BOEKBESCHOU WING
VOOR
1833.

V A D E R L A

D S C H E

LETTEROEFE I GE ,
of

TIJ D S CHR IF T
VA

KU STE

E

WETE SCHAPPE ,

WAARI

BOEKE

E

DIE DAGELIUKS

I

ELDERS

DE

SCHRIFTE ,
OATS VADERLA

UITKOME

DIG TEVE
VERHA

S E
DE

B E

ME

VRI PIOEDIG
D WORDE

E V E

GE

tot Fraaije

D E

.

S

WERK,

etteren , Kunjlen en Wetenfchappen,
betrekkel%jk .

EERSTE ST UK.
VOOR

1833 .

BOEKBESCHO UWI

G.

Te fIMSTERDAM, bii

G . S.

EE

EMA

VA

DER

ex

W. I
TEMA .
1333.

KROE

BOEKBESCHOUWI G.
ovum Testamentuin Graecum editionis receptae, cum
lectionibus variantibus codicum Msf, editionum aliarum ,
verfionum et patrum , Dec non commentario pleniore ex
fcriptoribus veteribus Hebraeis, Graecis et
atinis,
historiam et vim verborum illustrante, opera et ftudio
IS ACOBI WETSTE II . Tomus!, contiOA
nens quatuor Evangelia . Editio altera aucta et emenE tt
THO IO
data curante OHA
OTZE . Roterodami ex officina llllartiana. 1831 . [Amflelodami
typis if. Zweefaardt .l Forma 4ta . XII et 279 pagg .

f 10- .
ACOB WE T STEI , destijds Hoogleeraar
O H A
aan de Kweekfchool der Remonftranten to 4m1?erdam,
gaf aldaar, na ten jare 1730 de Prolegomena nameloos
to hebben laten voorafgaan, in 1751 en 1752 bet ieuwe
Testament in bet licht met verfchillende lezingen en aanteekeningen, in welke, bij al den omhaal, die bier en
daar misfichien minder to pas komt, fchatten van geleerdheid verborgen zijn ; een werk, dat eenen Europefchen
letterroem verdiende en verwierf, en cen carere non
potes is voor elk , wien bet em cene grondige kennis der
gewijde Kritiek to doen is . Moge al voor hem , die flechts
bet onmisbaarfte dezer gewigtige wetenfchap bijeen verlangt, bet werk van r. a I E S B A C H genoegzaam zijn ;
mogen al de nieuwere Uitleggers veel van bet goede en
bruikbare der exegetifche aantcekeningen van w E T s T E I
hebben overgenomen ; 's mans werk is en blijft onontbeerlijk in de Bibliotheek van den eigenlijken Godgeleerde . ammer is bet daarom, dat, gelijk reeds in 1789 de
Hoogleeraar H E a I G A, in zijne herhandeling over de
Kritiek, klaagde, dit werk hoe langer zoo kostbaarder
wordt ; terwijl bet , ook tegen hoogen prijs , niet dan
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met moeite to bekomen is .
iet ongegrond was daarom
de vrees van den Hoogleeraar 0 T Z E , dat van dit voortreffelijke werk, waarop ons vaderland met refit roem
draagt, bier of daar buitenslands een flordige herdruk zou
in bet Iicht verfchijnen ; en bet was deze gedachte, die
hem , in bet belang der wetenfchap en van den vaderlandfchen roem, bewoog, om eene nieuwe uitgave te bezorgen . Wij juichen dit plan van ganfcher harte toe,
en verblijden er ons over, dat in onze dagen de behoefte aan en begeerte naar dergelijke folide werken getuigt van de hoogte, waarop de Theologifche wetenfchappen in ons vaderland fiaan . Waarlijk, wanneer bet
. T . van w E T S T E I , wanneer de Annotationes
ad . T. van G It 0 T I U S in een land moeten herdrukt
worden, fIaat er echte geleerdheid nog op prijs, en is
de oppervlakkigheid zoo algemeen niet, als fommigen bet
willen doen voorkomen .
In eene Voorrede berigt Prof. o T Z E , dat hij, om
de reeds gemelde reden, W E T S T E I 's . T. op nieuw
zullende uitgeveu, gemeend heeft, de uitvallen op B E en den bitteren lettertwist met h R E Y en I S E to
G E
moeten achterlaten ; iets, dat onze volkomene goedkeuring, en zel ;er die van elken weldenkende, wegdraagt .
Wij ontvangen alzoo in dit f}uk de Prolegomena, benevens de kritifche regels, die achter bet werk (doch ook
in de reeds gemelde namelooze uitgave der Prolegomena
van 1730) voorkomen , benevens de meeste aanteekeningen van S E M E R, gelijk ook die van den tegenwoordigen uitgever, door wien er is bijgevoegd de hoogst
belangrijke, maar zeer zeldzame Disfertatio van R I D. T.
E Y over de Syrifche vertalingen van bet
Van de beoordeeling van WET S T E I 'S werk zely'
zullen w!~ ons wel wachten , maar bepalen ons, gelijk
trouwens van zelf fpreekt, enkel tot de nieuwe uitgave.
De aanteekeningen van Prof . o T Z E hebben wij, over
bet geheel, met genoegen en nut gelezen ; er de bewijzen in gevonden van meer dan gewone geleerdheid en
fchrandere fcherpzinnigheid, en zouden , indien wij daar-

zelven , Diet moeten tegenfpreken,
o To TZ zE'SE niet
aanteekeningen
zonden
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omtrent onze Item mogen uitbrengen, wel durven zeggen, dat de nieuwe uitgave van een opus princeps, als
dit, bet geluk heeft gehad , in goede handen to vallen .
Eene breedvoerige, wetenfchappelijke recenfie komt met
den aard van dit Tijdfchrift minder overeen ; waarom wij
ons, ten opzigte van Prof .
tot deze ddne aanmerking bepalen .
Bladz . 117 . not b . fchrijft hij zoo Itellig, dat er geen
Grieksch handfchrift van de vierde of vijfde eeuw meer
aanwezig is ; en dat, zonder, om f echts dit to noenen ,
eenige aandacht to flaan Qp bet gevoelen van xuG,
wien men toch geene fcherpzinnige oordeelkunde ontzeg .
gen zal, welke geleerde, in zijle Einleitung in die
Schriften des
. T., Th . I. S . 256. (2e . Ausgabe),
bepaaldelijk verklaart, den codex Vaticanus (B.) voor in
bet begin der vierde eeuw gefchreven to ho .uden . Wij
gelooven gaarne, dat de Heer
den zijn gevoelen zal geuit hebben ; maar een Schrijver,
zoo algemeen bekend en gebruikt, als de genoemde Freyburgfche Hoogleeraar, , verdiende althans cenige wederlegging . Maar ook indien her onzen uitgever niet goed .
dacht, verfchillende gevoelens van verfchillende geleerden ,
ook op dit punt, opzettelijk to Ontzenuwen, zoo bad
hij echter den Schrijver, wien hij conimentarieert, WETSTEI
doende gronden voor zijn gevoelenm bij to brengen . Deze
toch zegt met zoo vele woorden , bladz. 0, met M I
den codex Alexandrines (A) to houden voor in bet
laatst der vijfde eeuw gefchreven ; waarmede ook vrij
wel overeenkomt de gedachte van T Id 0 M A S n a u
Kanunnik van Windfor, uitgedrutkt in eenen brief aan
i s . v o s s j u s, bladz . 27 aangehaald , wien. bet bewen zen vo rkwam (amplisfame conflat zeg-t hij), dat dit
Handfchrift in de eerfte of tweede eeuw na A T H A
s I us, dus in bet midden der v!~fdc of zeade eeuw,
zij vervaardigd . Ook houdt w E' T S T E I , blijkens bladz .
36, den codex Regius (C) vonr ongeveer even oud als
den zoo even genoemden .
A 2
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Zonderling handelt
O T Z E met bet latiniferen der
eigennamen . Of dit in bet algemeen verkieslijk zij , laat
Rec . aan zijne plaats ; maar bet is toch vreemd, to
fchrijven HUG, II A E
E I
, S C H U Z, maar tevens
BER'THO

DUS, GRIESBACHIUS, SEM

ERUS ;

ja zelfs bl . 52 . not a . SC HO Z en SCHO ZIUS
in dezelfde aanteekening. - Tot hot zonderlinge brengen wij ook bet gebruik der u en v . Wij vinden vix ,
verba , maar inuidia , inuenustus ; -- ergens troffen wij
aan nouo , en weinige regels daarna novi (van novus) .
Regt fraai is bet papier, en de druk doet onzer vaderlandfche perfe eer aan .
iet alleen de
atijnfche,
maar ook de Griekfche en Syrifche letters verdienen uitftekenden lof ; en , offchoon de aanteekeningen met eene
veel kleinere , dan de tekst, zijn afgedrukt, ook met
deze to lezen vermoeit bet oog zich niet . ammer is het,
dat er nog zoo vele drukfouten zijn overgebleven . Enkele
van de nicest zinttorende teckenden wij aan . Bl . X. r . 22 .
quod, lees quot . Bl . 25 . r . 12 . Philem . 2 . 30, 1.
Philem . 2 . B1 . 29 . r. 30 . folis , 1 . folis . Bl . 34 . nor . a.
r. 2 . Complect, 1 . Complut . Bl . 86 . not . a . r . 2. Fa
bricum , 1 . Fabricium . Bl . 117 . not . b . r. 3 - dubitare,
1 . dubitari . I-let overtollige eum , bl . IX . r . 5 van o.
en externs voor exteri, hl . X . r . 23 . zijn misfchien
drukfouten, misfchien kleine vlekjes in de goede atiniteit van Prof .
0 T Z E . Daar deze zijne eigene aanteekeningen geletterd en die van s E M E R genommerd
heeft, zal de . achter de noten a, op bl . 94 en 149,
ontbreken . Doch dit zijn kleinigheden . Wij verlangen
zeer naar bet vervolg , ons verblijdende , dat de Heer
0 T Z E , door bet werk ftuksgewijze nit to geven , bet
gemakkelijker verkrijgbaar heeft doen worden . De kosten
zouden misfchien niet veel verzwaard worden, indien
men mogt befluiten, om 6dne bladzijde van eenen of anderen Griekfchen codex , b . v . nit bet fac--fimile van
den cod. A, door w o I D E in 1786 uitgegeven , als plaat
bij bet werk to voegen ; terwijl daardoor veel van bet
in bet begin gezegde duidelijker zou worden, inzonder-
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held voor hem , die dergelijke afdrukken, zoo als die
van K I P I G, B A C H I enz ., nooit gezien heeft .
Prof. O T Z E ga op den begonnen weg rustig voort,
en beleve bet genoegen, der geleerde wereld in deszelfs
geheel een werk to hergeven, dat federt lang, ja veel
to lang, niet dan met zware kosten to bekomen was,
en daardoor veel minder werd gebruikt, dan bet, nog
nadat bet door lateren zoo tamelijk is nagezien, verdient
en aldjd zal blijven verdienen .

eerrede over Hand. XX : 17-28, door G . H . VA
S t D E
, Pred. to Zwolle, uitgefproken in bet uur
van plegtig affcheid als Herder en eeraar van Middelbert, op den 2a ,junij 1832 . Te Groningen, bij
W . Zuidema . 1832 . In gr . 8vo . 3o Bl. f : - 40 .
eerrede over Hebreen X11 : 18-29, door G . H . VA
S E D E , uitgefproken bij bet aanvaarden van z 7ne
dienst als Herder en eeraar in de ederduitsch Hervormde Gemeente van Zwolle, op den 8/len ulj 1832 .
Te Zwolle, bdj . Zeehuifen . 1832 . In gr . 8vo . 32
Bl. f : - 4o .
Uitboezeming b!7 bet overlfden van de Hooggeboren YrouWe A TOI ETTE MARIE CHAR OTTE, Gravin van Rechteren , geboren Gravin B E T I C K,
door G . H . V A SE D E . Te Zwolle , bij . . Tijl .
1832 . In 4t0 . i o Bl. f : - So .

W anneer een Evangeliedienaar zijne Affcheids en Intreepredikatien door den druk gemeen maakt , zoo plaatst hij
zich in betrekking zoo wel tot zijne vroegere en tegenwoordige Gemeente als tot het Publiek . Voor de Getneenten ftrekt
die uitgave tot een duurzaam aandenken ; aan bet Publiek
levert zij eene bijdrage tot ftichtelijke lectuur en tot de
homiletifche letterkunde . Bij eene openbare aankondiging
en beoordeeling van zulken arbeid komt bet laatfte voor-
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namelijk, ja alleen in aanmerking ; en bet is dan ook de
homiletifche waarde der bovenftaande twee eerredenen
van den hekwamen en met roem bekenden v A S E D E , waarmede Rec . to doen heeft .
Die waarde is niet gering ; beide fthkken dragen, naar
bet oordeel van Rec . , blijkbare kenteekenen van gezonde Schriftverklaring, van rijkheid en helderheid van denkbeelden, van gemakkelijkheid en geleidelijkheid in derzelver ontwikkeling, alsmede van levendigheid, kracht
en gloed van voorflelling . Beantwoordt de mondelinge
voordragt van den Heer VA
S E D E
aan deze kenmerken zijner predikatien, zoo kan bet niet misfen, of
de indruk van zijnen kanfelarheid moet gunftig zijn en
zegenrijk werken .
Eenvoudig en natuurlijk is bet plan der eerfte eerrede,
over bet affcheid van den Apostel Paulus van de Ouderlingen der Efezifche Gemeente .
a eene gepaste inleiding over bet belangrijke van de redevoeringen, in de
Handelingen der Apostelen voorkomende, en eene korte
toelichting en omfchrijving van den tekst, flelt VA
s E D E , naar bet voorbeeld van Paulus, bet uur zijner fcheiding van de Gemeente to Middelbert voor, als
I . een uur van herinnering, II . van zelfbeproeving, III .
van vermaning, IV. van toeheiliging aan God, en V .
van vertrouwelijk gebed . De gedurige verwijzing naar
den tekst en de gemakkelijke overgangen fchakelen deze
onderfcheidene afdeelingen tot een goed geheel zamen ;
de toon, die in dezelve heerscht, is nadrukkelijk, indringend en warm ; bet nagebed (waaraan de tusfchengevoegde
dichtregelen niet tot fieraad verftrekken) beflaat zeer eigenaardig de laatfte afdeeling . Zoo Rec . op zijn gevoel mag
afgaan, zou hij nog al twijfelen, of een juiste homiletifche takt den Heer V A
S E
D E
geleid hebbe , waar
hij fpreekt over de zaak van de kleine Hark tede , alsmede over zijne handelwijze en gedrag als Evangeliedienaar en zijne gebrekkigheid in dat opzigt .
De Intreepredikatie heeft een' bij die gelegenheden niet
gewonen tekst , maar dien V A
3 E D E
met veel be-
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kwaamheid tot zijn doel gebruikt . Het eerie deel bevat
eene beknopte, maar voldoende verklaring van de grootfche
en nog al ingewikkelde taal des Apostels ; in het tweede
deel wordt , naar aanleiding van den tekst , aangewezen ,
dat die verhevene voorftelling van de uitnemendheid der
nieuwe Godsdienstbedeeling boven de oude niet alleen
de betrekking tusfchen eene Christelijke Gemeente en hare
eeraars juist aanwijst, maar ook op die betrekking zelve
eenen hoogst weldadigen invloed uitoefent . De voortreffelijkheid der nieuwe bedeeling boven de oude wordt , volgens den tekst, gefteld 1° .) in de meerdere verhevenheid
van lichting, 2° .) in de grooter zachtheid van aard,
30 .) in de krachtiger verhefng boven het zinnehke, 4 0 .)
in meer vereerende betrekkingen, en 50 .) in onvergankelijke duurzaamheid. Daze voorftelling van den aard en
de uitnemendheid der Christelijke Godsdienst wijst aan ,
dat de Evangeliedienaar geene priesterlijke waardigheid
bekleedt , en geeft alzoo de betrekking van denzelven
tot de Gemeente to kennen . De weidadige invloed dier
voorftelling op die betrekking zelve blijkt daaruit, dat
zij i0 .) wederkeerige hoogachtihg aankweekt tusfchen de
eeraars en de Gemeente, 2°.) die met den geest van
2achtheid en verfchooning bezielt, en 30 .) bun heiligen
ijver inboezemt om getrouw to zijn . Het derde deel bevat aanfpraken aan onderfcheidene perfonen en Collegian .
Hot goede , dat van de Affcheidsleerrede gezegd is , geldt
ten voile omtrent daze .
S E
D E
heeft vele verdienften ,
De ftijl van v A
en ftaat door duidelijkheid , levendigheid en warmte gekenmerkt ; hier en daar komt hij echter Rec . , niet alleen met betrekking tot den kanfel, maar in 't algemeen,
to beeldrijk en weelderig voor , en grenzende aan de taal
der poazij . Reeds in de tweede zinfnede van o . i worden de Apostelen de „ herauten van het Evangelie" genoemd , en van o . 2 wordt een beeld gebruikt , dat ,
hoewel op zichzelve goad, in den kalmen aanhef vreemd
klinkt . Even min heeft Rec . behagen kunnen vinden in
de ,, fcherpe klippen en zacht wegfmeltende berggroe-
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pen," waardoor bl . z2 van o. 2 bet gebied der Wet
en dat van bet Evangelie wordt aangeduid . De beelden
zljn ook wet eens onkiesch, zoo als bl . i o van o. i ,
waar wij van bekor le wonden lezen ; of niet j uist volgehouden, zoo als b1. i9 en 20, waar fommige leden
der Gemeente boomen vol van bloei genoemd worden ,
,, die to midden van verzoekingen zijn, welke gelijk ftormwinden op hen aanvallen, of listig en boos het doodelijk venijn in den bloemkelk uitftorten ;" of bl . 17 van
o. 2, waar de voorftelling van bet Christendom, , dat
in eeuwige jeugd over de aarde treedt," verwisfeld wordt
met bet gezegde , dat hetzelve ,, bet menschdom doortrokken heeft," met blijkbare toefpeling op Matth . XIII:
33 . Onder deze poetifche en min juiste uitdrukkingen
rekent Rec . ook bet „ geboorteuur van de Godsdienst,"
bl . i i van o. 2 ; bet , fterfuur van dezen planeet ,"
bi. z7 ; de „ bouwval der eeuwen ," bl . t7 . Voorts
meent Rec . in de gezegden : „ raadflagen mededeelen ,"
bl . 3 van o. z ; „ raadflagen laten gelukken ," bl . 24 ;
,, mijne krachten flonden terug," bl . 23 ; „ het gebed
is de tooverband ," bl . 2z ; ,, in het oog vatten ," bl .
i van o. 2 ; „grondrigting," bl . 13 ; ,verhechten,"
bl . 13, z4 ; „bovenmaanfche goederen," bl . z4 ; „fpoorloos bet menschdom vernietigen," bl . i7, nu eens eene
Hoogduitfcbe, dan weder eene eigenaardige, maar niet
zuiver ederduitfehe kleur to befpeuren .
Het doet Rec. Teed, dat hij niet even gunftig over bet
bovenftaande dichtftuk van denzelfden Auteur kan oordeelen. De Heer V A s E D E vermeldt , in een kort
Voorberigt , op een' regt lieven toon, de treurige aanleiding tot bet vervaardigen van deze dichtregelen , waardoor hij den ezer voor zich en zijnen arbeid inneemt .
Maar bet vets zelf verfterkt die gunflige ftemming geenszins :
bet behelst zeer g'ewone denkbeelden, zonder bevalligen
en losfen dichterlijken tooi ; een gebrek, 't welk door
de hartelijkheid, die overal heerscht, niet vergoed wordt.
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B,ael yoor de eugd. Door . H . V A D E R P A M .
XX en XXI Ie Stuk . Te eyden, bij D . du Mortier
en Zoon . 1831 en 1832. In kl. 8yo. 246 en 970
bl. f

2 -

40t

D E R
llet meesterlijke werk van den beroemden V A
M, waarvan de beoordeeling eerst met deze Stukken aan ons werd opgedragen , words in dezelve voortgezet tot het begin der ijdensgefchiedenis . Wij verblijden ons over het befluit van den Hoogleeraar, om zaken
noch voordragt aan eene al to groote kortheid op to offeren. De levensgefchiedenis toch van onzen Heer is to
belangrijk, en het onderhoudend en levendig verhalen
van dezelve to w81 aan den bekwamen man toevertrouwd,
dan dat wij ons zouden beklagen, aan dit uitlokkend
onderwerp een vijftal ftukken to zien toegewijd . Veel
zullen wij van de beide onderhavige niet behoeven to
zeggen, daar de vorm van dit Bijbelwerkgenoegzaambe .
kend is ; maar wij willen het toch oak niet bij eene eenvoudige aankondiging en aanprijzing laten berusten . De
waardige en boven onzen lof zoo we] als berisping verre
verheven Schrijver vergunne ons enkele opmerkingen .
In het XXfte St. bl . 25 en very . handelt de Hoogleeraar over de rede van j E z u s in de Synagoge to Kapernaum , den dag na de wonderbare fpijziging ( oh . VI) .
Wanneer wij daarbij deze aanleiding in het oog houden,
gelijk de Schrijver teregt doet, dan trekt de melding van
j U D A S , in het daarop gevolgde gefprek van den Heer
met zijne ongeren , dubbel onze aandacht, Had HI tot
diegenen gefproken, welke Hem enkel om de fpijze des
ligehaams gevolgd waren, treffend is het, daarop den
verrader to hooren aanduiden . Men heeft zoo veel over
de drijfveren gefchreven, die den ongelukkigen tot de
zwartfte daad bragten ; maar wij kunnen ons niet her .
inneren, dat iemand in dit gezegde van E z u s eenen
wenk heeft gevonden , die toch voor ons gevoel in dezen
trek niet onduidelijk ligt, dat namelijk j v D A 3 ook beP A
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boorde tot diegenen, welke den Heer om aardsch voordeel gevolgd waren, doch welke verwachting hoe langer zoo meer werd to leur gefteld . Hierover is men bet
vrij algemeen eens ; maar ligt in deze plaats almede geen
bewijs voor dat gevoelen ? Wij vragen bet flechts, en
zien met verlangen to gemoet, vat VA DER PA M
bij de behandeling van bet berouw des verraders belooft
to zullen zeggen .
Bij de genezing van den blindgeborene ( oh. IX) merkt
onze Schrijver teregt op, dat bet flijk, waarmede j Ez u s de oogen van then ongelukkige beiireek, op zich
zelf van geene genezende kracht kon zijn . Zou men
niet nog meer kunnen beweren , en zeggen , dat onze
Zaligmaker bier iets deed , hetgeen oppervlakkig de kwaal,
zoo mogelijk, eerder moest verergeren, dan verbeteren ;
iets, dat niet misfen kon, zijne magt in nog helderder
daglicht to flellen ? Ook misten wij , bij dit door j oiI A
E s onnavolgbaar fraai verhaalde voorval , (heerlijk
voorgefleld door H E s s , in zijne evensgefchiedenis van
ezus) ongaarne de keurige opmerking van den Hoogleeraar in zijne Bifbelvertaling, op vs . 34, dat de Farizeen , met bet toegeduwde verwijt : gi7 zit geheel in
zonden geboren, zich in hunne kwaadaardigheid verraden, dat zij den man toch waarlijk voor een' blindgeborene hielden .
De verheerlijking van j E z u s op den berg voorilellende, fchijnt V A DER P A M de vraag , waarom j uist
m o z E s en E I A S in bet gezelfchap van j E z u s verfchenen, daardoor beantwoord to vinden, dat beiden in
bun levee met verfchijningen der Godheid waren verwaardigd, en de een de middelaar was tusfehen God en
Israel, de ander de handhaver van j E H o v A's eer tegen
een' afgodisch' Koning en een verbasterd yolk . Ons
heeft bet altijd toegefchenen, dat men vooral moet letten op de bijzonderheid , dat juist deze de twee mannen
tiit de Israelitifche gefchiedenis waren , die op eene buitengewone wijze hunne aardfche loopbaan hadden geeindigd . Van E I A S weten wij bet zeker , dat God hem
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ligchameltjk ten hemel heeft opgenomen ; en van de gedachte , dat zulks ook aan m o z E s tea zijn ontf apen ztj
to beurt gevallen , meenen wij uit 's mans atanteekening
op ud. vs . 9 to kunnen opmaken , dat ook V A D E a
eerrede over
P A M niet vreemd is . Hadden wij zijne
den dood van m o z E s en die over deze verheeriijking
zelve op dit oogenblik bij de hand, ze zouden ons thisfchien nader inlichten ; maar indien deze gedachte doorgaat, waren dan niet M o z s s en E I A S, om zoo to
fpreken, de eenige mannen uit de geheele oudere Godsdienstinrigting, die met een verheerlzfkt lfgchaam konden verfchijnen ? Wij willen Wet vermetel indringen in
de geheimen des hemels ; maar deze gedachte komt ons
to eenvoudig en natuurlijk voor, om er niet zeer veel
aan to hechten . Wij herhalen, ons niet to herinneren,
en ook niet to kunnen nazien , of de Hoogleeraar in de
laatst aangehaalde eerrede er melding van maakt ; maar
indien zulks het geval ware, had die opmerking ook hier
een plaatsje mogen hebben . Er is nopens de verfth jning van deze mannen misfchien nog meer to zeggen ;
maar wij mogen niet verder uitweiden .
Het zou kunnen fchijnen, dat hetgeen onze Schrijver
van den dag, waarop j E z u s de wisfelaars uit den tem .
pel dreef, aanmerkt , dat het overige van denzelven aan
het genezen van kranken fchijnt befleed to zijn geweest,
eenigzins in tegenfpraak ware met het vroeger beweerdo,
dat de opwekking van A Z A R u s de laat/le proef was,
waaraan het blijken zou, of hat yolk eindelijk de oogen
zou openen . Wioj zouden bijkans geneigd zijn, om zulks
toe to fehrijven aan eenige overhaasting 7 die waarfchijn .
lijk ook oorzaak is van eenige fouten, als b. v. dat,
Matth . XXIII : 27, de Farizeen en Schriftgeleerden bi
een lsjk, in een praalgraf liggende, worden vergeleken,
terwiji a z u s echter hen san de graven z eve gelijh
noemt ; - van den germardsmus bejegenden voor ostmoetten (St. XXI . bl . 4I) . Het is een keerig gewaad,
waarop die vlekjes gevonden worden ; maer daardoor
vulien ze ark to ligter in bet oog .
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Voor bet gemak van den ezer zou meer gezorgd
zijn, indien de Hoogleeraar, gelijk in de vorige Stukken, den inhoud der Hoofdftukken aan den bovenkant
der linker bladzijden had blijven plaatfen, en de Bijbelplaatfen daar tegen over aan de regter zijde . Wij misten
dit laatfte reeds in filet XIXde Stuk .
og Une, sneer algemeene aanmerking kunnen wij niet
terughouden . Hoe voortreffelijk ook dit werk zij, bet
begint hoe langer zoo minder aan den titel to beantwoorden. Welk eene uitnemende gelegenheid tot een
woord aan de eugd ware er geweest bij de behandeling
van Marc. X : I6 ! (St. XXI. b! . 68 .) Maar wij moeten eindigen , en doen dit met den wensch, dat God den
waardigen VA
D E R PA M bij voortduring lust en
kracht tot bet voortzetten van dezen arbeid verleene.
Voor bet exitus alget zijn wij niet bevreesd .

,Zedekundige en andere Schoonheden, voorkomende in de
Gefchiedenis van het Oude Verbond, van den Babel
voor de eugd door den Hoogleeraar . H . V A D E R
PA M . Aangewezen door H . A
E V E D, Godsdienst-onderw!fter . Te Am/lerdam , bij Gebr . Koster.
1832 . In kl . 8vo . 18 Bl- f :-4o .

lien woordenboekje, aanwijzende, waar men eenige fchoo.
me gezegden , uitweidingen , karakterfchetfen enz. i n den
Bybel voor de eugd vinden kan . Het boekje kan zijn
nut hebben ; maar de Schrijver zou daarvoor beter hebben gezorgd, indien hij zich meer der volledigh~id bevlijtigd en tegen teleurftelling gewaakt had . Een paar
artikels ter proeve . Op ARMHEID , ( 1 . armoede) der oude
gefchiedenis, gelijk ook op DUISTERHEID der bijbelche verhalen, verwijst hij naar bet XIVde Stuk , bl .
123. Wij lezen daar : ,, Doch wij beklagen ons over
„ de armoede eener zoo oude gefchiedenis niet, en verblijden ons veel meer in bet bezit van 't geen overblijden
„ gebleven is ; verblijden ons , dat bet liever to arm ,
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dan met verdichtfelen overladen is . Ook de duisterheid 4cr
profetifche fchriften (A
E V E D fpreekt van b#belfche
verhalen) ergert ons niet ; want nooit moet er een
eindpaal zijn aan bet onderzoek derzelve, en nook
moet de ijver worden uitgebluscht, om, door eene
• verllandige beoefening, derzelver gezag, waardigheid
• en Goddelijkheid meer en meer in her licht to lellen ." -•Het artikel BI AADI verw1jst naar hetzelfde Stuk, bl . I I
„ Was dit (de Hoogleeraar behandelt daar 2 Kon . IX
• 11-13) gehoorzaamheid aan bet bevel van E H o v A?
„ Geheel kan men er die niet van uitiluiten, en dit zou
• bet eerfte voorbeeld niet zijn, dat men in zijn hart
• eerbied en vrces koesterde voor hem , then men zich
• niet ontzag met een' fpottenden bijnaam to begroeten .."ten " - KO I GE moeten waf bewonderen . XlIde St .
bladz . IA. En wat ftaat daar? „En wij moeten dus den
• welverdienden lof geven aan Davids fchranderheid, die
„ aldus" enz . Wij hebben ons de moeite niet gegeven,
sneer dan eenige artikelen na to zoeken, en vonden bet
Ineestal evenaeens . OAISTA DIGHEDE maken eene daad
goed of kwaad, zagen wij , en zochten terftond bet aangehaalde IIIde Sr. bladz. 104 , doch vonden niets, dat
er naar gelijkt ; dus vermoedelijk eene drukfeil . RA onder de geesten, XIIde St. bladz . 21, waar- wt
GE
van rangen onder de priesters lezen, is eene kluchtige
four . -- Wij loopen niet hoog met dit boekje . Als her de
overneming van fchoone uitdrukkingen van onzen beroemden Redenaar ten gevolge hebben zal , helpt bet de letterdieverij maar bevorderen . Een zakelijk Register op bet
werk zal veel beter aan de behoefte voldoen .

„

„
„
„
„

Een woord over de gewigtige vraag : is de .4ziatifche
Braakloop (Cholera) befmettel k of niet P door E . .
TRO
ASSE
A THUESSI K, M. D . en Emeritus Prof. aan de Hooge/chool to Groningen. 4'e
Groningen, bff M . Smit. 183 .2 . In gr . * 8vo . 14
BI. f : - 2g .
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W oruber flreitet ihr? (*)

Te regt zegt de grijze H U F E L A N D, die nicer dan
eene halve eeuw zich aan de beoefening der Geneeskunde
heeft gewijd : Het is tegenwoordig, alsof aan clken Arts
gevraagd wordt : Gelooft gl aan de bef ettel~jkhcid der
Cholera, of nict ? Terwijl het antwoord hem rangfchikt
onder de banier der Contagionisten of niet-Contagionisten . Zoo heeft de Geneeskunde ook hare partijen , hare
liberalen en hare ultra's , eene regter • en eene linkerzijde. Doch zij heeft gelukkig , in ons land, ook metderdaad cen niet gering getal Artfcn, die, terwijl de
kunstbroeders , als elders , met bitterheid arijden , bedaard toezien ; die, gevoedflerd en opgeleid in de fchool,
welke nog altijd van ondervinding en rede uitgaat ,
bet voor de jongelieden overlaat , ilellig en beflisfend
to fpreken, om ter zijner tijd hiervan terug to komen
en bet errare humanum door rieuwe voorbeelden to bevestigen . Mogen bet flechts wetenfchappelijke gevoelens
en geene menfchelijlce zwakheden zijn , die de uitfpraak
wijzigen ! Want de lleeren Artfen blijven op bun verheven fliandpunt , en als Pricsters van den God der Geneeskunde , toch menfchen . Maar wie zoude durven
beweren , dat juist den Priesters nicts menfchelijlce zoude aankleven? Derhalve hebben de Artfen ook hunnc
zwakke zijde .
T H u E s SINK , de eerwaardige T H U E S S INK, thans
naar een verhevener oord verplaatst , wilde , als aan den rand
des grafs , nog een woord over (lit onderwerp zeggen .
T H U E S SINK, die voor ons land is geweest , wat I-I UF E L AND voor Duitschland was en nog tracht to zijn ,
werkzaam tot zijnen laatf'ten levensadem , moest nog eens
op een geliefkoosd onderwerp terugkomen . Wij zullen
in geene bijzonderheden over (lit flukje komen ; want dan
zouden wij mede ons in den flrijd moeten mengen , en
hiertoe voelen wij geene opgcwektheid ; vooral daar wij
bet Thenia , zoo wel van den eenen als anderen kant ,
(*) 1aUFELAND, Jan . 1832 .
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voor afdoende bewijzen onvatbaar houden ; maar ook
our deze reden zijn wij bet met den vereeuwigden man
eons , dat het pligt is, gcene middelcn to verwaarloozen , welke dienen kunnen , om de verdcre verbreiding
dezer zickte to vcrhoeden, door welke het levee en de
gezondheid van duizenden in de waagfchaal gefleld worden . Na eene optelling van vele daadzaken , die voor de
befinettelijkheid pleiten , leidt de Schrijver nit dezelve
eenige gevolgtreklcingen af, wellce altijd verdienen behartigd to worden ; eindigende hij met den hartelijken wensch,
de geheele reden van zijn gefchrijf, dat ons Befuur niet
of mogt zien van de genomene verfandige maatregelen
van afzondering, en dat men alle middelen mogt beramen, indien de zickte ook hier uitbrak, voor acne goode
en doelmatige behandeling der zieken . Deze wenfchen ,
vooral de laatf'ce, werden vervuid op cene wijze , die
den waardigen Grijsaard , ]eefde hij nog , niet onbevredigd zoaJe later . Doch hij , die aller liefde en achting zoo zeer verd .iende , is federt ter ruste ingegaan .
Ruste hij van zijn nuttig en werkzaam leven, en vinde
hij nu reeds het loon, dat voor de getrouwe arbeiders
is weggeiegd !
hertoog over eene nieuwe wijze van behandeling van den
Braakloop en Typhus , door 11 . P . R A N Q u r•.
.
Dr. en Prof. to Orleans ; naar hot Fransch door
J . H . V A N O P D O R P , Heel- en Vroedm ; to "irnemuiden . Te Breda, baj F . P . Sterk . 1832 . In gr .
8vo . 28 bl. f : - 3o .
Toen wij dit liukje doorgelezen hadden, vroegen wij
onszelven : aan wien ligt de fchuld, dat wij de firekking
niet wel bevatten? heeft de Schrijver zijn onderwerp
niet duidelijk genoeg behandeld ? heeft de Overzetter door
eenen flroeven vertaaltrant bet bevallige, hetwelk anders
dergelijke Franfche fl:ukjes nog al eigen is , weggenomen ?
of ligt de fchuld fours aan ons, als minder in dezefchrijfwijze ingewijd ?
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Wij meenen met dit alles niet to veel to zeggen , wanneer wij beweren, dat ook dit ftukje gerust onvertaald
had kunnen blijven . Er behoeft flechts een Fransch vlugfchriftje bet licht to zien, en fluks is men bij de werken , om bet in onze taal over to brengen . Of bet
nuttig zij, deze vruchten op onzen bodem over to planten, daar wordt niet over gedacht ; of wij ze noodig
hebben, zulks words niet overwogen . Met geweld moeten onze Plattelands-heelmeesters in de nieuwe leer ingewijd worden . Zij mogen niet langer bij bet eenvoudige
licht, hetwelk bij ons bier en daar op den kandelaar,
zoo goed als bij anderen, ftaat, voortwandelen ; ook
over hen moet de zon van uitheemfche verlichting opgaan, en om hen nog to beter to doen zien, beijvert
men zich , hun eenen bril op to zetten, waarvan de
glazen h la Brousfais of liever in de phyf ologifche fabrijk geflepen worden !
Uit de redeneringen van den Schrijver zoude men opmaken , dat hij de Aziatifche Cholera voor niet zeer
verfchillende houdt van die, welke fomwijlen in Frankrijk zich voordoet . De tijd echter, zegt hij, bl . q,
waarin men aan die bepaling (voorafgaande bladzijde)
van een epidemisch en fporadisch karakter zoo groote
waarde hechtte, behoort voor altoos voorbij to zijn ! Zij verdwijne dus , met alle de verdere overblijffels du
bon vieux temps I
Veel meer is de aandacht waardig hetgeen betrekking
heeft op bet good- of kwaadaardig karakter der ziekte .
Welkom overblijffel van den ouden tijd, wanneer men,
indien men met eene ziekte niet wel to regt kon komen,
haar met den naam van morbus malignus, febris maligna in eens bniten de wet had gefteld ! Die haar niet
had kunnen genezen, kon gerust, na den dood des lijders, langs bet kerkhof gaan ; hij had niet noodig bet
aangezigt met den zakdoek to bedekken, zoo als wijlen
de gevoelige s T 0 P E R T u s deed . - go Cholera-lijders
heeft de Heer R A Q U E van 1822 behandeld ; 6o daarvan wil hij niet met de Indifche gelijkftellen, maar met de
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overage twjntig is bet niet : pasfez moi le fend, js
vous pasfe In rhubarbe .
En welke was de uitkomst? Hooren wij den Schrijver : „ Het is door authentieke ftukken bewezen, dat
• de fterfte bij den Aziatifchen braakloop ontzettend
• is . Betrekkelijk dit punt zijn wij veelal gelukkiger
• dan de Indifche en Rusfifche Geneesheeren ; want
• onze fterfte was, in ftede van de helft der zieken ,
• zoo als bij hen , flechts dMn van twintig. Dit verfchil
• is verbazend." Wij zeggen met den Schrljver : vzRBAZE D! . . .

En hoe kwam hij tot die gelakkige uitkomst ? (Want
hier hebben ook onze Geneesheeren nog een lesje noodig .) Om van den ezer dezer Recenle, die geen Geneeskundige is, niet to veel to vergen , en om den Geneesheer tot de lezing des betoogs van den Heer R A Q u E als to dwingen, flaan wij dit alles over tot op bl .
17, waar de Schrijver zijne geneeswijze zal ontvouwen ,
die, ware er flechts tijd genoeg, ook hare nuttige zijde
kon hebben .
De Schrijver deelt ons daar eene pleistermasfa , die hij
bezigt, mede, naar omftandigheden met of zonder zeker
poeder beftrooid ; verder eene wasfching, om langs de
ruggegraat in to wrijven (bl . 18) ; nog eene andere, om
langs de binnenzijde der dijen en beenen en op de hartftreek to wrijven (bl . 19) . Over bet algemeen fchijnt
hij er veel mede op to hebben, nalatende en aanhoudende
kwaadaardige koortfen met zijne pleistermasfa to behan .
delen, en flechts bij een Bering aantal perfonen was hij
van oordeel, bloedzuigers op den buik to moeten aanzetten (bl . 21) . Maar ook dit gedeelt'e behoort tot bet
einde gelezen to worden . Het valt niet to ontkennen,
dat hier en daar een gezegde, een wenk voorkomt, die den
nadenkenden belangrijk zullen fchijnen ; maar uit de redeneringen des Schrijvers over bet algemeen, zoo wel wat de
door hem waargenomene ziekte als behandeling betrefr,
komt men, bij eenige ondervinding, tot de gedachte, dat
de Heer R A Q U E over de eigenlijke Cholera van hoo .
B
O. I.
BOEKBESCH . 1833 .
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ren zeggen redekavelt . Waar de Cholera dagen duurde
en de braakloop een nalatend karakter had, was bet
waarfchijnlijk geene Cholera flfatica paralytica .
Of onze kennis der ziekten tot dusverre door een floers
(bl . 12) bedekt wordt ? I-let komt ons voor, dat wij
eerder bet floers om onzen arm moesten binden, tot
een teeken van rouw, dat we , bij zoo vele kennis
van ziekte en middelen, nog zoo weinig weten van hetgeen er buiten ons omgaat , om in ons binnenfl:e zulke
onverwachte, ontzettende en geweldige omkeeringen to
werken, als bij de Cholera .

Gefchiedenis van de Staatkunde der voornaam/le Mogendheden
van Europa, federt den val van N A P 0 L E 0 N tot op heden .
Door Mr . s . P . L I P M A N , Advocaat to Amflerdam . Ifle
Deel, 1813-I82o. Te 4mflerdam, b~ Bresc van Kempen .
1832 . In gr. 8vo . XXVIII en 502 bladz . f 4 - 8o .

VVij hebben bier een oorfpronkelijk werk voor ons , over de
uitmuntendheid van hetwelk de algemeene flem, ook van
bevoegde regters, reeds uicfpraak gedaan heeft . Zulks lied zich
van voren reeds opmaken , wanneer men bedacht , dat hec
van den Schrijver was , aan vaien wij de flaatkundige be ..
fchouwingen to danken hebben , die in bet laatst van 1830
het oogpunt onzer betrekkiugen met Belgie zoo juist op .'
vatteden . [let is de Heer L I P M A N , die ons thans , in een
uirgebreider werk, den gang der Europefche Diplomatic federt
1814 tot op dezen tijd fcherst , wearvan wij bier her eerfte
Deel voor ons hebben, loopende van de laacfle onderhandelingen
met N A P 0 LEON to Chdtillon tot op de nieuwe woelingen in
Europa federt 1820 . Het veree nigt tie zeidzame verdienfle
van, grondig , uit echte en niet zeer aigeineen bekeiide bronnen, de Gefchiedenis der Diplomatic op to delven, en
zulks to doen in een' kiaren, algemeen bevattelijken, fomcijds
zelfs niet van gepaste iierlijkheid ontblooten flijl, die echter
nimmer de zaken aan de woorden, de echcheid der feiten
aan de bevallige voordragt opoffert . Somtijds worden de eigene woorden der flaatsftukken , daarin vertaald , medegedeeld,
Schrandere opmerkirgen en wenken van eenen geoefenden
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kenner der Staatkunde wisfelen nu en dan her verhaal af . De
taal is altjjd bezadigd, zelfs bij blijkbare afkeuring, waartoe
de Schrijverden Lezer meerdere tnalen door zijne voorftellingen
brengt, dan dat hij die zelf eigenlijk ce kennen geeft .Soms
tijds echter is die afkeuring duidelijk, op andere tijden flechts
ten halve verbloemd of liever nog gefcherpt door fatyrifche
of ironifche uitdrukkingen .
Eigenlijk is dit werk meer eene Gefchiedenis der Diploma.
tie , dan der Staatkunde in her algemeen , gelijk de Schrijver
in de Voorrede zeif erkent ; doch daarom worden niettemin
de diepten der Staatkunde zeer goed gepeild en blootgelegd .
De Schrijver hecht zich vooral aan her denkbeeld der voogdij.
fchap, eerst van de vier, daarna van de vijf groorfle Mogendheden , over Europa , waardoor zij zich , reeds van bet
Congres to Chdtillon af, een regt van befchlkking over de
kleinere Staten hebben aangematigd . In,dic Deei wordc nog
flechts de tetrarchie van Engeland, Rusland, Oostenr/k en
Pruisfen behandeld , die in 18 18 , to liken , ook Frankr jk tot
deelgenoot aannamen , federt welken cijd he : eene pentarchie
is geworden . Met onverbiddelijke geftrengheid vervolgc de
Schrijver dit ttelfel overal , waar her met de regten der vol ,
ken en der Ileinere Staten in botfing komt . Reeds dadelijk
bij de oprigting van hetzelve Wont LIPMAN, dat daarmede
her flelfel van evenwigt voor Europa verbroken was, leer
fcherpzinnig wordt her onderfcheid der beide beginfelen aau
getoond , die her evenwigt van Europa op wederkeerig wan trouwen en ve :eeniging van vele zwakkeren tegen Mien overmagtigen deden beflaan , waardoor de fchaal verhinderd werd,
op den dour to zijnen voordeele over to flaan ; terwiji in
her flelfel van bet evenwigt der vier of vijf naauw verbondene
groote Mogendheden joist belet wordt, dat kleinere Staten
zich tegen de - regtvaardige of onregtvaardige - uitfpraken
van dit Bondgenootfchap verzetten . ,, Waar w:.s ," vraagt de
Schrijver op bl . 20, ,, de eerzucht en de overmagc , waar .
„ tegen de vijf ontzaggelijke Mogendheden, ieder op .zich„ zelve Wand tegen geheel Eur opa, de Bondgenoocen al„ Teen uitgezonderd, hare vereenigde krachten moesten our„ wikkelen? Of waar op aarde was de magt, die tegen bet
„ Bondgenootfchap bet evenwigt konde houden , her regc
,, handhaven, de beginfelen verdedigen, de uitvoering der
,, verdragen verzekeren, de bezitting van andere Staten be .
„ veiligen ? Of welk hooger beroep dan op God . .kon er zijn
U 2
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tegen de handeliugen en de gewijsden van een Bondgenoocf bap, tegen hetwelk de vereeniging der menfchelijke almagt, bet beroep op bet zwaard niets anders kon zijn don
dolle vermecelheid ? Hoe kan men bier nog aan evenwigt

•
•
•
•

d enken , waar de geheele zwaarte zich op ddne enkele
fchaal vereenigt ? Men noeme dic bet itelfel van fuprematie, van overwigt, van overmagt, van befcherming zoo
men wil ; er is bier geen fpoor van evenwigt ce oncdekken ."
Wij hebben to liever deze geheele plaats overgenomen ,

zoo wel als eene proeve van den volmaakt aan bet onderwerp pasfenden ftijl , als omdat zij als 't ware bet thema is
voor de geheele volgende befchouwing, die hetzelve fechts
in bjjzondeiheden ontwlkkelt . Het Traktaat van Chaumont,
op t Maart 1814 door de vier Mogendheden cegen APOgefloten, bevatte als 't ware flechts de kiemen van
EO
bet ftelfel ('t welk bij voorraad voor twintig jaren was vast.
gelteld , wier uiteinde bet niet heeft mogen beleven) ; terwijl
hetzelve acbtervolgens opgefchocen is en vrucht gedragen heeft
in den eerften Parfffchen- Vrede van 1314 , de Artikels van
eaden in unij van dat jaar, de Weener Congres-Akte, bet
oHeilig Verbond, bet tweede Parijfche Verdrag van 2o
andbefchikkingen in Duitschiand, en de
vember 1855, de
gevolgen van bet Congres van Aken in 5818 .
Over elke dier ftaatsverrigtingen wordt nu uicvoerig gehandeld. In bet eerfte Pardjfche Vredesverdrag komt vooral de
bepaling in aanmerking, dat » Holland, onder de Souvereini.
• teit van bet Huis van Oranje geplaatsc , eene vergrooting
,,,van grondgebied zou erlangen ." Deze bepaling was reeds
bad aangenomen , vervac ,
in de Artikelen , die
A Po E o
gelljk onze kundige Schrijver bij gelegenheid diet onderhan .
delingen doet zien (bl . 13). Dus zou , ook zelfs door de
in Frankr#k, moeten erkend worsanbangers van is A P o E 0
den, dot Holland, wanneer men hetzelve BelgiE ontneemt,
ten minfte op eenige fchavergoeding aanfpraak beeft ; en on.
dertusfchen widen zij deszelfs regten van eigen grondgebied
belemmeren! -- Uitvoeriger en waarlijk meesterlijk is, in bet
derde Hoofdftuk, de fchildering van bet Weener Congres,
en de blijken van bebzucht, aldaar door de Monarchen elk
voor zlchzelven gegeven , die op bet punt waren van een' nieuwen oorlog to doen outbranden, zoo nlet de Voorzienigheid ge .
lukkig juist op dat Ujdftip den Tijger van Elba had losgelaten. Het fchijnt, dat de Schrijver in bet eerst voorhad,
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mindere uitvoerigheid aan dat tafereel bij to zecten ; immers
hij zegc (bl . 57) : ,, Waarcoe zou bier de vermelding baten
„ der verdragen , die de bepaling van bet wederzijdfcbe grond.
„ gebied tusfchen Oostenrft en Beyeren, of de regeling der
„ aanfpraken van den Souvereinen Vorst der
ederlanden ten
„ aanzien der Duitfehe Vorttendommed, of de vereeniging
„ van
oorwegen met Zweden , of den affland van Pommeren
„ aan Deenemarken betreffen ?"
Over alle deze punten todb
handelt hij naderhand , en wij vereeugen ons , dat hij daerdoor de fchildering van bet gebeel meer voltooid heefc .
t r.
toont aan, dat, hoezeer bet Weener Congres uicdruit.
MA
kelijk beftemd was, om alle de bij bet nieuwe Statenfelfel
belanghebbende Mogendheden ce vertegenwoordigen , bet in.
tegendeel flechcs, behalve de vier bij voorkeur thaws zooge .
noemde groote Mogendheden, Portugal, Spanje en Zweden,
als medeonderteekenaars van bet ParfAhe Traktaac , nu en
dan toeliet ; terwijl Frankr#k de rol van pleitbezorger der
kleine Mogendheden op zich nam , daar toch alle de ande .
ren gebeel verwijderd werden, en men over dezelve befcbikte.
Men had wel den i October 1814 cer opening van bet Wee.
ovember
ner Congres bepaald ; doch dit werd tot den i
uitgefteld , en alstoen had er zelfs geen eigenlijk Congres,
maar flechts bijeenkomf cn der Ministers van de alles befchik .
kende Hoven plaats. Reeds vroeger was

to

ender, (en,

gelijk ons van goederhand is gemeld, zonder den hoofdbelang .
hebbenden Perfoon to raadplegen) door de Keizers van Rtes,
land en Oostenr k , de Koningen van Pruisfen en Graotbrit.
tanje en derzelver Gemagcigden , een Traktvneig van
Belgia met Holland onder de Souverdniteit van bet
Hula van Oranje geflocen.
to regt noemt , eene

Dit was dus, gelijk

ondenfche

Conferentie

IPMA

ze

ter vereeniging

van Holland en Belgia ; gelijk eene latere dergelijke Confe.

rentie zicb geregcigd gehouden heeft , die vereeniging op elgendunkelijke voorwaarden to verbreken, en de partij, welke
toen die vergrootihg van grondgebied bekwam, met de wapenen tot die bedingen van fcheiding to noodzaken .
De fchets van Europa's toeftand . ten tijde der opening van
bet Weener Congres, is meesterlijk en zelfs welfprekend ; dat
is, in een' flijl , waarin bondigheid en helder inzigt van taken zich met levendigheid van voortlelling en wijageerig doorzigt van de fpringveren der gebeurienisfen vereenigen . De
belangen van ieder Kabinet worden ten coon gefpreid . Het
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was to Weenen meest een ruilhandel over zielen, die men
zelfs (w1j hebben dit ergens gelezen, fchoon I P M A het
iliet vermeldt) zoo naauwkeurig berekende, dat zelfs breukm van zielen (halven en kwarten) niet verfmaad werden .
dtalie, Sadyen, de Rhijngewesten, Polen en Belgii waren de
to verdeelen buit, die aan Frankrjk ontrukt was ; en men
durfde aelfs onbefchaamdelijk de Yereenigde ederlanden, even
ala een onbeheerd wingewest, op die lijst plaatfen . Te regc
verwondert zich de Schrijver over bet verzuim van protest
deswege van de zijde onzer Regering ; to meer, dear later de
0ostenrgbfche Graaf V A M I a R het beginfel van afftand der
weccige Oppermagt door Frankrjk aan de Bondgenoocen en van
dezen aan den Prins van Oranje heefc willen doen gelden ,
maar toen moedig door onzen tegenwoordigen Minister van
Bultenlandfcbe Zaken is teruggewezen . - Doch omtrent de
k'ereenigde ederlanden zondigde men to Weenen flechts, wat
den vorm betreft ; ten aanzien van Sakfen wilde men den
ouden Koning, om zijne verkleefdheid aan
APO EO ,
met afzetting ftraffen, en zija land aan Pruisfen geven . Frankryk verzetce zich bier tegen, daar TA
E Y R A D nu de
tot van Advocaat des zwakken fpeelde . Engeland en Oesten.
rijk voegden zich daarbij tegen Pruisfen en Rusland ; welk
laatfte, out Polen to erlangen , Pruisfens eifchen op Sakfen
onderiteende. De Schrijver geeft van de belangrijkfte otes
der wederzijdfche Gezancen ultvoerige uictrekfels . Wiij hebben
reeds gezien, dat de terugkomst van
A P O E O in Franks ijk
do verdeelde gemoederen geheel hereenigde , en bet vredeswerk aria 't ware improvifeerde . Vroeger echcer waren reeds
de voornaamfte zwarigheden uit den weg geruimd . Reeds den
8 Februarij I8 ig was Pruisfen meer of lain toe fchikking gekomen ; de andere Monarchen lieten zich toen mede vin .
den ; llechts de Koning van Sakfen voihardde 11andvascig in
zijne welgering van eenig gedeelte ztjns lands of ce Itaan,
trot dat hg eindelijk daartoe door de ltellige bedreiging van
alkn, ook zijner befchermers, genoodzaakt wend. „ Het Ko.
„ ningrijk Sakfen werd verdeeld, volgens eene fchikking ms.
• fclwn bet regt, becwelk men fcbond, en de magi, die men
• misbruikte . Wet tech had APO EO , in de tzotfcbe uit„ oefening ztsner tijdelijke almagt, zich meerder veroorloofd,
din thins door de Hooge Bondgenooten werd bedreven?
• A P o z o n had op eene groocere fehaal, met meer stout .
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• held en minder pligtplegingen, jegens magtiger Mogendhe .
• do alleen hetzelfde uitgevoerd, waartoe no gebeel Eur¢pp
• bijkans zich tegen eenen Stoat van den vierden rang ver• eenigde . Of is bet onregt meerder grievend, wanneer her ,
„ met de fnellreid eons
apokonttfehsn befluits, op ddnen
• dag wordt ontworpen, bevolen, bekrachtigd, uitgevoerd• den waimeer men, zich in alle bogtenwringende, door eene
kunitenarijen, de verona opeen(tapeling van diplomatieke
• gelijking vruchteloos met bet masker der wettigheid poogt
• to bedekken ; terwiji de traagheid en fchroomvalligheid der
• uitvoering bet ongeoorloofde der handeling luid en openbair
„ verkondigt?" (BI . 198, 199.) Ziecdaar een proefje van
den geest en de denkwijs des Schrjjvers, waarop wj) traks
zullen texugkomen .
Wij worden thans overgebragt near Italie, wear M U R A T
voorbarig en onberaden de banier des opilands tegen Oosten-

r~k opfak . Hij verloor daardoor zijn Rijk, en de oude
apels terug, maar
Souverein der beide Sicilien keerde near
fchond, zonder eenig voorwendfel, de door hemzelv' aan
hot eiland Sicilie verleende ftaatsregeliug, dear hij dot land
apels (hec willekeurig geregeerde apels) ge .
in slits met
hut itelde. Ook bier doet de Schrijver de onyerbiddelijke
waarheid uitkomen . Handelingen omtrent andere Italiaavfche
Staten, omcrent Zwitferland, omtrenc de Rh/nvaart voigen
bierop, en daarbij wordt aangetoond, hoe onbepaatd de nit .
drukking der vrijheld van die vaart to IVeeneu was opgetteld ;
jssqu'd !a mer, in pleats van (zoo men geheel geene regten
gewild had)) jusques dams la war . B.I. 301-3O6, 308 . (Het is mark.
waardig, do ., eene dergelijke onnaauwkeurigheid in de redaciie
van bet Utrechtfche Vredesverdrag in 5713 aanleiding tot honderd .
jarige gefchillen tusfcben Frankr /k en Portugal heefc gegeven,)
A P O
E O
gefloop ;e Drh/c&e
her
Duitfche
lerbond
genaamd,
wilden de vijf
R#k,
magtigae leden, Oostenrifk, Pruisfen, Beilereu r ldamouer en
Tdlvrtemberg, zicb eerst een uit/luitend gezsg aanmatigen,
en vervolgens dit zelfs geheel op Pruisfen en Oosteni /jk yea.
rigen . I)eze oogmerken, die de onafbankelijkheld der kleiuere Duitfche Vorften geheel zou hebben doen verdwjjnen,

Ten aanzien van bet door
thans

warden mede verijdeld aoor de komst van APO EO , die
son bet verlangen der kleinere Vortlen en vrije fteden . am
quit, naar evenredigheid der bevolking, deel aan bet alge-
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meene Bettuur to hebben , deed toegeven . Oostenrijk bebield,
flit aanmerking der vroegere Keizerlijke waardigheid, flecbts
de eere der voorzitting .
(Het vervolg en lot hierna .)

C%hiedkundige Verhandelingen over Yolknhove en deszelfs ow .
lreken . re Zwolk, by

.

. TijI . 1831 . In gr. 8vo.

De Heer . A . D E v O S VA
S T E E W ;j K beeft driemaal
in bet Departement Votlenhove der Meatfchappij Tot
ut van
't d1gemeen, in de jaren 1811 en 1812, eene Voorlezing gehouden over Vollenhave en deszelf oud/le Gefchiedenis, voor
zoo ver the uit oude Sch'B,/vers is op to fporen . Deszelfs Zoon
berigt ons, in eene korte Voorrede, dat deze Voorlezingen
met veel belangftelling waren aangehoord ; dat bethandfchrift
nog onlangs aan eenige vrienden der letteren ter lezing was
uitgegeven, en zoo veel bijval vond, dat hij zich aan bet
aanzoek, om betzelve door den druk meer algemeen bekend
ce maken, niet kon onttrekken, aangezien hij zulks b efcbouw .
d e ais eene hulde, der nagedachtenisfb van zijnen algemeen
geachten Vader gewijd .
In de eer le Redevoering wordt gehandeld over de oudfte
oorkonden, die van deze ftreken voorhanden ziju, zijnde
twee Giftbrieven, een van OTTO den Grooten van 943 en
een van HE DRIK II van solo ; voorts over bet daarujt
fpruitend gezag der Utrechtfche Bisfchoppen aldaar, met eene
gefchiedenis van deze oorden tot aan de dertiende eeuw, en
een berigt vah bet kasteel van Yolknhove van 1168, en van
bet aau bet land van Vollenhove noordelijk grenzende Step
iisegwerf en deszelfs bewoners .
In de tweede Redevoering wordt de plaatfelijke gefchiede.
nis voortgezec, van bet begin der dertiende eeuw tot aan
bet einde der Bisfchoppelijke regering in 1527, in welk tijd .
vetk vertneld wordt de oorlog der Bisfchoppen tegen de Dren.
thers in 1226 ; de bevolking van Onnen en Giethoorn , met de
ontdekking der veenen aldaar ; de St. Maartensmannen en bet
iljfeigenfchap ; de overftroomingen ; de twisten, opitanden
en oorlogen der Stellingwervers ; bet beleg van bet kasteel
in 1311 ; de verpanding van Overys/el san Graaf R Z I 0 U D
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en diens losfing door den zuinigen Bisfchop
; bet Stadsregt van Yollenhove van 1354 ;
bet Dljkregt van Vollenhove tusfcben 1354 en 1387 ; de beer.
lijkheid Kuinre ; KARE VA GE DER, enz .
De derde Redevoering bevat eene fchets van bet levee
en de verdienfen, vooral ten aanzien van bet land van Ya
lenhove, van O A V A
I G E, Graaf van 4rcmberg, Stadbouder van Friesland, Overijsfel en Groningen, van of 1548
tot aan 1568 .
Deze drie Redevoeringen zijn over bet algemeen zoodanig, dat zij door de toehoorders, in een Departeinent van
de Maatfchappij Tot
ut van 't Algemeen, met genoegen
konden worden gehoord, en vooral in Yollenhove, waartoe
zij zoo vele betrekking hadden ; maar beter ware bet och
geweest, dezelve niet uit ce geven, als noch wegens fijl en
voordragt, noch wegens belangrijkheid van taken, noch we.
gens juistheid van opgave zich daartoe genoegzaam aanbeve .
lende . De Beer D E V O S VA S T E E W I E was een zeer
fchrander man , en in bet geheel niet ontbloot van die verkregene kennis in bet gebied der wecenfchappen, die den
befbhaafden man altijd verfiert, en voorheen bij vele Edeien,
ook in Overysfel, to vergeefs..gezochc werd ; maar hij was
noch Redenaar noch Geleerde , en toont, zelfs in deze Rep .
devoeringen, dat hij in de oude gefchiedenisfen en den al .
ouden ftaat van zaken niec geheel to buis is . Wij zeggen
dit niet om eenen man to berispen, then wij nog perfoonlijk
hebben gekend, wiens nagedachtenis wij zeer vereeren, en
die ook deze Redevoeringen , nit een braaf beginfel, in
eene vergadering hield, waarin hij door dezelve werkelijk
nuttig en leerzaam was ; maar omdat wij afkeuren de 'nitgave van een opfel , hetwelk de Maker zelf niet voor de
drukpers befemde, en waarfchijnlijk zou geweigerdhebben nit
to geven, indien hem bij zijn leven daartoe bet aanzoek was
gedaan . aar ons inzien, heeft men geene vrijheid , op deze
ivijze met nageblevene gefchriften to bandelen, en had men,
daartoe evenwel befuitende, inzonderbeid bet opfel vooraf door
deskundigen moeten laten overzien en zuiveren . Er ziju in bet.
zelve , ten aanzien van bet plaatfelijke, wel zeer goede opmerkingen en oordeelkundige aanteekeningen, die toonen, dat
de Redenaar de pleats zijner waning grondig kende ; waar
bet gefchied. en oudheidkundige in deze Voorlezingen is,
hier en daar, to gebrekkig, om bet geheel niet to oatfieren.
VA
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VERHAIVDELINGEN

Het zou ons to veel ruimte wegnemen , indien wij bier de
ganfche gefchiedenis, die de Steller behandeld heeft, wilden
doorloopen, om ons gevoelen to Raven ; wij moeten ons
daarom vergenoegen met flechts eenige punten aan re flippen, die echter, gelijk wij vertrouwen, onze oordeelvelling
zullen regtvaardigen .
Op bl . 8 vergeec de Schrijver, om onder Yriesland, ten
tijde van K A a E L den Grooten , ce betrekken tie flreken tusfchen de Eems en de Lauwers, die er altijd onder behoord
hebben , zoo ver de Gefchiedenis reikt , en de flreken tusfchen de Eems en de Wezer , die er in K A R EL'S tijd ook
reeds onder waren , doch vroeger door de Cauchen waren
bewoond geweest . Onder vele Schrijvers kan men deswege
nazien ALT I N G, Notit. Germ . Inf. , T. I I , p . 62 , 159,
161 ; K L U I T , Hist . der Holl. Staatsr. , D . V , bl . 41 ; en
vooral YPEIJ, in bet oniangs uitgegeven tweede Dee, van
zijne doorwroehte Gefchiedenis der Nederlandfche Taal, bl .
106-136.

Op bl . 9, in de noot, wordt, zonder aanvoering van eenis
gen grond, van W A G E N A A R gezegd, dat hij verkeerdelijk
voordraagt, dat de bosfchen, in den Gifcbrief van 943 vermeld, in Drenthe zouden hebben gelegen . Immers, hoe zeer
zulks waar kan zijn, zoo deelen nogtans verfcheidene ach .
tingwaardige Schrijvers, naar aanleiding van de Diplomata
van 943 en 944 zelve, gelijk H E D A en anderen, in dezelfde
meening ; terwiji oak inderdaad dit punt zich geenszins door
eene penneflreek laat beflisfen, en de bepaling van de oude
grenzen van Drenthe, in de tiende eeuw en vroeger, bij
voortdnrlng aan vele moeijelijkheden onderworpen blijft .
Op bl . 13 kon over den Elo of Schelo van onze oude
bosfchen meer gezegd zijn geworden, hoewel bet altijd zeer
duister blijft, wat dier, in de Diplomata der Middeleeuwen,
door deze woorden worde bedoeld, en al de Schrijvers, bij
Recenfent bekend, deswege verlegen zijn geweest, zoodat elk hunner den geleerden S C R I V E R I U s heeft kun .
nen nazeggen : ,, locus ille Diplomatis Ottoniani me faepius torfit, et nunquam me ex tricis istis extricari potui ."
Dit is nogtans zeker, dac de woorden van deze, in bet
Lain uitgevaardigde, Keizerlijke Duitfche oorkonden van
943 en ioo6, luidende : „ bestias infuper qua Teutonica lingua Elo aut Scelo appellantur," of „ que Teutonice Elo
et Scelo appellantur ," den Redenaar in bet geheef geenen
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grond konden opleveren, om to zeggen, dat deze woorden,
in then tied, zuiver Nederduitsch waren geweest, en even
min , dat de Elo of Schelo twee onderfeheidene dieren zouden
geweest zijn , hergeen den Recenfent ook gansch pier aannemelfik voorkomr .
Op bI . 23 toont de Schrijver, den oorfprong der regten
van de Bisfchoppen van Utrecht op Drenthe niet genoegzaam
ce hebben gekend, daar er, reeds in den jare 1040 en vervolgens, blj Keizerlijke Giftbrieven , gedeelten van dat land .
(chap aan den Stoel van Utrecht waren gefchonken, en de
brieven van de dertiende eeuw wzl uitdrukkelijk bewijzen,
dat geheel Drenthe, destijds, under bet Bisfchoppelijke be .
wind pond, zoodat de naauwkeurige u n B O E M M 1 u s, in
zijne Rer . Frif. Hist . bi . 92 , serest desweoe fchreef : , Tuentia
et Drentia, alfis f'rper alias donationibus, inde usque ab Ot .
tonic I tempore , post vastationes Danicas cumulatis , istis in
regionibus, ad parentum nostrorum memoriam totae in potes,
tate istius Eccle/iae permanferunt ."
Op bl, 42 en 43 worden K A R F -L VAN E G M O N D en K AR E L VAN G E L D E R niet duidelijk genoeg, als denzelfden
perfoon , voorgedragen , en verkeerdelijk words van hem gezegd , dat hij bet 1iertogdom Gelder beftormde , even alsof hij zich, met geweld van wapenen, van dit Hercogdom
had meester gemaakt, daar nogtans KAREL VAN EGMOND,
buiten alien twijfel, een wetrig Hertog van dac land was,
en door de Gelderfchen , zelfs met vole moeite en opoffering,
tot Herrog van Gelderland was gekozen en ingehaald .
Op bl . 68 verhaalt de Redenaar den dood van den Graaf
VAN A R E M BERG , bij den gedenkwaardigen veldflag van
Heiligerlee, zonder vermelding van de Gefchiedfchrijvers,
waaruic deze voordragt getrokken is, betwelk bier vooral niet
minder noodig wzs, dan in de beide eerfte Redevoeringen,
uit hoofde van de beflaande verfchillende opgaven van 's Graven dood . In alien gevalle is het verhaal ongegrond , en
komt niet overeen met de later onrdekte gefchiedkundige be.
rigten, die ons medegedeeld zijn door den verdienftelijken
V A N W 1J N , in zijn Huiszittend Leven , bi 232 .
Overigens had men onder de fchrijf- of drukfeilen wel mogen aanteekenen, dat de Giftbrief, op bl . 9 vermeld, niet
is van den jare 936, traar van 943 ; en dat, op bl . 36, verkeerdelijk 1255, in plaats van 1355, bat, welk laatfte nogcans, uit den zin, zigtbaar eene drukfeil is . Ook de Latijnfche aanhalingen , in de noten , ziin flordig nagezien .
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Crpningen ontzet, Vaderlandsch Treurfpel, in vijf fedrijven,
door OH A
E S R U I .. Te Am lerdam, b~ M. Westerman
en Zoon en C. van Hulst. 1832 . In kl. 8vo . 114 Blh f : -6o.
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verheugen ons inderdaad, weder eenen Dichter to zien
to voorfchijn creden, die eenen onmiskenbaren aanleg ver.
toont, om onzen Schouwberg met goede oorfpronkelijke voort,
brengfelen to verrijken . Helder en regelmatig denken blijkt
den Heere RUI eigen to zijn. De teal, welke bij zijnen
perfonaadjen in den mond legt, is wdl ; de zamenfpraken zijn
ordelijk volgehouden, (iets, betgeen men maar ai to fchaars
in foortgelijken letterarbeid outmoec) en de gevoelens, die
beleden en uitgeboezemd worden, zijn van den echten va .
derlandfchen flempel ; ook is de ftiji doorgaans net en zui .
vet ; cerwijl de verzenbouw over bet algemeen gemakkelijk
en vloeijend is .
Het doer ons ondertusfchen leed, dat de Heer R v I zijn
tooneelftuk den naam van Treurfpel gegeven, en hetzelve
niet never vaderlandfche voorfleiing genoemd heeft ; want,
om den eerstgemelden naam to verdienen , mist bet de meeste
vereischcen. De twee boofdroerfels toch van bet Treurfpel ,
to weten chrik en medel/den, ontbreken genoegzaam gebeel ;
geene bijzondere hartstogten , tegen elkander met geweld
woelenae, worden er creffend in voorgetteld ; niec Un ka.
rakter is volkomen ontwikkeld, en maar al to veel vindt men
dezeifde begrippen en gevoelens geult onder verfchillende be .
woordingen : bet karakter van S C H U I E B U R G, den ver.
rader, is daarenboven geheel misteekend ; want waar is de
booswicht, die zichzelven finkfche treken en booze aenfagen zal toefchrijven, en dit zelfs inn een eigen kind beken .
ken I De bron ook , waaruit bet landverraad bij dezen Raadsbeer oorfpronkelijk is, heeft niecs cragisch . lets anders zoude bet zijn , wanneer bij , bij voorbeeld , eene wezenlijke of
Ingebeelde beteediging of mishandeling to wreken hadde ge .
had, en de wraikzucht de voornaamfte oorzaak van zijn
fchandelijk bedrijf ware, waarbij dan de eerzucht , of be.
geerce naar hoogeren ring, van ter zijde In bet fpel badde
kunnen gebragt worden . Wijders is de taal van F U R S T E B E R G onbecamelijk in de becrekking, waarin bij voorkomt ;
en betgeen tusfchen hem en R A B E H A U P T voorvalt, is
weiuig meer din gekijf, verre beneden bet karakter van laatst-
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gemelden krijgsman, ja verre beneden de waardigheid van een
deftig dichtftuk, al droeg bet dan ook niet den naam van
Treurfpet . En zoo de Heer R v i
zich wit zetten aan bet
aandacbtig lezen van hetgeen over bet Treurfpel is gefchreven in onze taal (om van geene vreemden to fpreken) door
de Heeren FEITH, BI DERDUS, WISE IUS en VA
I M B U R G B R O U w E R, houden wij ons verzekerd, dat hij
ons bovenftaand oordeel over deze zijne lettervrucht billijk
zal vinden. Wij meenen ook, op grond van ztjnen goeden

aanleg voor tooneelwerk en van de klare voorftelling zijner
denkbeelden , ons to mogen vleijen , dat hij , van de wijze
lesfen dier mannen gebruik makende, in bet vervoig tooneelfcukken leveren zal, die der vaderlandfche tooneelpogzije cot
verderen opbouw en luister en hemzelven tot onvergankelijke
eer verfcrekken zullen .
Het goede, dat wij boven gezegd bebben aangaande den
itijl en den verzenbouw, moet echter ook in eenen niet 21
to ruimen zin worden verflaan ; want in die beide zijn mede
ettelijke gebreken en leemten , van welke wij bier eenige
weinigen ter proeve zullen aanvoeren .
BI. I9 leest men
een, dan ga ieder fcheep, voer' deugd en vr#heid med,
En 't ouderl#k gebeent' z 't ofer /lechts der zee l Behalve dat bet eene zonderlinge voorftelling is, to fcbeep
afreizende, zijne deugd en vrijheid mede to voeren als goe .
deren of preciofa, en dat med daar heeft moeten geplaatst
worden, opdat bet woord zee in den volgenden regel er op
zoude mogen rijmen , zoo is bovendien deze laatstgemelde
regel geheel verkeerd geconftrueerd ; zij zegt nu : het ouder.
l#k gebeente z# bet o er /lechts, of alleen, van de zee, niet,
b . v . , ook van de aarde . De Heer R u u beefs willen zeg.
gen : flechts, of alleen,het gebeente der voorouderen worde
eene prooi van de golven , als die bet land zullen overftrno.
men ; doch dic drukc hij niet uit.
Bl . 2o r . 2 . valt de klemtoon op men, een geheel coon.
looss woord .
Bf. 7, 8 en elders : Wat OF een Yolk vermag ; waar of
de bronwel fchuilt, hoort men, zelfs in bet dagelljksch ver .
keer, nit gees' befchaafden mond .
Deze en foortgelijke feilen (welke helaas l door maar al
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to Wee1 Dichters begaan worden) komen ontelbare maeen
voor ; en zoo de Heer RU
, met deze oeize teregtwijzing
voor den geest, zijn ftuk , regel voor regel, aandnchtig ge .
Heft na to lezen, zal hij zich daarvan ras overtuigd houden .
Al aanftonds zal hij op de volgende bladzijde In regel 9 en
to dezelve twee malen vinden
BI . 26 Is regel 5 weder verkeerd geconllrueerd . De Beer
R uu
wil zeggen : wiens onverwrikb're trouw alleen ons bewares kan ; dock inderddad zegt hij : wiens trouw ons alIeenlijk kan bewaren en nlets verder uitregren . - De twee
volgende regeis denke hij eens aanda •chtig na , en bellisfe dan
zelf, of het daarin voorkomende gezegde Gode waardig zlj .
Op deze zelfde en de volgende bladzijde komt eene alleenfnraak voor van R A B E H A U P T ; maar w[j vragen , of
de taal aldaar gepast zlj in den mond van een zoo brauf le .
gerhoofdt Eigen eer, roembejag, ijdele kleingeestigheid erkent de held voor bet roerfel z[jns bedrijfs . En is niet , wat
hij bi. 27 . r. 2 . zegt, bet toppunt van verwaandheid 8 Vie
toch is zoo hooggevoelend van zichzelven, om to durven
zeggen : die man is zoo braaf, of die zaak is zoo fchoon ,
dat 1k,

ZE FS 1e

er over verwonderd /la?

Bl . 28 . r. 2 . valt weder de klemtoon op een toonloos
woord , to weten op te . Ook op deze wijze zondigt Auij
veelvuldige reizen regen een' der voornaamtte legels van de
verfificatie .
Op dezelfde bladz . r . 14 leest men woeste drift. De Heer
zal ras gevoeien , dat woest eldaar een hoogst ongeRUu
past woord is .
1B1 . 35 . r. 7
Verdrag

ocH

overgaaf wordt door

OEn

onensch begeerd.

Behalve dat begeeren bier een ongepast woord , en geen measch
a11es behalve dichterlijk Is, vindt men daarbij in dezen regel twee
negativen , sock en geen . Her moest zij,n , verdrag of overgaaf.
Bl. 36. r. 12 . is duister. De [leer Ru>j
wil zeggen :
hoe duldelsik fk bet verfehiet of de toekomst, all Poor ons
geene hoop van behoud opleverende, aan den Raad voorflelde,
het baatse Wet ; mar, om er then zin can to hechten, moet

men over de uitdrukking nadenken .
B1. 38 . r. S . Den tijd zal waarfchijnlijk eene drukfell zljn .
Zoo ook op bl . So . r. 9 . Burgermeester, voor Burgemesster .
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BI; 51 . r. 3 . eeuwig .

Eene zeer verkeerde uitdrnkking .
Op dezelfde b ladz . r. t o en ii past inzonderheid, wit
wij in den aanvang van deze onze beoordeeling aangaande
de taal van s c H U I E B U R G gezegd hebben .
Bl . 55 . r . 5 . Poor 't VUIGE 1~fsbehoud. Her is verwon .
derlijk, hoe velen her woord vuig niet verftaan en daardeor
zeer verkeerd bezigen . Puig , vuidig beteekent niets anders
dan vadzig, lui . De Heer R U I
gebruikt dat woord menigmalen , doch altijd in eene verkeerde beteekenis . Maar
ook at gaf men hem de beteekenis toe , waarkl domrgaann in
onze dagen met dat woord words gefchermd, dan nog konde
her bij liffsbehoud Met to pas komen .
Op bl . 57 , en ook elders, words band vrouwelijk gefteld
op welk gezag, weten wij nier .
Bl. 64 is de laatfte regel hoogst gebrekkig . Vooreerst is
her eene vreemde uirdrukking, waan van her gemoed; ten
andere ziet men gemoed en moet ncvens elkander, hetgeon
aitijd een' leelijken wanklank geeft .
Of falen in z~n doel, voorkomerde bl . 65 . r. 3 ,
ederduitsch zij , betwijfelen wij ; raat zeker is her vreemd aan
onze teat, war op bt. 70 . r. 5 voorkomt : zich aan een dal
fluiten.

Op dezelfde bi . r. i2 . ontmoeten wij weder eenen watx&
klank, vermits de twee hemistiches op elkander rijmen .
Bl . 72 . r . 16. is volflrekt geen ederlandsch . De Heer
heeft willen zeggen : beproef, Wen onzer her 't eerst
R tT
aan moed en krachten faalt ; doch bet eene her heeft till
niet weten to plaatfen van wege de mast, en her toen mast
weggelaten .
111 . 76. r : 16 :
Getuige van

DE

trouw, die

we aan ons Erf

YERSPREKE .

Verfpreken, in den zin van beloven, is een Germanismus .
Op bl . 8o en elders komt her woord Studenten Voor ; maul'

geen eenigzins geoefend Dichter zou dat woord bezigen •in
eenig deftig gedicht, laat ftaan in eene lertervrucht, waaraan hij den hoogen titel van Treurfpel geeft .
BI . 83 . r. 5 . vinden wij de uitdrukking, fneuvelen in 't
helmet, en zien bier geene andere reden voor, dan bloote .
lijk, om een rijmwoord to hebben op gered.
Bl . 84.. r . 5. vinden wij eene verkeerde woordvoeging . Onze tail vordert, dat hem voor trouwleos ga. Ondertusfchen
zagen wij met genoegen , dat de Heer R U i
zich maar
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zelden fchuldig maakt aan deze feil, welke helaas I zeer ge
meenzaammis aan velen van onze hedendaagfche Dichters .
Op bl. 87 vergeet de Student G O C K I G A , die over her
algemeen veel to veel van zichzelven , zijne vaderlandsliefde
en zijnen heldenmoed praat, was hij to voren opgegeven beefs
als drijfveer zijner handelingen ; want hier zegt hij in den
4den regel, dot hij alles doet uit liefde voor zijne bruid .
Bl . 9I . r. 7 . Deze regel is en plat en zondigt tegen de
regelen eener befchaafde teal . Wij zeggen : lk weet, of ik ken,
ennen toejland ; niet : ik weet den toefland van ons .

Hoe op bl . 93 eruzalem en, de dsfyriers er bij gefleept
zijn geworden . is bezwaarlijk uit to leggen , inzonderbeid
wanneer men in aanmerking neemt den , doorgaans weinig
verhevenen, Itijl van bet iuk, Her is nu een kakelbonte lap
op een zeer eenvoudig kleed .
BI . 98 . Hier wordt Duffer MET T A aangefproken met den
naam van Mevrouw ; doch die ritel komt alleenlijk to pas
voor jonge dochters van den vorftelijken hand, niet voor een
meisje Van M E T T A'S geboorce.
Bl . Ioo . r . 2 . Deze regel is gebrekkig in de zamenftelling
en plat . Waar behoort her woordje vol toe?
Wij hebben hier ook wederom vuig, en nog eens op de
volgende bladzijde, in eene verkeerde beteekenis gebezigd .
Bl . 102 . r. 3 . is geen ederlandscb . Onze tool zegt : g#
kunt u daarop beroemen, niet roemen .
BI. 1 lo. r . 2 . Dot V O D E , in zijnen G#sbrecht van
Aem/lel, eenen roman gedicht heeft, vergeet men ter lief-

de van bet verrukkelijke zijner poezij ; maar een iegelijk,
die geen vreemdeling is in 's lands historie, weet, dot Am .
iterdam destijds een armelijk buurcje was van eenige hutten ,
rondom her Clot van r, 1 S B R E C H T gebouwd eu van houten
palisfaden omriugd . De Heer R U Ij had zich derhalve van
de verdichting van V O D E niet behooren to bedienen als
van eene wezenlijke gebeurtenis .
Bi. 112, r. 12 . Wederom eene verkeerde woordvoeging.
Zoo als enkel geplaatst is , zegt bet, dot de nood van her
vaderland de burgerfchaar alleen , niemand anders , to wapen
beeft willen zeggen , dot alleen de nood
dreef; maar R U Ij
van bet vaderland dit gedaan heeft .
Wij zullen hier onze aanmerkingen eindigen, no echter
vooraf nag ons harcelijk leedwezen betuigd to hebben over
de ergerlijke tool, op bl. 76 en 77 G 0 C K I 0 A in den mond
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gelegd, welke, als her befchaafd zedelijk gevoel kwetfende
en alchans voor een' Christen affchuwelijk, wij niet konden lezen, zonder, als onwillekeurig, foei! foeil er nevens
to fchrijven .
De Heer R tr IT noch iemand anders meene , dat wt Gro .
ningen ontzet op bovenftaande wijze bebben behandeld, om
den Dichter verdriet aan to doen : onze bedoelirrg is waarlijk geene andere geweest, dan om hem, die in zijne eerite
proeve eenen gunftigen aanleg voor de tooneelpoe- zij heeft
kenbaar gemaakt, op zichzelven en zijn werk aandachtig to
waken, en hem to bewaren voor de verderfelijke meening
van die kunst reeds eenigermate meester to zijn ; eenc meening , welke zoo ligtelijk vat op hem zoude kunnen kri.gen,
wanneer hij mogt luisteren naar dwaze loftuitingen van den
grooten, niet oordeelkundigen hoop, of de graagte, waarmede
ous Amfterdamsch, in den Schouwburg doorgaans weinig nadenkend , Publiek zijn dichtwerk heeft oncvangen , als een
bewijs van deszelfs voortreffelijkheid opvatte . Voor bet grootfte gedeelte fchrijve hij her bij herhaling opvoeren en gretig
bezoeken van zijn tooneelftuk toe aan de tijdsomftandigheden ;
want inderdaad in dat opzigt mag her genoemd worden een

woord op zijn pas .
Wii de Heer RU1 onzen raad aannemen en opvolgen, dan
leere hij (gelijk wij in den aanvang reeds zeiden) her Treurfpel
in zijnen aard grondig kennen, poge in betrekking to komen met
eenen welkundigen Dichter (waartoe wij hem, des verlangende, misfchien in de gelegenheid konden ftellen), opdat deze :iem
den regten weg aantoone en hem op denzelven geleide, en
bezoeke, zoo veel mogelijk, den Schouwburg, niet bij her
vertoonen van ellendige prulwerken , Vaudevilles enz. , die her
bederf en her graf der echte kunst zijn, maar bij her opvoeren van goede Treur- en Blijfpelen , bet zij van .de Franfcbe
Meesters, her zij van vaderlandfche voortreffelijke Dichters .
Dit laatfte is van geen gering belang ; want, zonder her
tooneel op die wijze aanhoudend to bezoeken, verkrijgt men
nooit den tact, om met goed gevoig voor herzelve to arbeiden, al maakt men ook verzen zoo fchoon als die van Me .
vrouw VA

WI

Gefchiedenis der
V A

K A M P E

Bohn . 183 t .

TER en BI

DERDI K .

ederlanders buiten Europa, enz . Door . G.
. Ilde Deel. Te Haarlem, b# de Erven F .
In gr . 8vo . XXVI, 452 bl- f 4 - 50 .

BOEKBESCH . 1833 .
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Het eerfte deel van dit belangrijk werk is door ons in o.
IV van dit Tijdfchrift (1832) met then hoogen lof aange .
kondigd , waarop hetzelve in ons oog billijke aanfpraak bad .
Oak dic tweede deel is in alien opzigte even voortreffelijk
en met dezelfde naauwkeurigheid bearbeid . De ftof daarvan
is over het algemeed minder aanlokkend den die van bet
eerfte, 't welk, als 'c ware, de Heldeneeuw der ederlanders
buiten Europa bevat ; cerwijl wij in dit deel de 0 . I . Meet .
fchappij wel haar hoogfte toppunt van bloei en magt zien
berelken, maar haar echter geftadig zien worftelen tegen den
natjver der Europefche mededingets , en haar niet minder gewikkeld zien in een aantal groorere en kleinere Oorlogen
tegen Indifche Vorlten . Deze laatfte leveren gewis de minst
aangename teak voor den Gefchiedfchrijver en de minst be.
langwekkende ftof voor den ezer op . De Heer VA K A M.
heeft dit gevoeld, en daarom , met wijze fpaarzaamheid,
PE
ona deze lange reeks van gevechten en firooptogcen zoo be .
knopt voorgefteld, Os , zonder onvolledigheid, gefchieden
konde. Dit deel brengt ons van den jare t645 tot 1722 of
1793, voo wel wat Oost . en West-Indi , als de Keep de
Coede Hoop, de kust van Guinea en andere ederlandfche
bezictingen betreft. Onder de uitmuntendfte gedeelten van dit
werk rekenen wij de fraaije fchets der inwendige gefteldheid
van ava onder den Gouverneur-Generaal M A A T s U I K E R
(bl . sig--st8), en de belangrijke berigcen omtrent de e.
derland che Relzigers ROGGEVEE , DE BRUI , BOaen anderen .
MA , VA E TI
De volgende aanmerkingen deden zich onder de lezing aan
ons voor ;
Op bladz. 57 lezen wij : ,, Toen maakten de Engelfchen
vrede, doch niet, zonder Holland de fchandelijke belofte
to hebben afgeperst, dat bet, ten gevalle van een' fchijnhelligen overweldiger, nimmer den eenigen afftammeling
zijner verdedigers die verdediging zou toebetrouwen ." Is
deze volziu wel geheel van duisterheid vrij ce pleiten? Als
ten minfte de Akte van Seclufie niec voor den geest komt,
is de bedoeling moeijelijk to raden .
BI 132 . „ De vijand werd vervolgd, een gedeelre derftad
(Macasfar) in brand gefchoden en het kasteel Samboupo ge .
bombardeerd." Dit laatfte woord is bier zeer oneigenlijk ge .
bezigd . Want offchoon in i66o (toen deze togs voorviel)

GESCHIEDE IS DER

EDER A DERS, E Z.

35

bet gebruik van bomben bij belegeringen ., ten min(!e in
Europa, vrij algemeen was, en

woUTER SCHOUTE

,

wien VA It A M P E bier volgt, zich bepaaldelijk van bet
woord bombarderen bedient , is bet echter dilidelijk, dat hij
hiermede fechts hevig fchieten met bet kanon bedoelt. Hee
was de vloot van VA DAM, die in her voorb ljzellen bet
kasteel Samboupo befchoot. Wij gelooven niet, dat er Bombardeergaljooten bij die vloot waren, en s c H O U T E
Zegt
dit ook niec : hij fpreekt niec eens van mortieren of bomben .
Bombarderen is de oude uitdrukking voor hetgeen wij thane,
om de dubbelzinnigheid to vermijden, kanonneren noemen .
Zoo zegt de Schrijver van her Magnum Chran, Belg . act a .
1477 : Et tanto BOMBARDARUM fragore air pertonuit enz .
Hedendaagfcbe Schrijvers moeten die dubbeizinnige uitdrukking vermijden.
BI. 171 . „ Reeds in 1599 badden de Zeeuwen zich aan
den dmazone-tlroom nedergelaten ." Bl. 172 . ,, De
ederlanders lieten zich bier in :656 neder ." Dezen Germanismus
hadden wij bier niec verwacht .
Bl. 399 en 404. „ V A E T rf 'S Befchrijving en Gee .
fchiedenis van geheel Oost.Indii in acht groote folianten ."
Her werk van V A E T
beftaat nit vijf deelen in folio ;
offchoon wij niet tegenfprekes, die fommige exemplaren,
gemakshal9e, in acht banden gebonden zijn .
Ziedaar her weinige, 't welk wij meenden to mogen op .
merken in een werk, dat overigens met eene naauwkeurig .
held bearbeid is, die one, in eene zoo vruchtbare pen als die
van den Heer VA HAM PE , bewonderenswaardig voorkomt .
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Voorbeeld eener Misdaad gepleegd tegen

de Geestvermogens of bet Zieleleven eens Menfchen . Door
A SE M RITTER VO
FEUERBACH . Saar het Roog.
duitsch. Te llnrflerdam, b# ten Brink en de Vries . 1832 .
In gr 8vo . IF, 122 61. f I .25.

De treurige gefchiedenis, waarvan dit boek een verhaal behelst, komt hoofdzakelijk op bet volgende neder. Op den
n6 Mel 1828 vond men op de openbare ftraat to eurenberg
een geheel onbekend jongeling, met eenen brief in de hand,
waarin verzocht werd, hem tot Kavallerist aan to nemen .
De weinige woorden, welke hij uit(lamelen ton, zijn wag .
C2
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gelende gang, zijne kinderachtige gebaren , en zijne diepe
onnoozelheid, of liever dierlijke flompheid, - alles, in den
woord, gaf blijk van eene verregaande verwaarloozing, zoo
wel naar he, ligchaam , als naar de ziel . Daar hij echter
geen bet minfle fpoor van krankzinnighcid vercoonde, en daarbij zeer goedaardig en leerzaam was , wend hij ras een voorwerp der algemeene opmerkzaamheid en van een innig medelijden, en gaf men zich vele moeire, om zijne zielsvermogens to ontwikkelen . Uit hetgeen men later nit hem vernomen heeft, blijkt , dat hij van zijne vroegile jeugd in een .
kleinhok is opgefloten geweest, waar hij , enkel met een hemd
en eene lederen , van achteren opengefnedene, broek gekleed ,
en blootsvoets , op den grond gezeten heeft, zonder ooit bet
onderfcheid van dag en nacht waargenomen, of eenig geluid,
bet zij van menfchen of van dieren, gehoord to hebben . Hij
had nooit eenig levend fchepfel gezien dan den man, die
hem zijn voedfel , enkel brood en water , brag" Omtrent
de wijze, waarop hij to Neurenberg gekomen is , cveet hij
niets op to geven . Ook heeft de Policie dit , ondanks alle
aangewende moeite, nit kunnen opfporen . i)eze ongelukkige
jongeling is door de Regering van Neurenberg aan de leiding
van den Hoogleeraar D A U ME R toevertrouwd , ten wiens huize een vermomd booswichc in October 18 ;.9 getracht heeft
hem to vermoorden, doch hem flechts eene zware wonde
aan hec voorhoofd heeft toegehragt , waarvan hij gelukkig
herfleld is . De Engelfche Graaf S T A N H O P E fchijnt voornemens to zijn, hem met zich naar Engeland ce nemen, om
hem daar eene veilige fchuilplaacs ce verleenen en voor zijne
verdere opvoeding ce zorgen .
Deze gefchiedenis wekt reeds op zichzelve in den hoop .
flen graad ons medelijden, belangfleiling en nieuwsgierigheid
op ; doch de wijze, waarop de fchrandere v o N F E U E It B A CH
dezelve heeft voorgefleld, en de trefl'ende wijsgeerige bedenkingen, welke hij in zijn verhaal invlecht, maken dit boekje nit
meer dan een oogpnnt zeer belangrijk . flij ilelt ons KASFAR
(toen 16 k 17 jaren oud) voor als een jongeling, die
Ha U S E R
geene kindschheid gehad heeft, als een kind in bet gevormde ligchaam van een' man . Hij deelt ons omtrent de traps wijze ontwikkeling zijner zielsvermogens , en vooral omtrent die zijner
zintuigen , eene reeks van bijzonderheden en opmerkingen
mede , welker enkele aanwijzing ons hier to ver zoude afleiden. Voor de Zielkunde is dan dic werkje eene gewigtige bij .

KASPAR HAUSER.
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drage. - Ook de Regtsgeleerde bedenkingen omtrent bet aan
K A S P A R H A U S E R gepleegde misdrijf, en de ftraf, welke
daarvoor zoude kunnen worden opgelegd, zijn,, in ons oog,
hoogst belangrijk . Hij merkt op, dat de daders, volgens het
Beyerfche Wetboek van Strafregt , flechcs kunnen geftraft
worden wegens wederregtelijke gevangenhouding en wegens
bet verlaten van een' volwasfen perfoon , die buiten ftaat
was zichzelven to helpen . Doch hij Wont tevens, dat bier
een veel zwaarder misdrijf gepleegd is , - een misdrijf tegen
de geestvermogens of cegen bet leven der ziel . Dit denkbeeld
vooral wordt van bl . 44-51 uitnemend fchoon ontwikkeld .
Offchoon er in der tijd in Duitschland wel eens vermoeden geweest is , dat er onder deze gefchiedenis bedrog fchuiide , vonden wij echter , na de meest gezette lezing van dit
boek, geene enkele reden , om dezelve in twijfel to trekken .
De naam van F E U E R B A C H, de belangftelling van Lord
STANHOPE, bet vierjarig verblijf van KASPAR HAUSER
to Neurenberg onder bet oog en getladig coevoorzigc van
verlichte mannen, - dit alles levert, in ons oog, genoeg.
zame waarborgen op . De poging, om hem to vermoorden ,
Wont reeds genoegzaam, dac hij bet flagtoffer is van nog
onbekende, misfchien magtige, booswichten, en fluit bet
denkbeeld uit, dat bij een op en voor zichzelven handelend
bedrieger zoude kunnen zijn . Dit laatfte trouwens zal wet in
niemand opkomen , die met aandacht bet onderhavige boekje
leest, 't welk, ook in dit opzigt , op eene overtuigende wijze
gefchreven is .
Het weluitgevoerd Portret van den ongelukkigen zet aan
dit werkje een allezins gepast fieraad bij .
Gerustflelling voor min kundigen, zakelijk zamengetrokken uit
het Onderzoek over de Kometen, Van B A L T H A S A R B E K K E R,
Predikant to 1lmflerdam, en uitgegeven bij gelegenheid der
verfchijning van twee Kometen in 1832 en 1834, door P . G.
WIT S E N G E Y S BEE K . Te Am/lerdam, b~ J . C . van Kesteren . 1832. In gr . 8vo . FIR, 103 bl, f x -

Men zou kunnen vragen, of er thans nog behoefte is aan

zoodanig boek ter gerustftelling van min kundigen . De Uitgever zelf erkent, dat de tijden voorbij zijn, dat het menschdom
van angst en /ddering wegkromp bij de verfchijning van eene
Komeet. Slechts weinigen, zegt hij in bet Voorberigt, zullen
tegenwoordig de Kometen meer houden voor veroorzaak/lers of
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voorteekenen van oorlgen of flaatsonrwentelingen, enz . ; "or,
voegt hij er bl, grooter is het getal der genera, die het oude
Aevoelen blijven aankleven, dat eene Komeet toch wel de oorzaak zou kunnex zijn van gewigtige omwentelingen in de natuur, enz . : deze zajn meeyelyker van de ongegrondheid hunrser vrees to overtuigen ; ik althans onderneem dit niet in de
volgende bladzifden. W I T S E G B Y a B E E K verzekert verder,
dat die vrees hem, na bewerkflelligd onderzoek, inzonderheid
bf de verfchyxing der nag in dezen herfst verwacht wordende
Komeet, vie: geheel ongegrond voorkwam . Evenwel zegt hij,
dat er ook verfcheiden gronden zyn, op welke men zich kan
gerustfellen oretrent de niec-verwezenlifking der vrees . Deze
opgave is geenszins joist en duidelijk. Men zou dos reden
liebben, om to vreezen, doch tevens reden, om niet to vree.
zen t Hetgene no Rec ., na zoodanige Voorrede, voor hoofd .
zaak meende to moecen houden, worth flechts als in bet
voorbijgaan bebandeld ; terwijl do Schrijver in bet breede
tracht to betoogen, dat Kometen geene toekomitige dingen
voorfpellen . Waartoe dit betoog ? Rec . houdt die vrees voor
geheel ongegrond. Het kwam hem echter voor, dat de redeneringen des Schrijvers niec ovPral even gegrond zijn . Een
ongewoon natuurverfchijnfel, bet zij dan Komeet of lets anders , zoude toch ook kunnen dienen, om ligtzinnige menfchen
tot ernfig nadenken op to wekken . Dit had, vooral door den Ult.
gever, wet in aanmerking genomen mogen worden . Voorts verb
oorlooft W rT s Err G E Y S B E E K zich bier en daar uitvallen of nit.
drukkingen , welke , in een volksboek althans , geen nut doen ;
van then card zijn : de geestelyke alarmklok trekken; - h y moet al
zeer ongeloovig z #n , die de verzekering van een' Kerkvader
ix twijfel durft trekken ; -- het geheele leger rifkelijk bezol .
dlgde ex gemakkel yk levende geestelijken
onnutte dienst.
knechten, die men gerustelijk afdanken mogt, enz . lets
nieuws was voor Rec . de bl. 33-34 in eene noot medege .
deelde gisfing . dat de Cholera, die misfchien bet gevoig zou
kunnen zijn van eene, door .de v66r 1817 verfchenen Ko .
meet veroorzaakte, perturbatie in den dampkring, welligt
door den invloed der Komeet, welke dezen herfst nog moet
verfchijnen, geheel zal ophouden I
Een fraai plaatje verfiert bet titelblad . Van de Komeet ,
welke nog dezen berfst moest verfchijnen, wordt niet veel
gezegd, maar in bet algemeen aangemerkt, dat zoodanige
filer weleens later zich vertoont , dan men meende ce moecen
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verwachten , en dat men waarfchijnlijk thins niet heeft to
vreezen . Ook vindt men bier eenlge bijzonderheden aan .
gaande vroegere Kometen, en verfchillende gevoelens om .
trent dezelve .

4nacreontifche Zangen, gevolgd van eenige losfe Dicht/lukjes,
door W .R . V A H O e V E
. (Ten voordeele van behoeftigen .) To
Croningen, bij . Oomkens . 1832. In ki. 8vo. 6o BI. f : .So .
Roosjens , Verzameling van Minnedichtjens , aan
Schoonheid geheiligd. Te Croningen , bij W. van
1832 . In ki . 8vo. VI, i6o hi. f I -So.

eugd en
Boekeren.

Tusfchen de beide bier aangekondigde dichtbnndeltjes be .
ftaac eenige overeenkomst, en cevens eenig verfchil in geest
en ftrekking.
heefc de meeste
iederen van
H OeV E
en eenige Oden van H O R A T I u s nagevolgd, en is

De Heer VA
A

A C R E O

daarin ,

met becrekking tot fommige derzelven, met ongeluk-

kig geflaagd . Ook zijne weinige oorfpronkei jke ftukjes zian
niet onverdienftelijk .
B1 .7 vinden wij
atuur gaf aan de flieren hoornen, (liever :
En boeven aan bet paard,

hoornen aan de
lieren)

De(n) bazen fnelheid , en de(n) leenwen
Een' mull
A€ovco
A

xacn'

A C R E O
Bl .

naar hunnM aard.

8S6v'raiv worth bier niet gelukkig uitgedrukt .
zegt :

een' flerkgetanden mull.

8.
Onlangs, in een ftillen nacht,

Kwam `Cupido onverwacht,
En klopce

op

mijn deur .

Dit is Wet frail. Beter :

Kwam Cupids onverwacht
Kleppen aan =#x deur.
Dus ook bl . 9 .
'k Plaits hem bij bet knappend hout,
Warm zijn handjes , nat en koud,

v -,

En droog hem zijn natce haren .
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WV zouden verkiezen : En ik droog x #n matte Karen.
De
woorden van d6ne lettergreep , voor zoo ver zij Wet
toonloos en daardoor kort nit hunnen sard zijn, gelijk de
lidwoorden, zijn fechts in zoo ver twijfelachtig in onze tact,
dat zij kort worden, door verlies van den oorfpronkelijk hun
aanklevenden klemtoon in den zamenhang der rede . Dat be.
houden of verliezen van klemtoon hangt dus of van den zin
der woorden, en niet van de willekeur des Dichters
BI. i I . Onder lagchend vroljk zyn , is zeker eene fchrijffout voor : Daar w# lagchend vroli/k z#n .
Bi . 12 begint met een eoupletje, waarin regel 3 onverdrageiijk hard is
v
v
Over bergen ; 't tweet droop van me/n
okken nedr.
Op bl . Ig hadden wij, om redenen, voor Bathyllus liever
gelezen eira b. v., en in 't volgende tlukje voor : En
de fchQone Cypris, aat bj hem enz .

last er

B1 . 42
Maar gj vlugt /lings been, o fehandlijk pligtverzaken!
Dit is wel zeer gebrekkig voor de woorden van n o R A T I u s :
Sublimi fugies mollis anhelitu ,
on hoc pollicitus tuae .
Bl . 52 : En dan heldre (liever gure) fneeuw en bagel air
den hemel nederdaalt . Aldus vordert her de zamenhang .
BI . S5 : Ik vied heeds de fchoon/le bloemen in uw hemelfche
gelaat. Mogelijk beter : Mi/ verrukken heeds de rozen, bloei .
jende op uw blij gelaat .
Op bl . 58 is fchier onleesbaar : 4ls deugd het eenigst doel.
wit is van mi/n begeeren, in plaats van Xs deugd is 't eenig
doel van at mijn zielsbegeeren . En de laatfle regel is niet veel
zaehter : Dan koM 'H oelukkig eens, voor : Dan kom ik juichend eens aan 't eind van 's levens pad .
Keuriger geverfificeerd ; waar er vercaald is, gemakkelijker
nagevolgd , en in oorfpronkelijke ftukjes fraaijer en bevalliger
gedicht, is her andere bundeltje, door ongenoemde Dichters
bijeengebragt, en dat er zoo Engelachtig uitziec. Her vignet
verbeeldt bet aardigite , maar gansch niet zedelijke , tooneel
nit de hier nagevolgde Epifode van W I E A D's 0beron,
Rofette . Men ziet Rofette op de fcbouders van haren blinden
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en afgeleefden echtgenoot In den perenboom klauteren, ten
elude aldaar aan Karen minnaar, die in den top zit en hair
de hand reikt, bet voldingendfle bewiji hirer ceederheid to
fchenken . Men kent den leeuw aan zijnen Maim en de
flrekking van dic boekje aan bet vignet . In de Toewi/ding
aan de eederlandfche Schoonen lezen wij
ieve Schoonen, neemc dic boekjen,
Dac wij u welwillend bidn,
Maar verflopt bet in een hoekjen,
Waar Mama bet niec kin zien.
Zie(t), gij vindt in deze blaadjens
Menig ding in rijm gebracbt,
't Geen licht, als onnutte(lees onkulfche)praatjens,
Door de grijsheid words verachr.
Ziet, hoe, op bet ticelplaatjen,
't Vrouwtjen van dien blinden zot
Met een fraal verzonnen praatjen
d' Ouden fukkel loos bedot ;
Hoe zich 'c jong en vurig wijfjen,
Speelziek in hare eenzaamheid,
Tot een aarcig tijdverdrijfjen
In dien perenboom bereidt.

• Over welke fraare zaakjens
„ (Dit ook wiscen wij nog graag)
• I{euvlen char die beide fnaakjens ?=
Foeil zottinnetjens I wat vraag I
ooit toch zaagt ge in eenig boekjen
Alles zoo rond-uit gezeid ,
En er dienc alcijd een doekjen
Over 't naakce beeld gefpreid .
In het gevangen Minnegoodjen is dat doekjen een pas, zoo
dun en doorfchijnend, dat bet ook van her anders meest ver .
borgene meer verraadt daft verbergc ; in de ilukjes aan Dafne
is bet doorgaans geheel , en in andere meer dan half ter zijde
gefchoven . Echrer de vertelllng aan Dafne is zoo kiesch
mogelijk , b. v . van Mars en Venus
Zij keuvien dos zoo war to famen ;
Maar war er verder is gefchied ,
Dat moet ge Venus-zelve vragen ; Want, meisjenlief, ik weet bet niec .
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Of zoo gij 't weten wilt, mijn fchoone,
ees dan bij Poot bet gansch geval ;
Die heeft bet zoo charmant bezongen,
Dot ik er maar van zwijgen zal .
Gelljke lof moet gegeven worden aan de Minnarifen van
ag een ied aan de Maan .
upiter , en bet flukje :
Over bet geheel heeftdit werkje, in ons oog, hooge aesthe .
tifche waarde ; bet boeit en fleept mede, en toch hopen, ja
vercrouwen wij , dot seder welopgevoed meisje en elke eerbare vrouw zich bier en door zal verontwaardigen , of welligt
het boekje nit de hand werpen, Men kan bet dan alleen overal
zonder ergernis lezen, als bet hart onrein en men aan dartele
vooritellingen gewoon is . Eene veritandige moeder zal de lezing aan hare docbters niet verkieden ; want zoo lets wekt bet
veriangen op . Den Schrijvers nu eens toegegeven, dot F E I T H
en zijne navolgers al to fentimenteel zijn, zij zelven zijn
daarentegen al to fenfueel. De minnezangen van BE AMY,
fchoon war eentoonig in de befchrijvingen van een kusje ,
zonden wij verre boven dit bundeltje, als lectuur voor jonge
Dames, verkiezen .
iet onbepaald kunnen wij initemmen
met de tot motto gekozene fpreuk van VO TAIRE : Si la
volupti est dangereufe, des plaifanteries me d'infpirent

jAMAIS.

Ziedaar nu, volgens den wensch, in de Voorrede kenbaar
gemaakc, ons oordeel, met befcheidenheid en tot bet fchrij ..
ven eener recenfie (near wij vertrouwen) toereikende kennis
van zaken, gezegd . Ten flotte nog dit weinige : Wij bekla .
gen den Dichcer over bet verlies zijner Mina , die thans met
een' ander' gehuwd is : maar is bet dan zoo onvermljdelijk,
als eene achtingwaardige Mina ons ontrukt wordt, zich to
werpen in de armen eener ligtzinnige DafneI Die Ideate ind
zerronnen, zegc bet motto voor bet roerende vers aan Mina ;
doch , laat dit zoo wezen met de Idealen van liefde en
vriendfchap, nimmer mag bet pleats hebben met die van
daugd en wijsheid . Wij wenfchen den verdwaalden jongeling
beter inzien van zaken , en dot hij bewaard moge worden voor
eenen dood , als hij voor zich affmeekt op hl . 3o en 31 .

Quelques Obfervations , par E . w . VA DAM VA I S S E T ,
Membre de la se Chambre des brats gt ndraux , Common.
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dant d' un Corps de Chasfeurs volontaires.
eeuwarde,
chez G . T. . Suringar. 1832 . 8vo. 1 9 pag. f : - 25.
a Canne magique, on le ibdralisme ddvoild. Roman po .
litique, par * * * * * I-IV! Partie . 3 la Haye, chez . P.
Beekman, Hz. 183! . 8vo, 230 pag. f 2 Wij voegen in onze beoordeeling de brochure van den HeeDAM VA
I S S E T en bet eerfte deel van den
re VA
hier aangekondigden ftaackundigen Roman to zamen ; opdat
degenen, die door bet lezen van eerstgenoemd vlugfchrift
met hec liberale ftelfel to veel mogcen worden ingenomen,
door de lezing van den Roman, waartoe wij hen uitnoodl .
gen, voor overijiing molten worden bewaard ; en omgekeerd
zij, die door den Roman tot overdreven monarchale begrip .
pen zouden worden weggefleept, door bepeinzing der op .
merkingen van den Heer VA DAM, waartoe wij de zooda .
nigen op hunne beurt aanmanen, de grondbeginfelen eerier
grondwectige Alleenheerfching niea geheel uit bet oog mo .
gen verliezen .
DAM vreest, dat bet Abfolutisme bij ons
De Heer VA
veld zal winnen ; daartegen zoekt hij to waken, en sevens
de vreemdelingen voor verkeerde beoordeeling van den geest
onzer natie en der zaak, welke wij voorftaan, to waarfchu .
I B R Y .B Act.
wen . De ons onbekende Schrijver (denkelijk
A O) van la Canne magique, ou le ibdralisme ddvoild,
(voor welken laatften titel wij liever zouden lezen r
es fol.
difant ibdraux ddmasquds) toont aan , van welke kunstgrepen de omwentelingsgezinden zich bedienen, welke drijfveren
zij hebben, en hoe zij hunne lage bedoelingen onder bet
masker van vrijheidsliefde verbergen .
Beide Schrijvers zijn, naar ons inzien, to ver gegaan . Het
Franfche yolk is, bij de ulij .revolutie, flecbts bet werktuig
in de hand van zamengezworene volksmenners geweest . K e
X en zijne Ministers, niet flechts P O I O A C en zijne
R E
embtgenooten, maar ook anderen, zijn in vele opzigcen ce
befchuldigen . De ganfche ftrekking van bun beftuur was
verkeerd . Maar nog fchuldiger zUn zij, die, naar eigene be .
kentenis, vijftien jaren tang de B OURBO S door•eeipen fchijn
van gecrouwheid misleid, maar heimelijk och derzelver wet*
tig gezag ondermijnd, en flechts eene toereikend fchijnende
.reden hebben aangegrepen , om to volvoeren , war , ook zon .

44

E . W . VAN DAM VAN ASSELT

der her uitvaardigen der bekende Ordonnantien, had moeten
gebeuren. Her is op de Julij-revolutie wel van toepasfing
waar twee partijen kiiven , hebben beide fchuld . Met den
val van Polen moet men zeker medelijden hebben ; maar de
opfland der Polen fchijnt ons her werk toe der overal woelende- Jakobijnen ; en war bet Protokol van her Duicfche
Verbond betreft , vooral gerigt tegen her fchandelijk misbruik
der periodieke drukpers en her bijeenroepen of houden van
onwettige volksvergaderingen , over her algemeen genomen
aarzeic Recenfent niet ce verklaren, al mogt men op fommige bepalingen gegronde aanmerkingen kunnen maken, herzelve van harte toe to juichen . Onze geachte Vertegenwoor.
diger meent her wel ; maar wij hopen, dat hij nimmer zal
behooren tot bet petal van die Liberalen, waarvan in waarbeid, met la Canne magique, bl . 218, zou kunnen beweerd
worden : Tout en voulant faire du bien , Us font fonvent presque autant de mal
Portes aux changemens, Us font facilement mends par les liberaux de la premiere clasfe etc .
Recenfenc is zelf op verre na geen Abfolutist . Dit moge
blijken nit zijne beoordeelingen in dit Tijdfchrift, onder an .
deren ook van her dagblad de Nederlandfche Cedachten ; maar
inderdaad, men moet regenwoordig de omwentelingszuchc
bereugelen , en aan de wettige regeringen , niet alleen in ons
land ., maar ook elders, zich aanf uiten. De Heer VAN DAM
wil dat ook ; doch waarom dan over bet Protokol der Duicfche Bondsvergadering den banvloek als't ware uitgefproken?
In la Canne magique ftuitte ons vooral , op bl . 76 , que la
distinction du pouvoir du pere de celui de la mere femble n'avoir ite etablie [par Dieu] , que pour rendre le pouvoir du chef
de famille plus ABSOLU. Neen! waarlijk veeleer pour balancer
et pour moddrer le pouvoir du chef de famille, pour adoucir la
rigueur naturelle du caractere viril et faire aimer Iautorite le .
gitime. Her is juist de inrigting van her huisgezin, die ons
de, als 't ware, door God zelven geteekende grondfchets le .
vert van den besten regeringsvorm , de gematigde alleenheer[ehing (la monarchie temperee) . 131 . 112 vinden wij eene to
ver gedrevene lofrede op her befuur van L O D E W IJ K XIV,
even alsof de dragonderbekeeringen en de herroeping van het
Edict vanNantes daar geene onuitwischbare vlek op wierpen .
Op bl . 120 wordt F E R D I N A N D VII en vooral Dom M I G U E L
meer in befcherming genomen , dan een dier beiden verdient .
MIGUEL words nooit een eerlijk man, al ware 't bewezen,
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dat zijn broeder
o pier beter is dan hij . a f reeds to
vot•e n, op bl . 75, is de Schrijver verdwaald geraakt in de
duistere theorie van bet Goddel#/k regt der Koningen , omdat
hij niec anders bet flelfel van bl#jvende opperhoofdigheid des
Yolks wist to wederleggen . Roe gemakkelijk is intusfchee
de oplosfing, als men onderfcheid maakt tusfchen hecgeen
veelat gefchiedc en hecgeen behoorde to gefchieden ; tus..
fchen de oprigcing van eenen flaat door wilden en dewijzg
ging van den flaat in de befchaafde maatfchappij ; tusfchen
bet helpen flicbten van eenen that en bet geboren worden
of intreden in eenen heat ; tusfchen de grondmagt van de
vaders der buisgezinnen en andere volwasfene perfonen en
de oppermagt der regeringen . Zoodoende zal men toe geese
ongerijmdbeid vervallen, en een argument ten voordeele van
wettige Vorflen bezigen, dat even goed ten voordeele van
overweldigers ken worden bijgebragt : want alk magi is in
zoo ver uit God, als God er zich niec tegen verzet ; eileen
de ouderlijke magt is nit den natuurflaat afkomflig, en dais
van Goddelijke inllelling, niec in ontkennenden, maar in
flelligen zin. Terwijl bet voorts in den card der zaak ligt,
dat er in bet fluk van wectigheid eener regering prefcriptis
beflaac, geldig tegen alien, die van eene onwetcige regering
posters aannemen, er onder geboren worden, of zich in bet
land komen nederzetten, dus met der tijd voor alle inwo .
ners . De erkentenis door andere Mogendheden komr bier
ook in sanmerking ; doch plaatsgebrek verbiedt ons hierover
uit to weiden . Genoeg, dat men zijne toevlugt flier behoefc
to nemen, hetzij tot de opperhoofdigheid des yolks, hetzij
tot bet zoogenaamd Goddelijk regt ; bet beginfei der wettigheid is toereikend . B I. 217 vinden wij gefproken van per .
fonen, qui ont trois maniares de penfer di$drentes, favoir,
les royalistes, les libdraux horndtes qui ddfirent toujours faire
le bien, mais qui fouvent font beaucoup de mal, et les libi.
raux .viritables qui ddfirent la deflruction de la royautd . Wij
zouden liever lezen van vier denkwijzen , indien de bedrogene
iberalen eene afzonderlijke klasfe moeten uitmaken ; derhalve liefst : ks ahfolutistes , qui proelament le droit divin des
rocs; let legitimistes, libdraux vdritabks, comme amts des
luml res, de l'ordre et des lois ; les libdraux fougueux, qui pousfent leurs theories fans dgard aux cireonjlances, et qui font
ordinairement les dupes des acobins, et enfin les acobins,
)W-difant libdraux vdritabks , qui veulent la de/lruction de la
royautd etc .
PE D R
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Voorts is bet werk Diet vrij van grove drnkfouten ; de flijl
3s fomujds onaangenaam en duister, door bet langgerekte der
voizinnen ; maar de inkleeding is fraai . Er wordt, namelijk,
een zekere G R rt G O I R E ingevoerd, die van een' toovenaar
een' witten flok gekregen had. Als hij den vinger op den
knop hield, dan moest ieder zijne ware gevoelens voor hem
uiten ; maar hij mogt van zijnen tooverilaf geen gebruik waken, dan in een fete d tlte . Als er een derde perfoon aanwezig was , kon hij er zich dus niet van bedienen . Daar nu
de tooverflaf sevens de werking had , dat ieder, die onder
deszelfs invloed fprak, dadelijk vergat, wat hij in dien toe .
stand gezegd had, zoo levert dit zeer treffende tegenflellingen, naar mate G R a G o I R E den vinger op den rotcingknop
hield, of dien terugtrok . Alzoo verzellen wij in dit deei
0 R i# G O 1 R E in Frankrijk, In Belgie , en voorts tot aan Ments.
In een volgend deel hopen wij over Duitschland bet eene en
andere to hooren. - De ergtte drukfeilen zijn bier bl . 183
Ce font les aristocrates et fez jdfuites qui veulent comme cela
faire tomber k commerce . Depuis les trois mdmorabks jour .
ntes, mais on y mettra ordre etc .
ees : Ce font . . . tomber
k commerce, depuis les trois memorables journees . Mais on y
mettra ordre etc . Bl. 159 en 163 vinden wij , in eene za .
menfpraak, MEDAI
E, voorMad. MEDAI
E : wanthaar
man was reeds vertrokken .
Dat velen, door de lezing van dezen Roman, gered molten
worden van den gefpannen valilrik der omwentelingflichters,
Is de hartelijke wensch van den Recenfent .

HERMI
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landsch Verhaal. Te Haarletn, by V .

. Eon oud vader-

oosjes . 1832 .

In

gr . 8 ;, o . Vi en 368 blA f 3 - 60 .
In vele opzigten onderfcheidt zich deze oorfpronkelijk
e.
derlandfche Roman , die met dit ~dne deei voltallig en met
een fraai titelvignet verfierd is, boven vele andere fchrifcen
van romantifchen inhoud . Hij verplaatst ons in bet tijdperk
der worllelingen van de bier to lande gevestigde Franken,
waar (volgens de flelling des Schrijvers) de Batavieren mede
in verbond waren getreden , tegen de magtige Romeinen , en
wel bijzonder in den cijd van R O S T A T I
DE
G R O O.
TE . HERMI GARD, de heldin der gefcbiedenis, was ver-
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loofd San S I E G BERT, zoon van T H I E D R I H, Hertog van
een' Bataaffchen clam, die (naar des Schrijvers onderftelling)
zich op de Eikenterpen had gevestigd, eene ruw bevallige fireek, aan den R,n, eenige uren boven her door civi.
i s beroemde .4renacum, gelegen . Zij leert, terwijl haar
minnaar s I E 0 BERT tegen de Romeinen mede was uitgecogen,
her Christendom, door eenen afgedwaalden grijsaard, CAE.
E S T I U S, kennen . Deze belangwekkende man ftaat weldra,
met zijnen pleegzoon T I M O T H E U S, ja zelfs met HERMI G A R D en P A U I U S, den zoon van dezer lijfeigene en
vriendin M A R C E
A, aan de vervolging van eenen wraakzuchtigen Bard, WE F DE
U S I P E T E R , ten doel ; maar
E S T I U S wordt, tot aan zijnen dood, in ftilte be .
fchermd door de geheimzinnige wigchelares W I T T E G E ERC A E

TRUID VA

DE
IPPETORE . PAU I US, zoo als
hij san de Goden zou worden opgeofferd, worth gered door
de wanhopige poging van G I S E A , eene andere lijfeigene

van HERMI GARD . HERMI GARD zelve geraakt echter
in de magi van W E F , wordt op den
ippetoren gevangen
gezet, maar door T I M O T H E U S verlost. Intusfchen willen
wij geene fchecs van den inhoud mededeelen , en zullen derhalve niet ftililaan bij den dood van T H I E D R I K , de terug .
komst van S I E G B E R T, then men gefneuveld had gewaand,
zijne bekeering tot her Christendom, en hoe hij verraderlijk,
daar hij her leven zijner bruid HERMI G A R D wilde befchermen, door WE F vermoord werd. Maar, fchoon wij
den onbekenden Schrijver, war vinding, inkleeding, fUji en
zedelijk .godsdienttige ftrekking becreft, hoogen lof lacen wedervaren, veroorlove hij ons eenige weinige aanmerkingen .
Zouden de Bataven, die Reeds kohorten in Romeinfche
dienst hadden ; die federt eeuwen met de Romeinen verbonden
waxen, en de Franken flechts als overweldigers van hunnen
erfgrond konden befchouwen ; zouden deze Bataven wel yr jwillig met de Franken gemeene zaak tegen de Romeinen gemaakt
hebben? - Bl . zo worth Rome , fchoon aan despotiek regerende Keizers doorgaans onderworpen , door M A R CE
A her
vrije Rome genoemd : bet weelderig Rome zou wel zoo eigenaardig zijn geweest . - Bl. 89 fpreekr de Bataaffche maagd
GARD van de bleeke
achtgodin, en noemt haar
de zwakkere, in tegenoverftelling van den vreefelijken T H OR .
De laacile is wel een God, maar die
achtgodin is eene four
HERMI

tegen de Germaanfche Godenleer, die, gansch cegenftrijdig met
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de Grieksch .Romeinfche, de Zon tot eene Godin, maar de
Moan tot eenen God maakce, - Op bl . 388 hangt a o de orde van bet heilige kruis om den hats van
BTA TZ
P A U I U S . Het is alsof er van de orde van bet gulden
Ales gefproken wordt ; maar eene ridderorde tot belooning
van militaire of burgerlijke verdienflen was aan de Romelnen
onbekend . Het mogen dragen van bet eene
andere onderfcheidingsteeken (gelijk bij ons bet metalen kruis) is daarom
nog Been ridder wezen van eene bepaalde orde ; en de Ro .
,neinfche Ridderfchap was eene kaste, geene ridderorde van
verdienilen, - Eindelijk willen wij naar geene drukfeilen
zoeken ; maar bl . 228 viel ors owpekte voor opwekte in bet
oog, gelijk ook op bl . 237 . reg. 2 v . o. gy m# haat Wet,
voor giij haat mij niet. Bovendien komen er eenige verkeerde
uitdrukkingen voor, die niet aan den letcerzetter kunnen geweten worden. B . v . bl . 11 . de zon, SCHE en WITB I KE DE.
B I . t oy . de jlavenden, voor ver/laafden . Slaven, als werkwoord, words bij ons flechts figuurlijk gebezigd, voor moei.
jelijken en langdurigen arbeid verrigten, Hoofs voor afhankeilk
lijk zijn of flaaf wezen . Bl . 225 wordt gefproken van een
voor een hartelft gebea : men fpreekt wet van een
hartig fluk vleesch, naar niet eigenaardig van een hartig ge .
bed .,Bl . 275, aan bet einde, lezen wij : de hertoglijke wa.
penrusting werd op de boutmijc gelegen , voor gelegd, enz.
Het boek zal, gelijk bet inderdaad verdient, met genoegen , belangilelling en ftichting worden gelezeu .

a

De Room des Vadeglands gehandhaafd in 1831 , of beknopt
Verhaal der jong a Gebeurtenisfen in het Koningrijk der
ederlanden . Eene Gedenkzuil voor de .7eugd. Door c. v A
D E R V If V E R . Met gekleurde Platen . Fe Bmflerdam , bij
C . M . Ferrari, ,1832. In 8vo . XVI en 143 bl- f 2 - t

Een lief en nuttig boekje, dat der vaderlandfche

eugd wet.
kom zal zijn . De Schriiver heeft, naar ons oordeel , den reg .
ten toon gerroffen. Het hoofdzakeliike der gebeurceuisfbn
is vermeld op eene wijze, die belangflelling moet wekken en
goede indrukken aehterlaten . Met voile ruimte kunnen wij
dit verhaal aanprijzen, vooral ook, dewijl, in bet voorbij .
gaau, wordt gewaarfchuwd tegen overijid oordeelvellen en te .
gen overdreven' volksbaat , waartoe omilandigheden zoo ligt
aanieiding geven . Ben edel hart, leest men bl . 68 , onderfcheidt brave van heckle enfchen, al is het , dat zij tot Eon
Yolk behooren .
oord- ederland
Wij keuren bet niet goed, dat nan geheel
de provincienaam Holland wordt gegeven . In eene noot op
bl. 77 flaat Maatfchappij~in plaats van DepartemdntderMaatUT VA 'T A OEMEE
- De Prentjes zullen
fchappij : TOT
to
dezen
bezwaarlijk
handhaven .
room
des
Vaderlands
den

BOEKBESCHOUWI G.
De Goddel!~ke Openbaring des Bijbels , volgens haren
eenvoudigen win en inhoud befchouwd en overwogen .
Ben
eesboek ter bevestiging in het geloof der oudChristel#ke waarheid. Door j. T . E R 0 Y, Predikant to Oude-Tonge . Ilde of laatfe Deel . Te Rotterdam , b j de Wed . van der Meer en Verbruggen . In
gr . 8vo . XVI en 68o bl. f 4 - 80.

De Zelfdenker

wiens ondernerning ter nafporing van den card en trapswijzen voortgang der Goddelijke Openbaringen aan bet menschdom , bij wijze yan
doorgaande Bijbelbefchou wing , wij vroeger aanprijzend
aankondigden, vervolgt en befluit in dit tweede Deel dezen zijnen gewigtigen arbeid . Men zal zich herinneren ,
welk een geest then arbeid voornamelijk kenmerkt : de
Schrijver wil bet oude in de Bijbelverklaring niet verworpen hebben, omdat her oud, noch her nieuwe, omdat her nieuw is ; her is hem om geen ftelfel, maar om
waarheide
to doen . Doorgaans echter, meent hij, vervalt
men heden ten dage to veel tot her eerfte dier opgege .
vene uiterften, en verlaat uit nieuwigheidszucht de oorfpronkelijke leer der Algemeene Christelijke Kerk . Hjj
coil dus dAdr op redelijke en Bijbelfche gronden herftellen, waar hij meent, dat men niet of niet zoo veel had
moeten afbreken . Omtrent fommige leerftukken neemt
hij , behalve de fchriftelijke Openbaring , nog een meer
bijzonder onderrigt aan , dat tot fleutel op de Gefchiedkundige Openbaring en daartoe behoorende Schriften
diende . Her Plot des eerllen Deels ftrekte tot overgang
tot de derde Hoofdafdeeling des werks , waarin wij in
de Christcli/ke Openbaring den fluijer moeten zien op .
ligten , die nog over fommige leeraukken was nitgefpreid . - Zoo veel , ter herinnering , van den geest et ;
BOEKBESCH . 1833 .
O. a.
D
E R 0 Y,
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zatnenhang des werks ; wij willen nu, zoo beknopt doen .
lijk , den gang volgen , door den Schrijver in dit belangrijk onderzoek gehouden .
Eene korte Inleiding fchetst den kenmerkenden aard
der Christelijke Openbaring. Deze moest meer dan bloat
zedel9k zijn, en meer bevatten dan de nadere ontwikkeling der Oud-Testamentifche moraal ; want die ontwikkeling had door o A
E s den Dooper of iemand
anders kunnen gefchieden , en vereischte niet zulk een
buitengewoon perfoon , als wij nu in j E z u s c H R z sZij moest i) behelzen : de vervulT u s leeren kennen .
ling der beloften en voorfpellingen omtrent de daarkelling van bet hell des Menschdoms in den Mesfias ; a)
de volkomene in bet licht ftelling van then heilweg, zoo
als hij door ieder mensch gekend en bewandeld moat
worden . Deze beide hoofdpunten zijn echter to naauw
verwant, om geheel afgefcheiden behandeld to worden .
In flede van dus eerst bet meer Historifche, daarna bet
meer Dogmatifche gedeelte des
. T . to doorloopen ,
fpreekt de Schrijver liever eerst over de Christelijke Openbaring , vervat in de Gefchiedenis van j E z u s in de
Evangelien ; daarna over die, welke vervat is in de Handelingen der Apostelen ; eindelijk over hare nog verdere
ontwikkeling in derzelver Schriften , daarbij op de zoo
even genoemde twee hoofdpunten bet oog houdende .
In het eerfte gedeelte des Iften Hoofdftuks wordt bet
leven des Zaligmakers doorloopen ; in bet andere , zijjne
leer omtrent God , bet onzigtbare Geestenrijk , Zichzelven en zijne betrekking tot bet Goddelijk Wezen , den
Mensch en den weg tot diens behoudenis , ontwikkeld .
Het valt in den geest des Schrijvers , die de Christelijke
Zedeleer hoogfchat , maar haar niet als hoofddoel der
Evangelifche Openbaring wil hebben aangemerkt, een bewijs voor dit zijn gevoelen daarin to zoeken , dat ons
van j E z u s' denk- en handelwijze , als kind , jongeling
en man, zoo weinig ftaat opgeteekend ; (genoeg echter,
dunkt ons , om uit de medegedeelde trekken tot bet ge .
heel to kunnen befluiten .) Dat nogtans de prediking van
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bet op handen zijnde Mesfiasrijk, door den Dooper,
onbewimpeld begint met bet ernflige : bekeert u! en zedelijke verbetering dus , om zoo to fpreken , de conditio
fine qua non is , om deel in dat Rijk to verkrijgen ,
ontkent
E R o Y niet, gelijk zulks ook moeijelijk ware
over bet hoofd to zien ; en dat dit tot alien gefprokene
woord van de algemeene verkeerdheid der menfchen getuigt, willen wij wel toegeven ; maar de Schrijver meent,
dat bet oogmerk niet was, om op eene dadelijke verbe
tering aan to dringen, maar alleen, om op de dringende behoefte aan verbetering opmerkzaam to maken, die
later door de leer en den geest des Verlosfers zoude
worden bewerkt ; en bier twijfelt Rec . , of E R a Y
den geest der woorden des Doopers wel regt gevat hebbe . - De diepe bedorvenheid der harten regt to doen
kennen , was alzoo een hoofdpunt van j 0 A
R s' prediking ; bet andere hoofdpunt was, Hem aan to kondigen, die kwam, om van deze bedorvenheid en hare gevolgen to verlosfen . Dadelijk bij de optreding van dezen
grijpt & Schrijver de gelegenheid aan, om onderzoek to
doen naar den zin der benaming : mijn geliefde Zoon,
die bij j E z us' doop vernomen werd ; en bet is overtollig , breeder to zeggen , dat zijne hoogere natuur de
ilotfom van dit onderzoek is . Ter gelegenheid der aanRipping van de verzoeking in de woestijn, berigt de
Schrijver eens voor altijd, dat men noch bier, noch bij
de vermelding der wonderen, opflanding en hemelvaart,
eene wederlegging van hen to wachten heeft, welke van
mythen in bet . T . droomen . De gemoedelijke Chris.,
ten gelooft ; den eerlijken Deist to overtuigen, is bier
zijne taak niet , en met hen , die tusfchen deze beiden
eene foort van minnelijk verdrag willen iluiten , dat den
opregte nimmer behagen kan , laat hij zich niet in . Tevens verklaart hij , naar dezelfde aanleiding , in bet midden latende, of men in het genoemde verhaal aan perfoonlijke verfehijning of inwendige verzoeking des Duivels to denken hebbe, de leer omtrent bet beflaan en
den invloed van then gevallen' Geest als boven alle re.
D 2
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delijke bedenking verheven , en vindt tusfchen de verzoeking der eerfte menfchen en die van den Verlosfer
een natuurlijk en naauw verband . Verder diens heilig
]even doorloopende , geeft hij niet zoo zeer eene aaneengefchakelde levensbefchrijving van j E z u s,- waaraan
Qok misfchien geene groote behoefte meer is, - als we)
eene rangfchikking zijner lotgevallen en handelingen onder vier hoofdpunten : zijne wonderdaden , prediking ,
gedragingen jegens God en menfchen, en uitwendige omftandigheden . Alvorens vervolgens de leer van j E z u s
omtrent de boven opgefomde onderwerpen to ontwikkelen, verklaart de Schrijver zijnen afkeer van bet gevoelen dergenen, die de eigene mondelinge leer des Verlosfers , ter volkomene kennis der waarheid , boven die der
Apostelen ftellen, ja de laatf'en zelfs van verduistering
der oorfpronkelijke leer , door menfchelijke bijvoegfelen ,
befchuldigen ; welke beide meeningen echter vol1lrektariet
noodwendig vereenigd behoeven to zijn . - In bet vervolg van dit Hoofdlliik_ grijpt
E R o Y telkens de gelegenheid aan , om de leer der Goddelijke natuur van j Ez u s , en die van den aard des Goddelijken Wezens ,
naar zijn inzien fchriftmatig, en als met de eigene woorden van Hem, die daarin bet beste inzien hebben moest,
tegen andersdenkenden to verdedigen .
Zoo nadert hij tot bet Ilde Hoofdftuk . Dit kan korter zijn , omdat bet hoofdzakelijk de verkondiging aan
anderen bevat van hetgene ons reeds uit de Evangelien
bekend is, met een verflag, hoe die verkondiging werd
©pgenomen , en welke hare eerfte vruchten wares . Zijner Itelling getrouw, gelooft de Schrijver ook hier weder aan de ontwikkeling van vele geheimenisfen , door
E z u s , vooral gedurende de veertig dagen na zijne Op.
standing, aan zijne Apostelen, en door dezen aan hunne
onderwijzelingen gedaan , maar die ons door
U K A S in
de Handelingen niet geboekt is . Vinden wij dit hoogst
belangwekkend onderrigt, dat ten fleutel op de Apostolifche Brieven zoude kunnen dienen , dan ook elders bewaard? De Roomfcbe Kerk zegt : „ ja, maar alleen
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bfj mij ," -- en dit laatfte kan E R o Y niet toeftemmen ; want die Overlevering is dikwijls ongerijmd, en
volgens haar zouden de Apostelen dikwijls hunne eigene
woorden hebben wederfproken . Maar bet eerile ontkent hij niet ; leert, dat de oudfte Protestanten bet ook
niet ontkend hebben, en wil geenszins toelemmen, dat
deze verwerping der analogie of overeenflemming des Ge .
loafs bet kenmerk en grondbeginfel van bet Protestantismus zijn zoude . Wat ftaat ons dan , volgens hem , to
doen `' Wij moeten bet mondelinge onderrigt der eerfle
Christen-Eeuwen bij de Kerkvaders zoeken, of, wie
zich daartoe niet in ftaat kent, moet letten op de voornaamfte Overleveringen, die nog heden, als uit die Eeuwen herkomftig, bij de onderfcheidene Afdeelingen der
Christenheid beftaan, die dan aan de Evangelieleer toetfen, ftrijden zij er mede ze verwerpen, maar ftemmen
zij er mede overeen, helderen zij haar zigtbaar op, dan
moet men ze dankbaar, als eene rijke erfenis onzer Christelijke voorzaten, aannemen .
Het zeer uitvoerige Illde Hoofftuk onderzoekt de Christelijke Openbaring , vervat in de Apostolifche Schriften .
In deze moet men geen aaneengefchakeld en volledig dogmatisch zamenftel zoeken ; bet zijn veeleer als toevallig
ontftane ftukken, bij voorkomende gelegenheden , tot
opheldering of aandrang van reeds vroeger mondeling geleerde waarheden, gefchreven ; offchoon zij echter de
eenige toetsfleenen zijn , aan welke wij de ware en valfche Overlevering omtrent hun mondeling onderwijs kunnen onderfcheiden . Deze manier van onderrigt is bet
beste gefchikt , om bet nadenken op to wekken , bet
overleg to oefenen , en op bet hart to werken . -- a
deze voorafgaande aanmerkingen worden dan nu de bedoelde Schriften , en daaronder ook j o A
E s' Evangelie , voor zoo verre bet meet dan historisch is, zeer
naauwkeurig befchouwd . Wij mogen den Schrijver in
die befchouwing niet volgen, maar moeten den belangftellende naar bet boek zelf verwijzen , en bier allcen de
hoofdrefultaten opgeven .
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Het doel van j o A
E S in zi n Evangelie is, niet
zoo zeer eene Gefchiedenis to leveren van den loon des
Menfchen, maar meer bepaaldelijk van den
ogos, den
Zoon van God . Dit is het oogpunt, waaruit onze Schrijver dit Evangelie befchouwd wil hebben ; dit maakt
hem de vreemdfoortige inleiding des Boeks verklaarbaar,
en het Boek-zeif hoogst gewigtig, als leerende ons then
Zoon van God in zijne hoogere natuur, de onontbeerlijkheid van zijnen perfoon , en de noodzakelijkheid der
gemeenfchap met Hem , tot het ware en eeuwige leven ,
op eene geheel bijzondere wijze kennen .
iet minder
gewigtig is de Brief aan de Romeinen , befchouwd als
Compendium van den ganfchen weg ter behoudenis . De
flotfom dezes Briefs is dit : De mensch is diep gezon
ken en van God vervreemd ; bij de Heidenen moge dit
wat fterker uitkomen dan bij de beter onderwezene oden, maar alien zijn afgeweken, en behoeven een ander
middel ter behoudenis , dan de Wet der werken . Dit
middel nu is de verlosfing , door c H R I S T u s aangebragt , en door het Geloof aan to nemen ; en deze leer ,
wel verre van den Christen vrijheid tot de zonde to geven, maant er hem ten flerkfte van af ; want, gevoelende, dat hij geen deel aan de geregtigheid van c n R i sT U s verkrijgen kan, zonder met Hem gemeenfchap to
hebben, verbindt hij zich vrijwillig, om niet meer der
zonde , maar Gode to leven , en gehoorzaamt dus niet
langer uit vrees voor ftraf of uitzigt op belooning, maar
ult een beginfel van Geloof, Dankbaarheid en iefde . Eene dergelijke voorftelling der Apostolifche leer komt
den Schrijver -- en ons met hem -- uitnemend gefchikt
voor, om alle Christenen, zelfs de fchijnbaar verst van
elkander verwijderden , in een hoofdpunt to vereenigen . Van de overige Apostolifche Brieven worden alleen die aan
de Galatiers, Hebredn, Efezers en Colosfers meer opzettelijk en doorgaand overwogen ; terwijl in het tweede
gedeelte van dit Hoofdftuk uit de anderen wordt opgenomen , wat 6f ter bevestiging der reeds behandelde
waarheden daarin voorkomt , 6f andere waarheden meer
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bljzonder voorftelt, 6f, eindelijk, over de gebruiken en
inrigtingen der Christelijke Kerk helderder licht verfpreidt .
Afzonderlijk wordt onderzocht, wat ons de Openbaring
van oannes omtrent de waarheden der Christelijke Godsdienst inzonderheid leert . Men gevoelt, dat het niet mogeliik is , den Schrijver in dat alles op den voet to volgen .
Het geheele werk words, in de Vde Afdeeling, met
een Algemeen Overzigt der Goddelijke Openbaringen in
derzelver zamenhang , met een onderzoek naar hare volledigheid , en naar hetgene nog in de toekomst to wachten is , befloten . WeI is waar , hier is veel herhaling ;
maar zij is,, om de uitvoerige wijze , op welke alles
behandeld is, niet onnut, maar veeleer noodzakelijk, om
regt genot van het doorlezene to hebben en het verband
w6l to vatten . Dan , bovendien vinden wij hier ook des
Schrijvers meer bijzondere begrippen omtrent de behoefte
aan en den aard van eene nog to verwachten nadere
Openbaring ontwikkeld . 's Mans redenering daarover
fchijnt ons toe, in het kort , hierop neder to komen
Oppervlakkig zoude men wel meenen , dat de Goddelijkc
Openbaring in het
. T. een' zekeren trap van duidelijkheld en volmaaktheid heeft verkregen, die haar
voor de laatfte kon doen houden, welke wij to wach-,
ten hebben . Doch , bedenkt men de menigvuldige twisten, ten alien tijde en nog heden over verfchillende be .
langrijke ftukken gevoerd, ook onder hen, welke deze
Openbaring aannamen, en de behoefte, die de menfchelijke geest , ja foms het menfchelijk hart , aan meer geregeld overzigt en dieper inzigt gevoelt ; dan rijst billijk de
vraag op, of niet nog eene nadere en meer volmaakte Openbaring noodig en to wachten zij . Deze vraag heeft men
toeftemmende to beantwoorden, zonder echter to eifchen,
dat ons nieuwe Bijbelfchrifken, maar alleen to hopen,
dat ons , door de hoogere verlichting des Geestes , dieper en vooral meer algemeen inzien in het verband en
den zin van die, welke wij reeds bezitten, moge gegeven worden .
Ziedaar dan wederom de hoofdinhoud On dit tweede
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en laatfle Deel , gelijk vroeger die van bet eerfte , doorloopen, Wij befchouwden een zeer belangrijk werk, waarop geenszins de befchuldiging van oppervlakkige en vlugtige behandeling rusten kan ; dat door bet gewigt der
zaken , den bondigen ftijl , de vele uitlegkundige bijzonderheden en Christeiijke leeringen, die er in voorkomen,
de aandacht der lezers , vooral van hen , die gewoon
zijn hunnen Bijbel met verftand en nadenken te gebruiken, en niet deelen in den ongepasten weerzin tegen alle
gezet godsdienftig onderzoek , welke den al to ftelfelzieken zin van vroegere dagen misfchien wat to fterk en
ligtvaardig vervangen heeft, dubbel verdient . Gematigdheid en befcheidenheid blijven des Schrijvers pen befturen ; enkele malen flechts had hij , onzes inziens , een
wat minder beflisfend algemeen oordeel kunnen vellen,
(zie o . a . bl . 440. de noot.) En wat nu bet hoofddoel
des werks betreft, namelijk de herftelling der Christeiijke
eer in de zuiverheid der eerfte Eeuwen ; gaarne erkennen wij, dat, ook na de Hervorming, onder de zich
noemende Protestanten, met en zonder verkeerde bedoelingen , veel in die eer verdraald , verdonkerd, ontzenuwd is ; maar vragen tevens, of die onregtzinnige Schriftverklaringen eerst van de laatfte Eeuwen heugen , dan of
men niet reeds in de eerfle , ten tijde der Kerkvaderen ,
over hoogst belangrijke punten twistede en elkander verketterde , en of bet uit den aard der zake anders zijn
kan , dan dat er omtrent geestelijke dingen verfchillende
wijze van zien beftaat . Indien maar bet verketteren, en
bet opzettelijk verdraaijen en verdonkeren, met een Christendom en Hervorming vijandig oogmerk , eenmaal ophoudt , dan zal er zoo veel gewonnen zijn als men redelijkerwijze wenfchen mag , en de wrijving der denkbeel .
den moge dan vrijelijk blijven beftaan . Behoudens beter
oordeel nu, komt bet Rec . voor, dat die opzettelijk vijandige tegenftand thans veel minder algemeen werkt, en,
waar hij werkt , veel minder bijval vindt , dan in een
vroeger tijdperk ; en wat bet verketteren aangaat , de
Hemel beware ons, en elk verftandig Godgeleerde en
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geoefend Christen helpe het verhoeden , dat de zucht
daartoe immer weder veld winne ! Of nu nog eens
eene nadere Openbaring, hetzij door mededeelingen van
buiten, hetzij alleen door hoogere verlichting en loutering van verftanden en harten, de volkomene zegepraal
des Christendoms bevorderen zal, moge de tijd leeren ;
voor het tegenwoordige troost ons, wat onze Schrijver
bl . I97 van dit Peel zelf verklaart : „ Het vertrouwen op de Goddelijke goedheid, menfchenliefde en
wen
„ wijsheid, doet ons vastftellen, dat datgene, wat Hij
„ ons gegeven heeft , volledig alles zal bevatten , wat
„ wij to weten noodig hebben ." -- De vrome Duiifcher C A U D I U S fchrij ft ergens aan zijnen Vriend
• Gij wildet gaarne meer van onzen Heer weten, niet
„ waar ? Wie zoude dat niet willen ! Maar bij mij
„ komt gij daarmede niet aan het regte adres . Ik houde
• mij vast aan het Woord, en hate het hoofdbre• ken over verborgenheden in de Godsdienst ; want ik
„ achte , dat het juist daarom verborgenheden zijn , om„ dat wij ze niet weten moeten v66r dat het de tijd
„ is ." Wie zich met die verklaring vereenigt, en niet
wijs zijn wil boven hetgene gefchreven is , maar dan
oak van het gefchrevene niet willekeurig afdoet, en opregt Geloof met zuiveren deugdzin z66 innig vereenigt
als zulks in het Evangelic gefchiedt, die heeft, onder
alle wijziging van begrippen en vormen, voor zijn hoofd,
zijn hart en zijne zaligheid genoeg .
De Eerw .
E ROY fmake nog ang de zelfvoldoening , dat zijne fchriften , ook dit uitvoerige werk , door
Geleerden en mingeoefenden , met onpartijdige belangflelling , gelezen , overwogen , en het menigvuldige goede, dat er in ligt, behouden en met oordeel toegepast worde !

Micha , vertaald en opgehelderd door B . R U S B U R G,
Predikant bj de Doopsgezinde Gemeente to Kampen .
Benevens eene korte t jdrekenkundige opgave der twaalf
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(zoogenoemde) kleine Profeten, en een (l. eene) vertaling van dezen Profeet, door w len den Hooggel .
Beer E . . G R E V E , in leven bloogleeraar to Deventer. (l. Franeker .) Te Kampen, b j K. vain
Hulst . 1831 . In gr. 8vo . IV en 277 bl. f 2 - 70.
[let oogmerk van den Eerw . Schrijver, ,, met deze
• vertaling en verklaring van de Godfpraken des Profeets
• M I C H A , is hoofdzakelijk , om den ongeleerden lezer
• beter met derzelver inhoud en Trekking bekend to ma• ken ." Daartoe nu levert hij ons eerst eene tijdrekenkundige opgave der twaalf kleine Profeten ; niet, gelijk
de titel zou doen vermoeden , van den Hoogl . G R E V E,
maar gedeeltelijk van hemzelven , gedeeltelijk vertaald
nit een fluk van j if G E R, in S T E U D E 's Tubinger
Zeitfchrift fur Theologie, 1828 . 2de St. Uit dit onderzoek blijkt, dat de bedoelde gefchriften aldus chronologisch op elkander volgen zouden : V66r de verwoesting
van het Israelitifche rijk : oel, limos, Hofea, Micha ;
ahum, Zev66r de (looping van het rijk van uda :
fanja, Habakuk. Onze Schrijver voegt darbij : ona,
then hij v66r flmos plaatst, en Obadja . Voorts, na
de wederkeering uit de Babylonifche ballingfchap : Haggai, Zacharia, Maleachi . Zie bladz . 1-23 . Fervolgens ontvangen wij eene Inleiding , over M I C H A en
de plaats zijner gebobrte, - over den tijd, waarin zijne
Godfpraken voorkomen, - over den burgerlijken en
zedelijken toefland van Israll, - over den burgerlijken,
zedelijken en godsdienfligen toeftand van uda (dit een
en ander nog al hoog opgehaald), - echtheid van DIIc H A (liever, van zijn gefchrift), waarbij lets over de
dichterlijke fchoonheid van zijnen flijl . Bladz. 24--59 .
Daarna des Schrijvers vertaling . Bladz . 60-77 . Voorts
eene opheldering van m I c H ,&'s profetien . Bladz . ?7 . 259 .
Eindelijk M I C H A, volgens de vertaling van Prof . G R Ev E . B 26o2'7-De Eerw . R U S B U R G geeft deze laatfle, „ van welke
„ hij tot zijn oogmerk weinig gebruik gehad heeft ,
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• woordelijk, ook naar de eigene fpelling des overlede• nen," ten einde „ de vrucht of bet refultaat van 's mans
• onderzoekingen aan bet licht to brengen ." Wij hadden
toch wel gewenscht , dat' de Eerw. R u s s ti a r, van bet
nagelaten handfchrift van Prof . G it E V E meer gebruik
had gemaakt , en ter gemakkelijker vergelijking ware bet
misfchien beter geweest, dat hij zijne overzetting naast
die van den Hoogl . had laten drukken. Er zou, hetzij
uit deze, hetzij uit de atijnfche, waarfchijnlijk nog
wel eenig licht to trekken geweest zijn . Dat dit niet
gedaan is, fpijt ons to meer, daar wij niet gelooven, dat
van de uitgave van dit nagelaten handfchrift, bevattende
• eerst den gewonen Hebreeuwfchen tekst, er tegen
• over de veranderde in bet Hebreeuwsch naar de ver„ meende dichtmaat, vervolgens de ederduitfche verta• ling, en dan de uitfpraak in gewone fchrijfletters, waar• onder dan de atijnfche vertaling terflond geplaatst,
• en bet geheel door critifche noten befloten," waartoe
a u s n u a G eenen drukker uitnoodigt, veel komen zal .
De Schrijver, die reeds in i8o6 door den Hoogleeraar
W I
M E T (niet W I M E T) , aan wien hij dit werkje op .
draagt, tot het bearbeiden van M I C H A werd aangemoedigd
en van eenige benoodigde boekenvoorzien, heeft alzoo zekerlijk meer maanden aan bet opflellen , dan wij uren aan
bet lezen en beftuderen van dit boek befteed, en daardoor
van onzen kant regt op eene befcheidene beoordeeling .
Zuilen wij echter in bet algemeen onze gedacbten zeggen , dan komt bet ons voor, dat aan eigenlijk taalkundige
verklaring to weinig plaats is ingeruimd . In bet aanwijzen van den gang der redenering, en van hare gepastheid
voor Israel, is de Eerw. Schrijver breedvoerlg, ook
dan , wanneer hij kort had kunnen zijn . Hier en daar
zouden wij zelfs in de verzoeking komen, om bet ophelderende, althans ten deele, voor omgewerkte leerredenen to houden . Het is waar, de Heer a u S B U a G fchreef
voor ongeleerden ; maar waartoe niet liever nog meer
gedaan, wat hij toch ten deele doet, en waartoe bet
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hem aan geene kunde mangelt, ook den Bijbeluitlegger
voorgelicht en redenen gegeven van zijne opvatting?
Het zou eene zeer breedvoerige en voor den aard van
dit Tijdfchrift zeer ongefchikte Recenfie kunnen worden,
wanneer wij bet geheele werkje doorliepen, en overal
de verklaring beoordeelden . Wij bepalen ons dus tot
een paar aanmerkingen , en flaan daartoe bet bekende begin van Hoofdftuk V op . - De Godfpraak to dezer
plaatfe wordt, en onzes inziens met regt, voor eene
voorfpelling aangaande den Mesfias gehouden ; maar bet
Clot van vs . i , waarop bier veel, en tot de vraag : is
bier de Mesfias bedoeld? alles aankomt : zone uitgan•
gen z!yn van ouds, van de dagen der eeuwigheid,
wordt bier alleen met deze woorden zeer oppervlakkig
behandeld : „ Wij zien in bet Plot van dit vers, door
• de oudheid zijner afkomst, tevens de hoop op eene
• befl:endige voortduring gevestigd ." Op geene plaats
heeft R U S B U R G ons meer to leur gefteld . - Vs . 3
hiy
y zal weiden in de kracht des Heeren, zegt R u sB U R G : „ weiden , van Koningen of Vorften gebezigd ,
„ beteekent : regeren met zorgvuldigheid en teederheid
• ter bevordering van hell ." In denzelfden zin verklaart bet onze VA D E R PA M . Maar waarom bier
geen woord over de oorzaak dezer benaming, geene verwijzing naar erem . II : 8, III : Z5, Ezech . XXXIV :
2, 23, geene herinnering aan bet Homerifche 9ro;(c€vE AC V?
- Teregt zegt R U S B U R G, bl . 188 in de noot, dat
DIK ook heidenen beteekent, en haalt ten bewijze aan
a Kron . VI : 29 .
Het is waar,

Dit kunnen wij ons niet begrijpen .
at bier tegen jfw - ~ .'j over ;

maar wij kunnen niet gelooven, dat aan bet eerf'te hier
de beteekenis van heidenen moet worden gehecht. S A O M O
bidt bij de inwijding van den tempel, dat God alle gebeden
mogt verhooren, die ~K~~' `~f~jf
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maar wij zouden dit liever verklaren, met de randteekcnaars op onze Statenoverzetting, „ van elk in zijn
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• bi<jzonder, of van de vergadering des yolks in het al .
• gemeen ." Tot eene plaats des gebeds toch voor de
heidenen was de tempel niet beftemd, en het was ook
niet waarfchijnlijk, dat deze er dat gebruik van waken zouden .
Het is jammer, dat dit boek door zulk eene menigte
drukfouten ontfierd wordt . De op den titel door een
aangehecht blaadje verbeterde doen dit reeds vreezen . Be.
halve de aangeteakende , vonden wij , onder meerderen
Bladz . 20. r. 15. grenfen. B 24, in de noot, 19 H,
bl . 158 , lees : I4de St . bl . 158 . Bl . 36 . r . 8 . v . o .
111magtigen, l . 41magtige. Bl . 82, in de noot, fregi,
1 . frangi . Bl . 126 . r . 21 . roovereifen . BI . 187 . r. 14 .
weisgeerige. Bl . 228 . r . 20 . I S I P U U S, 1. S I S Y P H U S .
Ook zal I T H oB A T, bl . 39 . r . 1, wien de Bijbel H T H-B A A
noemt, wel I T H 0 B A moeten zijn, gelijk hij bij j o s zP H U s heet . - Inzonderheid echter hinderen deze feilen in
de aanhaling van bijbelplaatfen , gelijk bl . 21 . r . 18 . 2 Kon .
XXXIV : 12, 1 . 2 Kron . XXXIV : 12 . BI . 181 . r. 5 ,
joh. XXII : 42 , 1 . VII : 42. Bl . 185, in de noot,
ef. VII : 24, 1. VII : IA . De aanhaling van ,Tef.
X IX : 21 kon aldaar gerustelijk zijn achtergebleven .
Ook is bl . 24, in de noot (*), de aanhaling van Micha
I : 9 zeker eene drukfout . Ook fchijnt bl . 27 ,
io, eene zinfnede to zijn uitgevallen, en zoo, of
r,
iets dergelijks, gelezen to moeten worden : Is het dns
voor de verklaring van de fchriften der Profeten, ook
bij de erkentenis van Goddelijken invloed op hunnen
geest, van hoog belang, bekend to zijn met hun karakter, opvoeding en ftand in de wereld, en moeten wij het gemis van die kennis bij M I C H A betreuren ,
meer weten wij van de plaats zijner geboorte .

Gefchiedenis der Broederenkerk to Groningen . Eene
Bifdrage tot de Gefchiedenis der Hervorming en der
Roomschgezinde Gemeente in deze Stad . Door P . H 0 F.
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G R O O T, Hoogleeraar to Groningen .
Te Groningen, biz . Oomkens . 1832 . In gr. 8vo .
153 Bl. f I - 50 .
S T E D E D E

V 1' einig kerken hebben zoo vele verfchillende beftemmingen gehad, als de Broederenkerk to Groningen . De
onderfcheidene einden, waartoe zlj dieneP moest, ftaan
in een naatiw verband met den algemeeflen gang der
befchaving , de vorming onzer natie , en de lotwisfelingen des vaderlands . Bovendien is gezegde perk, die
tan de Roomschgezinden in de zestiende eeuw was afgenomen, thans aan hen teruggegeven . Daardoor is bet
oude verfchil van denkbeelden vernieuwd . Eenigen vindt
men, die meenen, dat onze voorouders in de zestiende
eeuw den Roomschgezinden groot onregt hebben gedaan ,
met hun deze kerk , benevens al de overige geestelijke
geftichten en goederen , to ontnemen ; anderen , die oordeelen, dat de tegenwoordige Regering den Hervormden
ftof tot klagen geeft, door deze, hun toebehoorende,
kerk aan de Roomfche gemeente of to ftaan . Bij de fakkel der Gefchiedenis wilde de Hoogleeraar H 0 F S T E D E
D E G R O 0 T, volgens zijne voorrede, beide handelwijzen in bet licht ftellen en regtvaardigen .
a eene korte inleiding, befchouwt de geleerde Schrij .
ver de Broederenkerk eerst als kloosterkerk ten dienfte
der Franciskaner monniken (van omftreeks 1253) tot
aan bet jaar 1566, en toont aan, hoe reeds een mildere geest onder die broederen heerschte . In 1523 had,
in de Broederenkerk, bet beroemde gefprek plaats tusE M F R E D Ii R I K S, Pastoor aan de St .
fchen W I
Maartenskerk, (die een gemeenzaam vriend van G A SF O R T en A G R I G O A geweest was, ja nog werkelijk briefwisfeling met E R A S M U s hield) aan de eene,
en den Voorzitter AURE S, Prior van bet Dominikaper klooster, anders een winderig en trotsch mensch,
aan de andere zijde . F R E D E R I K S verdedigde onder
anderen een aantal onderfcheidend Protestantfche ftellingen, en
AURE S, die bet gewigt van vele bewij-
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zeri, fchoon hij bij zijne gevoelens volharden bleef, had
toegeftemd, bedankte de aanwezenden voor hunne tegen .
woordigheid, het gefprek befluitende met eene fpreuk
van A U G U S T I U S : De waarheid words door redetwisten onderzocht. Zeer verdraagzaam was ook de Room .
fche kerkeorde, v66r 1536 tot fland gekomen . Toen
in 1536 Stad en ande van Groningen Keizer X A R E V
tot Heer hadden verkozen, begon de vrijheid van geweten wel gevaar to loopen, maar de verlichte geest van
Regenten, geestelijkheid en bevolking wist Groningen
to bewaren voor vervolging, zelfs nog in de eerfie jaren
van F I 1 P s II . Met 1566 begint een nieuw tijdperk .
Toen ftonden de Minderbroeders of Franciskanen, uit
eigene beweging, de Broederenkerk aan de Hervormden
of, die hetgeen hun hinderlijk was wegnamen en den
monniken in bewaring gaven . Maar in 1567 deed de
andvoogdes vreemd krijgsvolk in de ftad rukken, en
van nu of was de vrijheid verftoord . In 1568 begon
A V A zich in Groningerland to doen gelden, en in
1570 liet hij het kasteel to Groningen opwerpen . Verademing gaf de komst van den Baron VA
V I
E,
later Graaf VA
R E
E BERG genoemd, in 1576.
Deze nam ook federt de Gentfche bevrediging aan, hetwelk echter weinig voordeel voor de vrijheid van gods .
dienst veroorzaakte . Maar door zijne eigene medewerking werd deze in 1579 gevestigd . Kort, echter, was
bierover de vreugde, ten gevolge van R E
E B E R G's
verraad in entemaand 1580 . In 1594 ging Groningen
aan Prins MAURITS en Graaf WI
EM
ODEW ;jK
VA
ASSAU, Stadhouder van Friesland, over .
a
veranderde het tooneel, en onder anderen kwam de Broederenkerk weder aan de Hervormden . Hier levert de
Schrijver eene voortreffelijke verdediging van de handel .
wijs onzer voorvaderen tegen de Roomschgezinden, als
alleen uit zelfverdediging fpruitende, en hij weert de
blaam van onverdraagzaamheid van eerstgenoemden af.
Sedert den 23 van .Oogstmaand 1616 diende de Broederenkerk voor Akademiekerk . Ook werd er veel in het
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Fransch, fotnwijlen in bet Hoogduitsch gepredikt . Het
koor der kerk diende voor Akademifche redevoeringen en
promotion. Een aantal beroemde mannen zijn in de Broederenkerk begraven . In de belangrijke aanteekeningen
vindt men de graffchriften op derzelver zerken vermeld .
Bi . 137 zal de laathe pentameter in bet graffchrift op
den dapperen I T E R D F o X, (die in dienst van Graaf
E D Z A It D van Oost-Friesland, den vijand der Groningers , gefneuveld was , maar, tot vereering van zijnen
heldenmoed, in 1499, door de Groningens bier met eere
was ter aarde beheld) in plaats van : Infolitoque jugo
fubjiravi Frifones, moeten gelezen worden : Subjravi
Frifones infolitoque jugo . Trouwens , bl . I2o, zal in
bet graffchrift , op de nageteekende zerk van j A
VA
DE
K O R P U T, overleden to Groningen in j611,
in plaats van Interpridus miles, wel moeten ftaan Intrepidui miles . Ook zoude 't ons verwonderen , indien
bij het oorfpronkelijke graffchrift nergens eenige zinteekens ifonden . Het luidt als volgt
Intrepidus miles (,) dux belli providus (,) alter
Vitruvius parvo hoc contegitur tumulo .
Ook in bet Hollandsch is de correctie niet altijd even
naauwkeurig .
In bet werk zelve gaat de Hoogleeraar voort, met
van bi . 78 tot 95 eenige bijzonderheden mede to deelen
uit de gefchi'edenis der Roomschgezinden to Groningen
federt de Reductie in 1594 , tot opheldering van de reden , waarom de Broederenkerk nu aan hen is afgehaan .
a de fcheiding van Kerk en Staat, in 1795, poogden
de Roomschgezinden, in plaats van de vijf bidzalen, die
zij toen ter tijd hadden, d ne groote kerk to krijgen .
Vruchteloos, echter, deden zij daartoe, in 18o9, een
verzoek aan Koning O D E W I K , en met geen beter
APO EO . In 1821
gevolg, in 1312, aan Keizer
wetende
dat deze kerk, feE
M,
bef oot Koning W I
dert 1815 reeds onbruikbaar gerekend, tot geen gods .
dienhig einde gebruikt werd, en zonder ongerief voor
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andere gezindten aan de Roomfchen kon worden gefchonken, dezelve aan hen of to ftaan , met koor, fakristie
confistoriekamer en een gedeelte van het kerkhof, bene .
yens eene toelage van f 25,000, om de kosten voor
het herftellen der kerk enz . to dragen . Daar die font
nog niet toereikend was, werd er, na lang handelen,
in 1829 nog f 34,000 van landswege toegeftaan .
u
nam eene Commisfie uit de Roomschgezinden de 'kerk
van de Curatoren der Akademie over, en begon de vertimmering, welke, tijdens de uitgaaf van dit werkje,
nog niet voltooid was .
Daar dit boek van belang is voor de Gefchiedenis
des Vaderlands, inzonderheid der Provincie Groningen ;
daar alle medegedeelde bijzonderheden toereikend worden
geftaafd, en de fUjl zuiver, fraai en onderhoudend is,
zoo bevelen wij het in veler handen . Het fchijnt ons
toe een gefchrift to zijn van blljvende waarde .

Ontleed-, natuur- en ziektekundige Onderzoekingen,
aangaande den aard en de geneeswtYze van de Cholera morbus in het algemeen, en van de 11ziatifche
in het bifzonder . Door H . j . S C H 0 U T E , Med.
Dr. Te 4m/lerdam , bil . van Es . 1832 . In gr.
8vo. 104 Bl. f 1- 25 .

A an het hoofd van dit werkje ftaat eene Opdragt aan den
Heer Referendaris , Raad Advifeur bij het Depe . van Bin.
nenlandfche Zaken voor het Geneeskundige, waarin de
Schrijver zich verklaart een voorftander der Quarantaineinrigting to zijn ; deze en nicer andere redenen deden
hem bef uiten , den Heer Referendaris to verzoeken, de
opdragt van dit werk wel to willen aannemen, hetwelk
door zijn Ed ., met zijne gewone welwillendheid , op
eene den Schrijver vereerende wijze, werd aangenomen .
flierop volgt een eenigzins uitvoerig Voorberigt, bl .
V-XVI, waarin de Schrijver verder ontvouwt, wat
hem tot het fchrijven van dit werkje bewogen hebbe . Hij
BOEKBESCH . 1833 . O . 2 .
E
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bekent zich een yaorftarvder der befmettel/*bald to zljn ;
het vraagfluk in gefchil zal door hem derhalve uit flit
gezigtpunt befchouwd en behandeld worden . Het ware
to wenfchen geweest, dat de Quarantaine-inrigtingen
hadden aangevuld, hetgeen de Militaire Cordons to wenfchen overgelaten hebben .
Het fchijnt, dat noch de eene, noch de andere ons
van de gevreesde plaag hbben kunnen vrijwaren. De
ware redenen van dit ontoereikende, of hoe men bet
eens nog noemen zal, verwachten wij, door den Tijd,
die zoo veel opheldert, aan bet licht to zullen gebragt
worden. Daarom zullen wij hierin ook niet verder
treden, en wenschten wij vanhier wel, dat de verwijdering tusfchen de twistende partijen niet verder
mogt voortgaan. Hot ontbreekt partijen toch niet aan
bewijzen, het zij wa1 of kwalijk hljgebragt, en altijd
herinnert men zich clan onwillekeurig de vraag van H uF E A I) : waarover twist gi/ eigenlifk ? Mogten de
anticontagionisten niet flechts hun eennaal aangenomen gevoelen ten koste van alles willen doerzetten ;
mogten de contagioniston in kunnen ijver niet to yeel
willen bewijzen ! Dat alien niet ult het oog verliezen,
hoe wetenfchappelijk gevormde mannen behooren to twisten ; dat de flrijd, tot geenen woordentwist ontaarde,
en niet tot gekibbel of nog erger vervalle ! Waartoe dat
flos (bloem?) en yulgus medicorum? (kaf of janhagel?)
Aan hatelijke toefpelingen is reeds geen gebrek ! Dit is
zeker, dat de twistende fios en bet kijvende vulgus beiden het publiek ten fpot flrekken . De Geneeskunde is
to edel eene wetenfchap , en de (land van Geneesheer to
achtingwaardig . o m het publiek flof tot lagchen to verfchaffen, of , als het krakelende buisgezin van an Klaafen, de aanfchouwers to vermaken. Men verheuge zich,
en danke de Voorzienigheid, dat, ondanks dit alien,
de Cholera bier in ons land, in evenredigheid tot andere
landen , geringe verwoestingen heeft aangeregt : daarom
behoeft noch behoort evenwel de ordo'medicorum het
treurfpel niet met eene klucht to laten eindigen . Het is
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reeds erg genoeg , dat hot deftige treurfpel van v o Nde ftatige G jsbrecht van 21emiiel, door de laffe
Bruiloft van Kloris en Roosfe moat gevolgd worden . OR
is or nag voorraad genoeg voor eenen anderen At 0 L I ER E ; men behoeft dus niet bevreesd to zijr. , dat zulk
een Genie geen ffof genoeg zoude vinden .
Over de groote giften Laudanum poogt de Schrijver
zich to verdedigen ; hot zij zoo : velen , en wel de meesten, hebben ze niet gegeven en zijn niet minder gelukkig geweest . Gevaarliji- was hat echter altijd, de leeken met dergelijke Cholera-dranhjes to laten begaan . Deze wijze van doen is met refit beilcreden , wie hij ook
moge geweest zijn, (lie haar aanprees of voorilond . 11,Ien
moat geene ongeoefendie vnurwerkers in ',let Laboratoriun laten v: erken, noch aan kinderen icheermesfen in
hander -even .
In drie Afdeelingen zal de Schrijver zijne opgenomene
taak afwerken .
Hot eer/le lloofdiluk loopt over de benamingen ; hat
tweede behelst eene gefchiedkundige fchets ; hot derde
behandelt hat al dan niet befmettelijke der Cholera ; het
vierde is cone ziektekundige befchouwing, wat men door
Epidemic to verftaan hebbe ; hat vijfde is aan cone bedenking over hot al of niet befinettelijke der Aziatifche
Cholera gewijd en de waarfchijnlijke wijze van voortplanting, en wordt daze Afdeeling met 13 gevolgtrekkingen befloten , bl . I-25 . In de laatfce gevolgtrekking zegt de Sehrijver : „ dat, wanneer men de Qua„ rantaine-voorzorgen to Sunderland beter in acht go„ nomen had, men allerwaarfchijnlijkst de uitbariling,
„ ten minfte de verfpreiding der ziekte aldaar had kunnen voorkomen ." Dien ten gevolge mag men vragen
beffonden er to Scheveningen geene Quarantaine-voorzorgen ; of had men ze , indien ze beflaan hebben , beter in acht hehooren to nemen ?
Wat hat -e'chiedkun,iigc gedeelte dezer Afdeeling betreft , willen wij in geene bijzonderheden komen ; bier
kan ilechts ter loops aangewezen -worden , hctgcen in
E c
D E L,
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do Gefchiedkundige esfen van den Hoogleeraar P R U Y s
V A
D E R H o z vE
meer bepaald behandeld is. Beide
werken kunnen to dezen opzigte ook niet met elkander
vergeleken worden . - Wat befmetting en befmettelijkheid betreft , hierop komen wij, na bet reeds gezegde,
niet weder terug .
De tweede Afdeeling words in negen Hoofdftukken
gefplitst .
Het eerile is eene algemeene ziektekundige befchouwing enz . van de fporadifche Cholera in bet algemeen
en van de Aziatifche in bet bijzonder . In dit en de volgende Hoofdflukken fchijnt de Schrijver to willen betoogen de Identiteit, overeenkomst, overeenjiemming, of
hoe men bet noemen wil, der gewone Cholera met de
Aziatifche . Punten van vergelijking zijn er zeker to vin .
den, en in dit opzigt zijn beiden verwant ; maar het
eigenlijke punt van overeenkomst hebben wij niet gevonden . Integendeel, alle pogingen, om de overeenflemming volledig to maken, komen ons voor mislukt
to zljn . Dat de Cholera van S Y D E H A M in 2A uren
doodde, is zeker. Zonder ons door bet bijvoegelijk
naamwoord fziatisch (bl . 40) in verwarring van denkbeelden to laten brengen, hebben wij de 4ziatifche
Cholera, om haar door dit bijvoegelijk naamwoord to
onderfcheiden, binnen vier uren hare flagtoffers zien
vellen . De lijkopeningen mogen in vele gevallen niets
opmerkelijks hebben opgeleverd ; maar, indien ook Dr.
ODER geene eigendommelijke of aanteekeningwaardige
beleedigingen van het darmkanaal (bl . 48) of van deszelfs
aanhoorige deelen ontdekt heeft , wat zal men zeggen
van de bloedsophoopingen in de vaten? Het veranderde
bloed, de ledige pisblaas, --• deze na den dood gevonden, en in verband gebragt met de verfchijnfelen , bij
bet levee waargenomen , (zonder zulke vergelijkingen
hebben ziektegefchiedenisfen noch lijkopeningen eenige
waarde) beteekenen zij niets meer dan gewone Cholera? -- Het bijvoegelijk naamwoord 4ziatisch make geen'
dieperen indruk, dan de acrd der ziekte vordert, doch
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houde zijne beteekenis, dat de 4ziatifche Cholera niet
hetzelfde is als de gewone Cholera .
De derde Afdeeling, uit flechts edn Hoofdftuk beMande, is gewijd aan de geneeswijze dezer ziekte . Zij
bepaalt zich tot eene korte, beredeneerde optelling van
eenige der voornaamfte bekende geneesmiddelen . Deze
befchouwing eindigt met de fchets eener algemeene behandeling der Cholera , en mededeeling van bet Bataviafche
Cholera-drankje in bet bijzonder, bl . zoi . -De Schrij .
ver b6chonwt de bloedsontlastingen bij den braakloop
(feeds als gevaarltXke bewerkingen . Deze uitfpraak is to
fellig ; zij is bewezen ftrijdig met de ondervinding geweest to zijn . Het Opium is den Schrijver bet magtigffe en bet meest onontbeerlijke geneesmiddel . Het eerfte is zeker ; bet andere getuigt van vooringenomenheid .
Om de cerfle reden moest bet met voorzigtigheid gegeven, en nimmer onbepaald in de hand van den leek gefteld worden ; om de tweede reden behoorde het, volgens
den Schr,
fiver, bij uitiluiting van andere middelen gebezigd to worden . Voor de Oostindien, waar de geneeskundige hulp niet zoo gereed is als bij ons, mogt zulk
geneesmiddel zijne waarde hebben ; hier behoefde men,
om klein voordeel in enkele gevallen, voor bet algemeen
niet zoo veel to wagen . De uitkomst heeft ook gelukkig geleerd, dat bet eigenlijk niemand, die hulp gezocht
en begeerd heeft, aan dezelve ontbroken hebbe ; en dan
is bet ontegenzeggelijk beter, dat de Arts, dan dateenig
ander handele .

4lgemeen nuttige toelichting en raadgeving betrefende
de Cholera . Te
ymegen, bij de Wed. . C . Vieweg en Zoon. 1832. In kl. 8vo . 13 Bl, f : - 10.lien klein boeksken , welks goede bedoeling niet to
miskennen is . Wanneer men met den Schrijver zich kan
vereenigen, dar de herhaling van nuttige waarheden
Wet selden ter verfierking in heilzame overtuigmgen

70

TOELICHTING .

dient, zoo moge dit boekje het legio gefchrifter, over de
Cholera met nog hen vermeerderen .
De nuttige wenken verdienen wezenlijk behartiging .
Zeker is die leefregel , welke het meest tegen allerlei
ziektcn beveiligt, ook die, welke het meest overeenkomt met de voorfchriften tegen de Cholera . Andere
voorbehoedmiddelen zijn flellig herfenfchimmen .
Of de thans heerfchende Cholera oorfpronkelijk is ontftaan door bederf in de lucht in moerasachtige landJlreken, zoo als een voor den Schrijver liggend gefchrift,
ult Polen afkomflig, wil ; dit zal dit Poolfchc f'uk wel
even onbeflist laten als zoo vele andere , welke nog naar
bet opfporen der oorzaken trachten .
Goed is echter de raad , dat men de vertrekken niet
luchtig, zuiver en droog genoeg kan houden . Door
het tegenovergeflelde wordt de vatbaarheid zeer vermeerderd . Men vermijde deze misflagen, met hetgeen verder bl . 5 wordt opgegeven .
Door eene tijdige en gepaste behandeling gaat de ziekte
zeer dikwijls tot genezing over . Deze inroeping worde
derhalve ook niet verzuimd,
Indien , zoo ais II U F E L A N D dit wil, niet altijd verkoeling en misJlagen in de dieet de Cholera voorafgaan,
dit is zeker , dat beide onder de vermogendfle middelen
tot het ontflaan der Cholera Inedewerken . De raad bl .
7-9 verdient derhalve alle aandacht .
Een waar woord (bl . 9) is, dat de vermijding van
fchadel~ke genietingen en gewoonten veel zekerder tegen de ziekte beveiligt , dan al de in dag - of weekbladen aangeprezene zoogenoeinde medikarnenten, (de paardenvijgen niet uitgezonderd !) welke grootendecls hunnen
oorfprong hebben genomen uit de %fdelheid van derzelver
uitvinders, of uit eerie verachtel jke hcbzucht . (Exempla funt odiofa ; anders behoefde men ze niet in Polen
to gaan zoeken!)
Wat het wasfchen betreft met een mengfel van chloorkalk en water , zouden wij, met de wasfching des aangezigts raden voorzigtig to zijn, dewijl een druppel van
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dit vocht , in het oog geraakt , fours fchromelijke gevolgen zoude kunnen hebben .
Ten flotte flemmen wij geheel met den Schrijver in,
vol vertroutiven, vooral vol hoop op God to zi n, dat
svij , zoo Ii ors mogt oproepen , in een' beteren flaat
zullen overgaan ; en daartoe is de naaste en beste weg,
to leven , gelijk , oo'.t ten behoeve van ons tijdelijk welzijn, in deze bladen words voorgelchreven .
Gefehiedenis van de Staatkunde der voornaam/le Mogendheden
van Europa, federt den val van N A P 0 L E o N tot op heden .
Door Mr . s . P . L I P MM .A N, 4dv6caat to Amfferdam. Iffe
Deel, 181,7,-1820 .
(Vervolg en fot van bh 24 . .)
Omtrent do Nederlandfche zaken b ij bet TT7cener Congres
vinden wij ook veel we Lens was, rdigs . „ I-let Holland/che Be .
• wind," ze ;*-;^_ r . I P ni A N, „ als ware bet door hot geluk
• zijner verheflirg duizelig geworden, of verbijsterd door
„ overmaat van dankbaarheid wegens zijne beweldadiging ,
„ fchijnt de gewone rcgelen der behoedzaamheid to hebben
„ veronachtzaamd , welke het door het voorbeeld van Groot• brittanje brittanje had moeten leeren behartigen ." (B1 . 274 .) Immers, terwijl dit laatfle een gedeelte der Rusfifche fchuld in
Holland op zich nam , „ tot rp de onverhoopte fcheiding van
• Holland en llelgie ,' verbond bet Rusland reeds toen , in
't geheirn , „ om gee,-;e fchikkingen omtrent die landen aan
• to gaan , die niet alvorens door Grootbrittanje waren be .
„ willigd en bekrachtigd : Ziet daar den fleutel van bet geheim der Werkeloosheid van Rusland to onzen behoeve in de
tegenwoordige omfiandigheden ! Waarom , vraagt L I P M A N,
waarom Loch word do affland van Hollands overzeefche bezittingen niet aau eene gelijke ontbindende voorwaarde verkriocht? En had de flaatkunde des Engelfchen Ministers toen
reeds de fcheiding voorzien en mlsfchien bere'kend ? . . . Den
31 Mci i815 word ons in Belgie de does Van PANDORA
gefchonken t , Aldus began het Koning?ijk det Nederianden,
• met fchulden belast, van voikpiantingen ouilast, met vestin• gen verrljkr, in de Europefche ftaatkunde gewikkeld, vergtoot,
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„ vermeerderd, bet troetelkind der verbondene Mogendheden(1),

„ zgne fchijnbaar fchitterende loopbaan ." (Bl. 281 .)
iet minder belangrijk don bet vorige zijn de aanmerkingen
van den Schrijver over de flichting van bet Koningrijk Polen
(wij wedrhouden ons met moeite van de mededeeling der
aanmerkingen over die, volgens den Schrijver enkel fch#nbare,
berftelling), over de verdeeling van Sakfen, de aanvaarding
van den Koningstitel voor Hanover, en de verdere eindbepa .
lingen van bet Weener Congres . Treffelijk wordt ook de
bonding van Frankrijk, door diplomatifche kunstgrepen van
E Y R A D near invloed op bet Congres dingende en dien
T A
invloed verkrijgende, met die van Spanje, op trotfchen toon
rang en nominate deelneming eifchende en Wets verkrijgende,
vergeleken (bl . 314, 315) . Spanje teekende de eindakce van
bet Congres eerst twee jaren no de fluiting van hetzelve, en
Rome protesteerde geheel . Het is ons onmogelijk, den
ezer
de treffelijke aanmerking bierbij van den Schrijver, ook weder als eene proef van zijnen ftijl , to onthouden : ,, Het is
„ een onwankelbare grondregel der Roomfche fcaatkunde, hare
• regcen to bewaren , waar derzelver genot en oefening door
„ de overmagt der gebeurcenisfen wordc gefchorsc of belem .
„ merd . Bij den drang en de tegenkanting van bet cegen .
„ woordige is bet voorledene hear wetboek en de toekomat
„ hare hoop . Het Hof van Rome kan zijne regcen voor eene
• wijl verliezen ; dezelve afflaan , kan bet niet ; zijue begin .
„ felen kennen geene verandering . Konde bet door de ver .
• oordeeling van G A I 1E U s niet den omloop der aarde ver.
hinderen, noch bet Copernieaanfche ftelfel door de pleatfang op den index vernietigen, zeif bleef bet onbewegelijk,
„ to midden der algemeene beweging. De ftilfand bij ver.
„ kregene regcen , de niet erkenning van nieuwigheden , bet
„ voorbehoud zijner aanfpraken, de onverjaarbaarheid en on .
,, vervreemdbaarheid zijner voorregten , - ziedaar bet rigt„ fnoer zijner ftaatkundige gedragingen, welke wisfelingen ook
„ de gedaante der wereld moge aannemen ." (BI. 333 •)

De onregtvaardige behandeling van den Koning van Deene.
marken, wien bet Congres eerst, voor bet hem onregtvaar.
dig ontrukte
oorwegen , Pommeren beloofde , en naderhand
dit zonder eenige reden weder ontnam , en den edelen Vorst
voor zijn
oorwegen met bet onbeduidende
auenburg af.
fcbeepte, wordc bier mede onbewimpeld en zonder eenige
verfchooning ten coon gefteld . De algemeene aanmerkingen
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over de landverruilingen , ontroovingen, gedwongene vereenigingen en affcheuringen, door het Weever Congres bepaald
(bl . 354-356) , zijn weder allercreffendst ; alleen ons beftek
belet ons, die mede to deelen .
a nu kortelijk de gebeurtenisfen, die A P o E 0 'S tweeden
val voorbereidden en volgden, to hebben aangetlipt, gaac de
Sdhrijver over, om to betoogen, dat, zelfs volgens de be .
ginfelen van het to Parijs in September 1815 gefloten Heilig
Verbond, men met den her(telden Koning van Frankrijk geen
nieuw vredesverdrag kon aangaan , noch hem nieuwe offers
opleggen , dear de Parijfche vrede van 1814 door hem in
geenen deele gefchonden was . Doch hiermede konden de
Bondgenooten , die ce vele offers gebragt hadden, zich geenszins vereenigen . De tweede vrede, of liever, gelijk de Schrij .
ver aanmerkt, bet nieuwe verdrag van Parijs, (daar her nergens oficieel een vrede genoemd words) behelsde de afflanden in grondgebied, in geld en geniis van vestingen voor
eenen tijd , waaraan Frankrijk, ook onder de B o U R B o s ,
zich moest onderwerpen .
De hoofdbelangen van Europa waren nu geregeld ; maar
er moesten nog verdeelingen en landruilingen in Duitsch.
land plaats hebben , en Frankrijk moest nog, wanneer bet
aan zijne verpligcingen voldaan had, in den rang van bet
vijfinanfchap der albefchikkers worden opgenomen . Deze onderwerpen worden in de beide laatfte Hoofdftukken van
dit Deel behandeld.
Men ziet daaruic, dat Beijeren en
Oostenrijk over affland van grondgebied en fchavergoeding
nog na 1815 de ernftlgfte gefchillen voerden ; dac Oostenrijk
san Be#eren voor zijne oude landbezitcingen wel fchavergoeding wilde bezorgen , maar ten kosce van andere Duitfche
Vorften , die zich niet wilden laten berooven, hetwelk tot de
ergerlijktte
ota's aanleiding gaf. Baden zou dan fchavergoeding hebben moeten leveren, maar wilde niet . Ten flotte
bekwam Beijeren voor zijne regcmatige aanfprakenop fchavergoeding, waarcoe een gedeelte van zijn nieuwe grondgebied
aan de overztjde des Rhrjns, verre van den Hoofdftaat en op
Frankrijks gevaarlijke grenzen, gezocht werd, (lets, 't welk
in het werk zelve niec zeer duidelijk wordt uiteengezet)

geene fchavergoeding , omdat het die eerst had gewelgerd . (A
gouverno voor ons!) Hierop werden de verdere becrekkingen
der Staten , was de bezittingen aangaat, op de territoriale
Commisfie to Frankfort geregeld, en bet werk vender op den
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verbondsdag in die flad voltooid . Hot Congres van Men
in 1818 regelde eindelijk bet vertrek des bezettinglegers nit
Frankriik, de betalingen van dat land tot afdoening der fcha .
vergoeding voor de Bondgenooten en hunne ingezetenen, en
eindelijk de opneming van Frankr /k als hoofdlid in bet groove
Statenverbond .
Tot hiertoe hebben wij getracht, de rol van Refererten to
vervullen , en ons dus flechcs rot oegave des inhouds van dit
allerbelangrijk(le werk - hetgeen indcrdaad in onze Letter kunde epoque maakt - moecen bepalen . Doch de Lezer zal
meer van dais willen weten ; hij zal vragen , of wij bet in
ailes met den Schrijver cons zijn ; of dic werk , welk aesthe.
tifche en wetenfchappeiijke waarde zoo groot is , ook altijd,
naar ons inzien , aan de wetten der onpartijdigheid voldoet,
en der waarheid ook in de wijze van voor/lelling geirouw blijft?
Wij zullen doze vraag beantwoorden , door dic werk met
een ander to vergelijken .
De beroemde T H I E R R Y, een der meest ver ;naarde , nog
levende Franfche Gerchiedfchrijvers, flelde zich ter tank,
de Gefchiedenis der inneming van Engeland door de Noormannen to befchrijven . Een gevoel van deelneming bezielde
hem bij dit a erk . IIij zag bij alle nieuwere Gefchiedfchrij .
vets de veroveraars, de Ileerfchers, opgevijzeld, de over ..
wonnelingen, de bekiagenswaardige Anglo-Sakfers, bijkans
geheel vergeten , even als vroeger de Br itten , die zij overwonnen hadden, Met edele verontwaardiging befioot hij , de
miskenden to wreken, hunne gefchiedenis, bun lijden en
de wreedheden hunner verdrukkers nit echce bronnen to put .
ten en den tijdgenoot voor oogen to (lellen . Niemand, die
dit werk gelezen heefc, zal aarzelen , bet onderwerp meesterlijk behandeld , en in zeer vele gevallen her pleit voor de
verdrukten voldongen to noemen. Maar wanneer men zich
ten doel flelt , altijd zeker yolk of zekere zaak to verdedi.
gen, zoo kan bet niet anders, of men moet fomtijds de zaak
uit een verkeerd oogpunt befchouwen ; want geen yolk of
geene partij heeft altijd gelijk of alt~d ongelijk . Van daar,
dat T H I E R R Y ook tot eene geheel valfebe oordeelvelling
omtrent H E N D R I K I I van Engeland en den trotschaard THOMAS B E C K E T T vervullen
is, welken laacflen hij bijna,
met de Roomfche Kerk, heilig verklaart, omdat hij -- een
lpnglo-Sakfer en een vijand des Noormanfchen Konings was .
lets dergelijks heefc omtrent den Heer L I P M A N plants .
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Van een edel gevoel voor de onafhankelijkheid van Europa
bezield, ziet hij met verontwaardiging de uitvoerende en
Toms de wecgevende Magt van ons Werelddeel aan een Be .
wind van vijf Leden opdragen , de Monarchij van N A P 0 L E O N
dus in eene Oligarchie herfchapen, en de kleinere Staten in
Duitschland, Deenemarken , de oude Italiaanfche Republie.
ken, en in onze dagen de Vereenigde Nederlanden, of plunderen, of inlijven bij magtiger Staten , of beurcelings befchen .
ken, berooven en verguizen . Hij ziet dus in deze Oligarchic
niets dan de verkeerde zijde , en treedt ftoutmoedig voor het
oog van Europa als haar aanklager bij tijdgenoot en nakomeling op . Hij wenschte, dat men in 1815 den flatus quo ante
bellum van Europa herlleld, aan Oostenrijk Belgie teruggege .
ven, de onafhank elijkheid van Venetie, Genua en Polen her.
field , en Sakfen en Deenemarken met Noorwegen in hun geheel had gelaten . En wie zal then edelen wensch niet met
hem deelen ? Hoe veel tranen en jammeren zouden ons door
het afzonderlijk bellaan van Belgie en de oude Republiek
niet befpaard zijn : - ?1aar toch komt bet ons voor, dat de
Monarchen van 1815 en hunne Ministers hier niet altijd naar
billijkheid worden beoordeeld, en men zelfs, uit afkeer tegen
hen, fomtijds naar den grimmigen Dwingeland overhelt, wiens
alverpletterende dwingelandij Europa tot 8dn Oostersch Rijk
gemaakt , en ons Vaderland geheel vernietigd zou hebben ,
indien God het niec genadig verhoed had . Dat in de tij .
den van den inval in Frankrijk de vier Mogendbeden de on .
derhandelingen en bet geheele beleid van zaken moesten be.
ituren, loopt in bet oog. Zoo words de fchandelijke, ver •
raderlijke handelwij ze van NAPOLEON, . die zijnen Gezant
C AU L A I N C O U R T geheime Inflructien gaf, om veel toe ce
geven , ten einde tijd to winpen , en ondertusfchen 4ntwer .
pen en Mentz in geen geval over to geven, eenigermace ver •
bloemd , en de onmatige eifchen van den veroveraar, na zijne
overwinning :in Februarij 1814, en nog zelfs op den is Maart,
affland van de Franfche Departementen over den Rhijn en de

4lpen genoemd, .terwljl bet inderdaad een eisch was van het
den Keizer reeds ontwrongen bezic van Belgie, bet Overrhen .

fche Duitschland en Italic.

Het wordt bijna goedgekeurd ,
dat de Franfchen, zoo leger als Watie, met verkrachting van
alie gevoel voor eer en trouw, den Koning, omdat zijn be*
ituur zachter was dan bet juk van NAPOLEON, omdat hij
hen niec met fchorpioenen kasujdde, afvielep en .den. moorde~;
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naar banner kinderen weder inriepen . Zie de zeer eenztjdige
voorftelling van den Schrijver, op bl . 138, waar hij AP OEo
bij de zon vergelijkc l Van eenen Hollander had.
den wij dic beeld , dat door zijne vleijers aan o D E W I K
XIV werd verkwist, niet verwacht . En bl . 144-146, waar
hij de Mogendheden bet regt van tusfchenkomst in dit geval
ontzegt . Doch indien er ooic eene daad van wijze ftaackundige ftandvastigheid is verrigt, zoo was bet deze gewis . Kon
men den Troonroover in bet bezit van den verweldigden Scaat
laten ? Maar de algemeene volksflem ? O , wij weten, hoe
dit woord to verftaan is ; wij hebben bet in 1830 in Belgia
vernomen 1 Hadden de Monarchen in 1830 bet moedige befluit opgevat, O D E W I K F I I P S niec to erkennen, v66r dat
hij zich plegtig verbonden had , bet flatus quo in Europa to
erkennen en des hoods to zullen handhaven, dan gewis zou .
den wij de tegenwoordige aanmatigingen van bet revolutio .
mire Frankrijk niec zien! Hier, zoo immer, kwam bet dus
to pas , dat de vier Mogendheden nit naain van geheel Eu.
ropa fpraken en handelden, eer bet APO EO door Fran .
fcbe flangenlist gelukte , bet zaad der tweedragt onder heft of
de andere Staten to werpen . En misfchien kon, in den bajert,
waartoe Europa verzonken was, de herftelling van de oude
orde van zaken flier meer zoo volledig gefchieden, als de
Schrijver, en wij met hem, bet wenschte . Zoo wilde b . v.
Oostenrik bet afgelegene Belgie, lien ouden twistappel, welks
verdediging zoo veel kostce, welks Papen en akob#nen
den goeden j o s E P II hidden afgezworen , niet meer hebben , en men kon die Mogendheid immers niet tot dat bezic
dwingen? Ook ware bet zeer wenfchelijk geweest, dat de
Koning Van Sakfen zich kon hebben laten bewegen , om zijn
Rijjk aan Pruisfen of ce ftaan , behoudens eene afzonderlijke
Conititutie, en dat hij dan, tot ruime fchavergoeding, Belgig en den linker Rhijn.oever, met meestal Roomscbgezinde,
met hem gelijk denkende onderdanen, die dus niets tegen
zijn Beftuur konden hebben , had aangenomen , en zich met
dic lliieuw-Bourgondifche Rijk san bet Duitfehe Rijk had aan .
gefoten . De gedurige kuiperijen van Frankrijk to Genua
waren bekend , en werden best door vereeniging van dat Ri k
met Italiis bolwerk , Savoijen , Piemont , voorgekomen. De
Aristokracie van Fenetit zullen ook niet velen ; althans der on .
derdanen op bet vaste land, teruggewenscht hebben . Hec
gedrag omtrent Deaaeararken is onverantwoordeliljit : de vriend
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der Conftitutien zal echter daarbi niec nit bet oog verwezen,
dat oorwegen eene liberate ftaacsregeling heeft bekomen, die
bet to voren flier kende . Men had, de zaken ftipt onzijdig
befchouwende, dit toch moeten in aanmerking .nemen . Dan,
dit alles kunnen wij nog coegeven ; maar wanneer de Schrij .
ver, van afkeer tegen de lotbefchikkers van Europa doordrongen , op een der edeifte karakters van de nieuwere Ge .
fchiedenis eene hoogst onedelmoedige verdenking werpt,
zoo kunnen wij dit onmogelijk beamen . Hij zegc, bij gele .
genheid der inleidende aanmerkingen tot bet Heilig Verbond ,
,, dat Keizer A E X A D E R, als wierd h# onophoudelijk door
„ eene heillooze herinnering gefolterd, eene bijzondere ftem. wing had voor dweeperij en Mysticismus." Keizer A E xA D E R werd zekerlijk niec door wroeging over den moord
zijns Vaders (dit is de blijkbare bedoeling) tot bet Heilige
Verbond , als tot boetedoening , gedreven . Hij was aan then
moord onfobuldig. Slechts bet in bewaring nemen van zijnen
krankzinnigen Vader was door hem toegeftemd ; en , zoo hij
niet dadelijk magtig was, de moordenaars met den dood to
ftraffen, verbaude hij die och uit zijn Rijk . Wij zijn over .
tuigd, dat A EXA DER bet Heilig Verbond nit de reinfte,
edelfte beginfelen heeft ontworpen ; fchoon daarvan naderhand, door anderen, een zeer wereldsch gebruik is gemaakc .
En hiermede happen wij van de beoordeeling van dit Deel
af. Hartelijk verlangen wij naar de fpoedige voortzectlng des
werks . Onze vrijmoedige bekendmaking van bet ftandpunt, waar .
nit wij fommige zaken befchouwen, zal den geleerdenenwe!n
denkenden Schrijver niet belgen . Over 't algemeen zijn wij
bet zeer met hem eens . Mogt zijn Ideaal eens verwezen .
lijkt worden I Doch dat zullen wfj niec beleven .

Gefchied- en

etterkundig Mengelwerk , door Mr . j. s C H
T E M A . IYden Deels 3de Stuk. Te Utrecht, bij . G . van
Tereeen en Zoon, 1832 . In gr. 8vo . 329 Bl. f 2 -60.

Dit Stuk bevat fechts dene Verhandeling, (in tweeen gefplicst) en wet die over de Yolksgebruiken der ederlander,
bij het vrijen en trouwen . Men kan zich reeds van voren
hiervan nit de pen van eenen S C H E T E M A veel beloven ,
die niet alleen daarover eene groote menigte bouwftoffen
in zijne aanteekeningen had verzameld, maar tevens bij zijue
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vrienden in de onderfcheidene ProvincI n van ona Vaderland
vele bijzonderheden, tot deze onderwerpen betrekkelijk, had
opgedaan . Het onderwerp was ook geheel nieuw , en door
KEMADE en
E FRA CQ VA
BERKHEY naauwelijks
aangeroerd, veel min volledig behandeld . Her heeft den Heere
A

a C H E T E M A echter niet mogen gebeuren , nopens alk gewesten genoegzame volledigheid to erlangen ; ten minfle niet
over Zeeland,
oordbraband, Gelderland, Overijsfel en ('c
geen fommigen eenigzins vreemd zal voorkomen) over Utreckt,
bet gewesc zijner woning. Ook was bet onderwerp , hoe be.
hagelijk ook, fomtijds moeijelijk, bij den nu en dan vrij los .
fen toon der Dichters en Schrijvers over hetzelve, met de
behoorlijke kieschheid to behandelen .
ogtans heeft de Heer
SCHE
TEMA hier eene menigte bijzonderheden bijeengebragt , die, hoezeer dan ook niet alle even gewigtig, voor den
befchouwer onzer volkszeden over bet algemeen van wezenlijk
belang zijn ; ce meer, daar vele dier oude volksgebruiken

thins allengs wegferven, en voor vreemde, aichans voor meer
deftige , minder vrolijke, naive en hartelijke zeden , pleats
maken ; zoodac dezelve , zonder eene verzameling gelijk wt
bier aantreffen, ligt in bet vergeetboek zouden kunnen gersken . Immers , bet is eene aanmerking , die elken lezer dezer
twee Verhandelingen moet treffen : de oude
ederlanders waren een vrolijker, opgeruimder yolk dan wt . In weerwil der
dwaze berigten van vreemdelingen omtrent bun phlegma en
bun gebrek sin levendigheid, was fpel, zing en dans minder kunsrmatig, maar meer algemeen en harcelijker dan
tegenwoordig - bij hen zeer algemeen . Waar zijn thins de
liedeboekjes, waarvan elke Provincie, elke Stad, ja b}jna elk
Dorp zijn eigen had (bl . 46), die de Dames in hard ebbenhouten emmercjes , welke hair voor reticules dienden, mede naar
de gezelfchappen namen ? Deze liedeboekjes waren alle - en
dit moet men niet vergeten - in 't Hellandsck. Men fohaamde
zich toen peg (ook buiten de Aolitiek) de vaderlandfche
t a il niet in 't zingen, en ooze meisjes en vrouwen zouden
vreemd opgehoord hebben, wanneer in een' geheelen muzijkavond niets dan Fransch of Hoogduitsch gezongen ware . Ook
fchaamden zich onze eerite Dichters, H o o F T, R &A E ,
H E E M 8 K E R K en anderen , niet, zulke liederen to vervaardl .
gen . Maar fommige der mopsjes (zoo heetten, vooral teHoorn,
die liedeboekjes) wares Wet van vrij van onkieschheid , zelfa
niet onze beste oude Dichters , H U Y G R

s vooral , meat ook
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c A T s . Over 't algemeen waren onze voorouders, bij hunne
doorgaans zeer zuivere zeden, in hunne taal, vooral bij vrolijke partijen, gansch nice afkeerig van grove dubbeizinnigheden, (van grove ; de fijne lieten zij aan de Franfchen
over .) Referent herinnert zich uit zijne jeugd , bijeenkom .
flen, en wel nie.t eens van de vrolijkfte, to bebben bijge_
woond, waar oude, flatige, gepruikte mannen, in, ccegenwoor .
digheid van jonge meisjes, eene taal uitfloegen, die men
zich thans nice meer zou veroorloven . Doch daarbij heerschte
er ook zekerlijk (ow nu nice to zeggen ., dat deze lieden,
welken bet zoo, gelijk men zeide, in den mood geflagen
was, daarom toch onberispelijk van gedrag waren) meer xrolijkheid, meer ongedwongene gemeepzaamheid, vooral bij
zulke partijen, die mec bet huwelijk in betrekking ftonden, en
waarbij zelfs deftige en facfoenlijke lieden zich niet fchaam .
den , een patertje langs den kant to danfen . Die a lles . i s
geheel anders , zelfs z6 .6 , dat , gelijk de Schrij .ver zich ,
even als VAN D E R PALM, , to regt beklaagc, bet vieren
eener bruiloft hij de boogere klasfe-, en zelfs bij een gedeelte
van den middelihand , bijna uit bet gebruik is gekomen , en
„ de jonge lieden zich beijveren , om , zoodra hunne verbindtenis bindtenis burgerlijk is volcrokken en kerkelijk ingezegend,
• met een' wagen weg to vlugten , alsof bet eene fchaking
„ ware, of dat men zich over her voltrekken varl een eer .
,, War huwelijk voor ouders, nabeftaauden en vrienden zou
• moecen fchamen ." Te regt berispt de Schrijver ook bee
hoogst onkiefche, hetwelk daarin gelegen is, ,, dat de bruid
» in een vreemd huis tot den ftand van vrouw overgaat, en
„ bet jonge paar de heilige eerfte week doorbrengt onder
„ vreemden en in eene herberg ." (BI . 177 .) Ja, wel is bet
waar : ,, zoo eigen haard goud waard is en Oost West thuis
• best, dan is bet zeker bij bet trouwen, kramen en fterven ."
Die eerfte uithuizigheid is, althans voor den man, als 't ware
de leerfchool der voigen.d e ; en wat onze zeden door die uit .
huizigheid verloren hebben , is maar al to bekend . Het was
dus van onzen geleerden Oudheidkenner ook in die opzigt
een gelukkige inval , de vaderlandfche gebruiken van vroe.
gere dagen op dat punt eons bij elkander to brengen, en
aan de meer op vreemde zeden geftelde rakomelinger_ ter be .
fchouwing voor to ftellen . Niet echter alsof wij , of ook hij
zelf, hierin alles voor navolgenswaardig zouden verklaren .
Immers hij heeft, gelijk wij boven reeds deden zien, betuigd,
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dat er veel onkiesch en onzedelijk was, betgeen bij dus is
voorbijgegaan ; andere gebruiken vermeldt hij wet, maar keurt
ze if ; de meeste nogcans verhaalc hij , volgens eene natuurlijke vooringenomenheid met zijn onderwerp , met lof.
De Verbandeling fplitst zich natuurlijit in twee deelen ,
Waarvan elk (behalve de aanteekeningen , b~rlagen en toevoeg.
jets en nalezingen, die to zamen bijna de helft van bet boekdeel vullen) eenen avond ter voorlezing beeft gediend ; de
eerfte over bet vryen , de tweede over bet trouwen . Het
verwonderc ons, dat de Heer s C H E T E M A de afleiding van
eerstgemelde woord nog onzeker flelt en misfchien wet van
vrijheid afleiden wil , daar die van F R E Y A, de Germaanfche
en Scandinavifche Menus, aan welke onze Vrijdag was toe .
gewijd , zoo geheel voor de band ligt ; eene afleiding, waarvan de Schrijver wet gewaagt, maar als twijfglachtig. Daarop wordt de geheele loop van bet vrten nagegaan , van de
eerfte kennisgeving aan bet beminde voorwerp, door bet beck .
ten van bloemen aan den huisklopper , of , tot op de verloving en
bet uiczet toe . Men zal ons niet verges , dat wij den Schrijver hier volgeh ; men leze bet zelf in bet werk, en zal zijne
moeite wet betoond vinden . Ook denke men niet, dat bet
onderwerp ce gering of to alledaagsch is . De gedurige sanbalingen nit CATS, HOOFT, HUYGE S, WESTERBAR ,
EFFE , toonen,datonze
VO DE , HEEMSEERR en VA
eerfte Vernufren zich niet fchaamden deze ftof to behandelen,
daarvan tafereeten to malen, en daarover lesfen to geven .
Wij makes flechts oplettend op twee bijzonderheden, waar.
van de eerfte met bet boven aangemerkte wegens de meet .
dere naiveteit en gepaste gemeenzaamheid zamenbangt, dat
namelyk bet vercrouwen op de getieven veel grooter was dan
later, en wet eens tot uiteriten overging, zoodat de jonge
lieden fours des nachts bij elkander bleven ; terwiji nogtans
de ntaagdelijke huwelijken , althans onder de geringere Ran.
den , thans veel zeldzamer zijn dan toen . Althans In de
jeugd van den Schrijver ,, wisten wij ," zegt bij , ,, niets van
„ die fcbijnbare voorzorg , welke thans wet eens its noo .
„ dig words befchouwd, dat geene verloofden to gelijk onder
• ddn dale mogen vernachten . Hoe zouden wij ons ," zegt
S C H E T E M A met reden ,,, vertoornd hebben , indien iemand
• eenigen twljfel had betoond, dat bet beminde voorwerp

• niet veilig zoude zijn bij hem, die haar als bet lieftie
• en dierbaarfte in de wereld befchouwde, en in hare hoog .
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„ achting bet meeste belang ftelde en zijn eigen geluk zocht
„ en vond I" (BI . 52 .) Bij die gelegenheid worth ook in de
Verhandeling zelve en in de Aanteekeningen iets over bet
oordholland vermeld , hetwelk thans heeft op .
kweesten in
gehouden . - De tweede bijzonderheid, die wij vermelden
wilden, zijn de Vrijstermarkten in datzelfde gewest to Scher-

merhorn en ce Schagen .

De eerile was inderdaad eene vrj .
willige opveiling van meisjes voor een huwelijk ; de tweede
flechts een engagement voor de kermis. Van de eerfte vei .
ling kon men echter af, de vrijer voor twee dukaten, de
vrijster voor bet gelag in de herberg. De Schager Vrijster •
marks werd op een kerkhof gehouden (1) ; de intred was
een dubbeltje ; bet meisje, dat Been knechtje kon krijgen,
kon haar dubbeltje terugvragen , maar moest dan ook de
klink van de deur der kerk fchuren .
De afgebroken draad wordt in de tweede Verhandeling,
die over bet trouwen handelt, weder opgevac bij de bruidsdagen.
Hier worth ons nu dat geheel van vrolijke plegtigheden ge .
fchilderd, hetwelk in de zeventiende en tot nog diep in de
achttiende Eeuw plaats had , en ook door o o s j E s in zijnen
Maurits ijnflager gedeelcelijk is afgefchilderd ; een geheel ,
waarvan nog flechts enkele fragmenten in bet groenmaken,
de bruidfuiker enz . overig zijn. De afleiding van Bruid van
bereid, gereed (om van flaat to veranderen) en Bruidegom
van Braids-man (homme met eene aspiratie) komt ons
waarfchijnlijk voor, hoezeer bet Duitfche Braut nog al van
bereft afwijkt . De overdaad bij de oude bruiloften was foms
ongeloofelijk, vooral to ,fntwerpen , gedurende den bloei dier
flad, als middelpunt des wereldhandels, in de zestiende
Eeuw ; maar ook naderhand (hoewel nier zoo buitenfporig)
in de Republiek . Te latwerpen was bet zulk open hof,
dat de Bruid met iedereen danfen moest . Men moet in bet
werk zelf de verpligtingen der fpeelnooten , bet santee .
ken . of Commisfaris-maal, de bruid in hare ftaatfie, de
vermaken in de bruidsdagen, bet noodigen ter bruilofte,
en de ftatelijke en kostbare bruiloft zelve , lezen , om zich
een denkbeeld to maken, hoe onze anders zoo zuinige en
ingetogene Voorouders dan losgaven . Trouwens bet was
eene algemeene gewoonce, dat men bij zulke gelegenheden
meende, dat het er wed door moest ; dan was het hek der
zedigheid van den dam , en een ftijve roes ftrekte dan , zoo
bet fchijnt, niet tot oneer . Thans is men uitwendig ingeto .
F
BOEKBESCH. 1833 . O. 2 .
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genera men zal zich niet meer kraken met bruiloften, gelijk
die Regenten to Dordrecht, die hunne Mederegenten, gilden
en de armen in Gods . en weeshuizen (eene hoogat loffelijke
gewoonte 1) onthaalden ; most wel zal men zicb underhand
op den duur met feestmalen, be : eene al kostbaarder dan
bet andere , of reeds dadelijk bij den echt door kostbaar en
talrij~ buisraad, waarvan onze Voorouders niets wisten 3 zeo.
danig aan lager wal belpen, dat dit menigen jongeling uit
den fatfoenlijken hand van bet huwelljk affcbrikt . Te tegt
beklaag't zich daarover de Schrijver (bl . 8$) .
De meeste elgenaardigheden , door 8 C H E T E M A Opgeteekend, vindt men in Friesland, of in
oordholland, wurvsn
oudtijds bet grootfie gedeelte tot Friesland behootde en door
ecbte Friezen bewoond werd .
Hoe onvermengder dus de
afkomst is , (want dat die der Friezen dit zij , die hunnen
naam en woonplaats onder A u r. U 8 T u s en
R R O, gelij k
onder
A P O E O , hebben behouden) zal wed Been betoog
vereifchen) des to elgenaardiger en oorfpronkelijker zijn oak de
volkszeden . Men denke f echts aan Molquerum en Hindelypen . In de andere gewesten, die, reeds in de Frankifche tij .
den, meer door een mengfel van allerlei volksltammen werden bewoond, en later (vooral in Holland) meer door vreemdelingen bezocht werden, moest die oorfprooke-lijkhejd allengs
verdwijnen ; gelijk trouwens meer en meer door de vorderingen der befchaving gebeuren moet. (Wij nemen dit woord
bier in een' twijfelachtigen zin .)
Wij wenfchen den Heere S C H E T E M A nog long gezond .
held, lust en krachten toe, om onze
atie op zulke aan .
gename vruchten van ziju onderzoek to vergasten .

Biddagspreek over Hebreen X : 32-39, op den 2 Dec, 1832,
van S . K . S u B R A

D I,

eeraar b# de Doopsgezinddn to

Haarlem. Te Haarlem, biI de Wed. A .
In gr. 8vo. 34 B1.

oosjes, Pz. 1 83 2 .

f : - qo.

I

n de laatle twee jaren is er, op verzoek van vrienden,
menige preek ter perfe gegeven, welke bet niet zoo zeer
verdiende , als de bier aangekondigde. De Weleerw. s Il .
D I, die op dit punt waarlijk to fchroomvallig fchijnt
B R A
to zijn, heeft dus wdl gedaan, dat hij eindelijk door veree.
rend aanzoek zich filet bewegen tot de uitgave . Gelukkig
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was de keuze of bet vinden van den tekst, en de redenen,
voor de overbrenging en toepasfing op onzen tijd bijgebragt,
zijn allezins voldoende . Te regt merkc S IJ BRAN D 1 onder an .
deren aan : Altijd was Nederland een land en bet is dit nag,
welks be/laan voor bet Christendom en voor de menschheid van
bet hoogfle belang wag gerekend warden . De Nederlanders
fchenen als door God bejlemd, om bet zachte en weldadige licht
des Chr istel ken geloofs en der Christelijke werken , to gader
wet den glans der spare vrijheid en volksdeugd en geluk , over
de wereld to verffireiden . Vier punten , die van toepasfing
op onzen toefrand zijn , worden in den tekst aangewezen .
Beweegredenen tot volharding, namelijk , zijn ontleend I, nit
hetgene vroeger was gedaan , enz . II . nit de hooge waarde
der zaak, enz . III . uit de welgegronde hoop op eindelijke ze .
gepraal der goede zaak ; terwijl IV. van de overtuiging words
gefproken , dat de Christenen , aan welke werd gefchreven ,
niet kleinmoedig zich zouden onttrekken, enz . Ook bet vooren nagebed zijn er bijgevoegd .
Met veel genoegen hebben wij deze Biddagspreek gelezen .
W arme vaderlandsliefde , door den geest des Christendoms
veredeld , flraalt overal door. Te flerk is, naar ons oordeel,
bl . 2o, de uitdrukking : Het land was (IS13) fehier ontvolkt
van manfchappen (manfehap) , b /zonder voor de gewapende
dienst gelchikt . Deze kleine aanmerking ontneemt echter niets
aan de waarde van bet geheel .
Philantropifche Gedachten over den 0orlog , door A . EL i N K
S T E R K , J R.
In 's Gravenhage, enz . b de Gebr. van
Cleef. (31 Oct . 1832 .) In gr . 8vo. 31 Bl. f : - 40.
'Under de menigvuldige flukjes van den dog verdient dit
vooral opgemerkc en gelezen to worden . Op weinige bladzijden vindt men bier veel belangrijks over oorlog en vrede gezegd . Ja , zoo is bet , vor/len en volken willen den oorlog
niet ; maar een verbond van ledigloopende fortuinzoekers, woel .
zieke intriganten , toomelooze jongelingen , door onbekookte
denkbeelden van de regten van den mensch aan bet hollen gebragt
Doch wij willen niet affchrijven . Men koope en
leze. Een aanhangfel, over de woeijel~kiaeid van eenen meer
duurzamen vrede, bevat insgelijks zeer juiste aanmerkingen .
F2
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Die zoodanige begrippen en beginfelen , als de Heer a I K
sa'eRK bier voordraagt, heipt verfpreiden, werkt mede ter
bevordering van de atgemeene belangen ddr menschheid.

- ovum Carmen atinum , dicatum Collegio Spei audcae
Amitelodamenfi . Amtlelodami , a,pud C. . A. Be%/erinek.
1832. 8vo . 30 pag. f : - 50.
hliet minder fcboon, dan het met roem bekende Carmen
.elegfa'um van denzelfden, zich niec nogmenden, doch aan
velen niec onbekenden, achtingwaardigen Dichter, is dit no.
vum Carmen. BI . I7 hinderde ons een harde regel :
_
dII-Iii v A
,
Excute , quo to fraus Angla gravavit , onus.

waar, volgens den gewonen rhythmus, de rust achter fraus zou
.
moeren invallen ; doch de zin vordert : Excuse, quo to 11 fraus
Angla gravavit , onus.
Soortgelijke aanmerking hebben wij , b1 . 27, op
wI~
I .-. ii .. v vi w vi..
Barbarico, nam non est pudor, ore terent .
Dic zou moeren klinken : Barbarico,
ore tekeut.

nam

non

est pudor,

Maar de zin gebiedt het aldus : Barbarico, I nam

non est pudor , ore terent . Zoodat de pentameter daar bijna
de kadans heeft van een verfus jambicus trimeter hypercata .
lecticus ; fchoon anders het metrum goed is . Men hoore :
Barbarico, nam non est pudor, ore terent.
Toen wij, bl. 6, lazen
w- ~
Parva America tibi est, parva est Europa, Philippe .
dachten wij eersc, dac. het eene fchrijf. of drukfout was
voor : Parva, tibi
v

a

Ameri

hadden .

~m~e

ca est &c ., fchoon wu nog liever

Dach bl . 13, waar wij vonden :

itora viderunt hoc America fcelus .
overtuigde ons, dat de Dichter America verkiest . Is hiervoor
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genoegzame grond ? Bij de Ouden was hec woord , zoo wel
als over het algemeen bet werelddeel , onbekend . Africa
heefc de penultima kort . Ware het niet beter, die regelmaat,
welke met de gewone uitfpraak overeenkomc, to volgen 2
iet alle
oord- ederlanders zullen den Dichter, met op .
zlgt tot de hereeniging met Belgie, nazeggen (bi . 18)
Foedere quod certo Deus et natura ligavit,
Humanae hand poterunt disfoluisfe menus.
Hoe geheel in den antieken geest is hec volgende tot
PO

D

(bi . I9) :

Quin degens rofeis, ut quondam, in odoribus aevum,
Otia lascivae plena quietis agis ?
Caefariem compone, venustos indue cultus,
Et canta Glyceris carmina grata cuis .
In thalamo lentus, fuge dux Pari, fpicula et hastas,
Praefidio Cypriae tutus, ut ante, Deae .
En een weinig verder :
Proripe te, dux magne, tuosque revife Britannos,'
Discesfu tolles dedecus omne tuo,
Crimina Idumeae veluti communia gentis
Abllulit emisfus per loca fola caper.
Te pacer hand genuit, corpus fine pectore, laudi .
eopoldus amen.
Bella gerant alii , rex
Hoc facient, fua quos virtus et causfa volentes,
Vox patriae et cari regis , ad arms vocat.
Vox facra trans Vahalim audits est Mofamque . Volavit
Alta fuper Flevi, fulminis inflar, aquas.
Majores volvunt et Rhenus et Ifala fluctus .
Exfurgunt tumidis Hunfus et Aha vadis .
Arms viri clamant, juvenes arma, arma , frequentant .
Millis, quot nunquam patria vidit, eunt .
on genus, ant proavi, non divicis otia vitae,
on recinent carae dulcia vincla domus .
Ipfae etiam matres, matres lacrimabile rident,
Armaque dant natis dura tremente manu .
Dilectum trepidans virgo producit amicum,
Ingenuo teneras tincta rubore genas.
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eopoldef Cohortes,
agit aegra iitl.

&ulte quid huic populo opponis

C nfcla quas fcelerts

mans

Men ziet, dat een Dichter , die teal en verfificatie genoegzaam magtig is, ook seer wel in bet ode uit bet hart kin
dichten . Waarlijk 1 niet alle po?tae recensiores ltijn 6f warett
bijeenzamelaars van centones, gelijk fommigen, in hunne blinde
partijdigheid, beweren .

agelaten 17ichtjluk van a . it if , h s z . ,
in leven Ridder der Orde van den ederlandfchen eeuw,
enz . enz. Te 4m lerdam, bjj/ j . van der Hey en Zoon.

De Codsdlenst.

1832 . In gr . 8vo . 28 Bf, f :-so.
„ her is de laatfle dichterlijke nitboezeming van eenen in.

„ nig geliefden i3roeder, welke u t . . . u . . . aal doen ken .
„ nen. Hec is de ilervende, welke ons zijne laattle ge .
„ dachcen op bet hart druktl Het is de zalige, die ons wil
„ opvoeren tot die Hemming der ziele, welke thins de be .
„ looning zijner deugden en edele hoedanigheden uitmaakti"
Deze woorden van den Broeder des Ontilepene zouden ook
de Hrengfte kritiek ontwapenen.
eefde de Dichter hog,
wij zouden in eene oputtelijke befchouwing van zijn werk
treden, en befcheidene samnerkingen zouden hem, die zich
op zijne dichterlijke talenten in geenen deele verhief, mis .
fchien niet ongevallig zijn geweest . Hec komt ons ook voor,
dat, had hij age dit verdlenfeiijk dichcftuk de laatite be .
fchavende hand kunnen leggen, bet hier en dear nelg wel
eenige verandering zou hebben ondergean . Wij bepalen ons
bij eenvoudige aankondiging en aanprijzing, ed ket over.
nemen der volgende regels :
Verhef u, kind der aard' 1 - Gehuld in 't kleed der airmen,
Treedt gij met majesteit Gods heilgen tempel binnen ;
Gij zijt door gang en Hand niet flechts der fehepflen vorst,
Maar door bet beeld van Hem, dat ge omdraagt in nw borst .
Dit, u door de Almagt, its een fcboon kleinood, gegeven,
Beflist uw adeldom, den voorrang van uw levee ;
iet in bet viug begrip, uw geestkracht aanvertrouwd ;
Met in bet hoog gevoel, als gp natuur aanfchouwc ;
iec in uw teal en fpraak, niet in uw wezenstrekken,
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Met nit uw vonklend oog is 't beeld van God to ontdekken ;
Ween 1 de uiterlijke vorm bevat llechta flaauwen fchiju s
Inweadig moot de mensch bet beeld zljns Scheppers an f
Een goedheid, onbeperkt, die hulp en troost zal (chenken ;
Een wijsheid, zonder trots, die andren nooit zai krenken ;
Ben Wii , tot 's naasten heil ftandvastig en bereld ;
Een hart, dat vurig klopt voor deugd en heiligheid ;
Een ziel, aan zegen rfjk, in weldoen onbezweken ,
Die 't troosteloos gemoed met liefde kan doorweeken :
Dit alles is veel meet dan de uiterlijke fchijn ,
ED doet den mensch op aard' bet beeld zijns Scheppers zijn,
Wij danken, in den geest, de Ontflapene voor zijnen zwanezang, den waardigen Broeder voor deszelfb gemeenmaking .

Cebed, ter bevr#ding van de Cholera Morbus, vervaardigd
door de WEW. Asfesforen der . P. T. Gemeente . Uit het
Hebreeuws vertaald door B . C . CARI
O . Te Amjlerdam,
by Carillon . 1832 . In gr. 8vo. 4 BI. f : - to.
Cebed voor de Hollandfche Israeliten, dienende, om van den
Opperflen Geneesheer de vernietiging of to rneeken der ver.
delgende en vreesfel#ke Cholera Morbus ; door B . C. C A R I o , voorheen Student in de Theologie. Te zYmflerdam ,
by Carillon . 1832 . In 8vo . YI en 16 BI. f : - s5 .
Vaderlandfche Zangen ; benevens ofdicht op den Ridder A .
O . Te AmVA
WAGE I GB . Door B . C . CARI
/lerdam, by Carillon . 1832- In 8vo . I S BI.

f : - 25 .

Beide Gebeden zijn in een' vrij goeden geest, hoewel bet
laat(te , naar ons oordeel , to zeer gerekt is en to veel rede .
nering bevat, die bier minder to pas komt . - De Zangen
edrlands Redder, op den eerflen verjaardag van den
(op
s P E Y K , aan de Yorffen der Conferentie ,
Held j. c . j . v A
Yolksaang op den Ceneraal C a A s s 9) en bet ofdicht op A.

hebben luttel dichterlU ke waarde, maar
W A G E
I G E
dragen bltjk van vaderlandsliefde en warmen ijver voor de
goede zaak. Wij achcen ze, uit dit oogpunt befchouwd,
niet geheel verwerpelijk, en de vervaardiger betuigt in de
Voorrede, net zoodanige beoordeeling voldaan to sullen zft.
VA
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Gedachten en Beelden, door B. T. U B I E W E D D I E. I/ie
Stukje. Tweede Druk. Te Bm/lerdam, by G . . A . Beije.
rinck. 1832 . In gr. 8vo. Ilo Bl.
11de Stukje. 226 Bl. Te zamen f a . So .
Hec verblijdt ons, dat deze Gedachten en Beelden zulk
eene gunftige ontvangst bid ons lezend publiek gevonden
hebben, dat reeds een tweede druk noodig is geworden . Dit
doet den fmaak van onzen landaard eer aan , en de Schrijver is daardoor aangemoedigd, om denzelfden coon nog eens
in een tweede fukje aan to flaan . In dezen tweeden druk
van bet eer/le, door ons in bet voorleden jaar aangekondigde, fukje zijn, ,, ter gerieve van fommigen, de bier en

• daar veritrooide motto's, vertaald, en eene enkele weinig
• beteekende (beteekenende) aanmerking bijgevoegd ;' Met
vrij wat minder moeite , dan c 1 c E R o daarcoe voor den dich .
ter A R C tI 1A s aanwendde , words Ir E R M I P P U S van eenen
Egyptifchen in eenen Romeinfchen fcboolmeester veranderd,
Het tweede fukje beginc met eene opdragc Aan
eder.
land, gefchreven September 1831 . Bij den lof, in dezelve
toegezwaaid aan de kweekelingen onzer Hoogefcholen, dat
zij alien hunne thefes over de zuivere vaderlandsiiefde heb .
ben verdedigd - niet achter eeue geftolene of beftelde dis-

fertatie, maar voor en tegenover den vijand, met musket
en zwaard, herinnerden wij ons Korporaal Trim's praktifche
verklaring van bet vijfde Gebod .

Voorts vinden wij bier de

volgende onderwerpen behandeld, onder den naam van Oof

punten : Schilderkunst en Schilderi/, Troon, Boer, Oorlog,
Kind, Sehr#fpen, Recenfent, Boekhandelaar, Dienstbode,
ofrede, eerrede, Slaap, Mode, Vaderland, Reizen, Quaftvr#heid, Wieg, Kleeding, School, Kerk, Honger, Bidden,
Vriendfchap, Friend, Buitenleyen, Buitenverblijf, Student,
Kourant, Concert, Moeder, ezen, Wijsbegeerte . Tusfchen
eenige losfe, op zichzelven ftaande Gedachten, ook die
By hot befchouwen van eenen Kanfel. Een ander gedeelce
van den inhoud befteat nit Karakterfchetfen : De Geyeinsde,
de Overdrevene , de Onbefchaafde, de Hooggevoelige, de Snap .
per, de eugenaar, de Pedant, de Ceestige. Hierop volgt
nu bet Bewsjs der groote fchadel~kheid eener meet befehaafde
opvoeding veer het vrouwelijk ge/lacht. Dit bewijs is in den
egers door D a
trant der verdediging van de ilavernij der
w n u T a e n rt r v- rr in ziinen Esprit des olx : „ De fuiker zou
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• veel ce duur zijn, indien men de plant, welke dezelve
• voortbrengt , door geene flaven tier bewerken . Die geeen,
• van welke wij bier fpreken, zijn van bet hoofd tot de
„ voeten zwart, en hebben eenen zoo ingedrukten neus, dat
• bet bijna onmogelijk is, hen to beklagen," enz .
Vervolgens words de ftelling ontwikkeld : Ben mensch is

zoo veel waardig, als h~ zich last gelden .

Tot eene proeve

plaatfen wij bet volgende : ,, De waarde van den mensch is
groot of gering , near mate hij zelf die bepaalt . Ach I waren
toch alle dingen zoo duidelijk ce bewijzen, als deze [telling .
Ziet een mensch, (gij zult misfchien flier ver behoeven to
zoeken) ledg van verftand, voos van hart , maar die in bet
leven en deszelfs verfchillende wijzigingen een goed figuur
maakc, die zija non-verftand met converfatie .wijsheid ver.
goedt, zijne onkunde door behendig napraten bedekt, zijn
verdoofd gevoel door gezochte overdrevenheid verhelpt, zal
hij geene waarde hebben , en wezenlijk gelden ? ja , bier en
daar gaarne worden gezien ? - Gelukkige fervelingen I die

• aldus hoog en hooger plaatst, en wel zoo hoog, dat geene
hand u naar onderen kin fingerenI mij dunks, ik zie u in .
wendig glimlagchea over de ligtgeloovigheid van velen , die
uwe eigene koersbepaling voor de ware en zuivere son .
nemen ," enz.
u volgt de Befchrwing van m#nen Oudoom akob, z /ne
brieven, wandelingen en gedachten. Eindeiijk nog korte uit .
weldingen over Yrouwenhanden, grooteSteden, langzamemene
fchen, Vrouwenvriendfchap, kranke menfchen, het leven in
groote Steden, men/chen, die in het lieve leven den rang van
kinderen bekleeden, Onderbuiksverffoppingen, Boeken en Men.
fehen, de Butheur en de ombarthouder met elkander vergeleken, een rein gemoed . Alles words befloten met eeneHymne
in dichterlijk proza aan de iefde .
De inhoud van die tweede flukje is geheel in denzelfden
coon gefemd als bet eerfte . De motto's zijn over bet ge .
heel gelukkig gekozen . Met dat, hetwelk aan bet hoofd
der karakterfchets van den Geveinsde geplaatst is , is die bet
geval niet . De befchrijving van den Cerberus, naar H o R A.
Ttvs, is meer van toepasfing op de zich niec verbergende,
maar luid basfende kwaadaardigheid van den doldriftige,
dan op de geveinsdheid van hem, die
bast koestert .

iefde voorwendc en

Bij de vele vrienden en lezers , welke bet eetfe itukje
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gevonden beeft, zou bet overbodig zijn, veel aan to voe,
ran, om de aandacht van ons lezend publiek zich op dit
tweede to doen vestigen . Hetzelve wordt zeker met gretig .
heid ontvangen, en zal, hiervan houden wij ons verzekerd,
de verwachting niet teleurilellen van hen, die met genoegen
bet vroeger door den puntigen Scbrijver aaagebodene lteb .
ban gelezen .
et Plaatjes. To Am,8ijbelfche Gedichtjes voor de Teugd.
bif
M.
Westerman
en
ZoQnn
.
z83s. In iamo . 6a
flerdaw,
BI. f i . Ia.

Ziedaar een lief, bevallig boekje,

waarvan bet bebagelijke
van den vorm geheel beantwoordt aan bet fchoone en goede
van den inboud . Dit niet aileen l Het is eene aandoenilf ke
gedachte : hij, nit wiens hart en pen de meeste der, in dit
bundeltje voorkomende, flukjes zijn gevloeid, is
Doch,
dat wij den Heer W z s T e x M A den vader , aan wiens bezorging wij daze lieve bijdrage tot onze kind erbibliotheek
to danken hebben , bier zelven laten fpreken . Ziehier zijn
voarberigt : „ De meeste der flukjes, in dit boekje vervat,
„ zijn door mijn' diep betreurden zoon j. C . WESTERMA ,
„ in de uren zijner uicfpanningen, vervaardigd . De vader.
„ Hike Defile, welke in hem zulk een dierbaar voorwerp
„ mist, kon eenen arbeid, met zulk een dsugdzamm doel
• begonnen, niet verloren laten gaan, maar moest aich na.
„ tunriljk beijveren, do Have jeugd, waarvan hij eon voor.
• beeld mogt flrekken, daze Maine nalatenfchap van zijn'
• ontwtkkelenden geest to doen geworden . Ik hob, zoo
• veal mogelijk , de onderwerpen , die hlj verbinderd was; en
• te bewerken , nit voorhanden aijnde ftukjes aaag+evuld
• vertrouwe, dat bet eenvoudige werk van den braver jon .
• geling, die zijn deugdzame gezindheid in den flrijd voor
• bet Vaderland met zijn bloed bezegeld heeft, met welge• vallen aangenomen zal worden ."
Gaarne deelden wij een der Bijbelfche Gedichtjes tot proe,
ve mede ; maar, dewljl ons beflek dit net toelaat, moetan
wij ons vergenoegen, met de opfchriften derzelven bier mede
to deelen . Zij zijn twaalf in geoal, en hebben tot onder•
werpen : I. Gods Woord. II. Adam en Eva. III. KaIn en Abel.
1P.

each. V. Abraham ; VI. Hagar in de 1Voestijn. Vii.
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Esther. YI1I. Moses . IX.
ob. X11. Daniel.
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ozef. X. David en Gadiath. Xf.

Hendrik en Maria, of de ouderlooze Kinderen . Eene trefende
en leerzame Cefchiedenis voor de eugd. Door A M A I A
S C Ii o P p E, geb . W E I S E. Uit het Hoogduitsch . Met Plaatjes.
Te Bmflerdam, b# ten Brink en de Vries . In ki. 8vo.
I5o B1. f x - 25 .
a, wet mag dat eerie treffende en leerzame gefchiedanis
heeten I Zelden lazen wij een werkje voor de jeugd met
meer genoegen, dan deze Hendrik en Maria . Het heeft
niets van then waanwijzen redeneertrant, of van die opper
vlakkige,, dorre zedekunde, die men wet eens in bookies vati
dit genre aantreft. Er heerscbc in deze gefchiedenis een lie .
ve, zachtgeflemde, en voor de jeugdige vacbaarheid web .
getroffen coon . Blijkbaar heeft zij de ftrekking, om in bet
jeugdige hart zaden van kinderlijke godsvrucht en van ttil,
eerbiedig vercrouwen op de wijze Voorzienigbeid re ftrooijeu .
Zien wij wdl , dan &heefc de bekwame Schrijftter, die zich
op eene voortreffelijke wijze van hare task gekweten beefs,
zich eigenlijk voorgefteld to fchrijven voor kinderen van eenen
leeftijd van zes tot twaalf jaren . Waarlijkf zulke welrijpe
en fmakelijke vruchcen, al zijn zij ook uitheemsch, verdie .
nen bet, dat zij van vreemden bodem tot ons worden over •
gebragt . De vertaling Is zeer vloeijend ; en, is zij gecrouw,
dan heeft de Vertaler, die voor zijne tank wet berekend
toont to z1jn, den onderhoudenden fchrijftranc van het oor .
fpronkelijke wet gevat en volgehouden . Alleenlijk flootten
wij, bl . 81 , op bet woord regtmatigen, betwelk daar niet
behoort ; en een weinig verder, bl . 85, op de uitdrukking
Deze kinderen enz., alwaar bet voornaamwoord een Germa .
nisme doet hooren . Ook de Uitgevers hebben lof, zoo we .
gens de nette uitvoering , als den matigen prijs , waarop bet
boekje is gefteld ; welk laatfte ons dan ook vrijmoedigheid
geeft , om her aan ouders en opvoeders cot een gefchenk
aan hunne lievelingen met ruimte aan to prijzen .
es feces interrompues, ou la campagne de dix fours . Par
A . G . . THESI GH, nde EYER .
imdgue, chez . F.
Thieme . 1832 . 8vo- f : . 40 .
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Dit boekje is wel gefchikt, om jongelieden, die reeds eenige vorderingeu in bet Fransch gemaakt hebben , in bet lezen
en de kennis dier taal meer to oefenen, en om hun tevens
bet gebeurde in den roemrijlten tiendaagfchen ve!dtogc in bet
geheugen to helpen bewaren . De Schrijfller heeft bovendien
hare voordragt zoo ingerigt, dat daardoor ook gevoelens van
liefde voor bet Vaderland en bet regerend Huis bij de jeugd
kunnen worden aangekweekt . Als leesboekje bij bet huifelijk onderwijs en op de fcholen kan aizoo van dit werkje
cen nuccig gebruik gemaakt worden .
Een Lettervermaak en huisfel~'k Tafereel, voor de Nederlandfche Jeugd, bevattende Gefprekjes en weer dan honderd vijftig tweeregelige Versjes . Te 4mjlerdam, b J . H . van Heteren .
1832 . In kl. 8vo . f : - 25 .
1' Y ij willen gaarne aannemen, dat de Schrijver van dit boekje, de vriend, then hij in zijn voorberigt bedoelt, en deuite
gever bet, a1le drie, opperbest met de Nederlandfche jeugd
meenen . Maar zal goede meening ook goede en rijpe vruchten
voortbrengen , dan dient zij met oordeel des onderfcheids gepaard to gaan . En of dit bij de drie 1-leeren wel bet geval
is geweest , toen zij tot de uitgave van dit boekje befloten ,
words o r de m est der bier vo rkomend twe r gelige v rs,
jes, voor bet minst, zeer twijfelachtig gemaakt, en door die
van zulk aloof, als wij er hier laten volgen, Wide wederfproken
Vrij to zijn , als 't hollend paard,
Is geen halve centje waard .
Jakobs vlijt en winst verdeelen
Bouwen huizen als kasteeien .
IJzerkaauwers vindt men zelden,
Als die zich op kermis melden .
Jets - hoe onbegrijplijk! - lets,
Zegt men, is nog min , dan niets . enz .

Ja, wel is bet onbegriipelijk, hoe iemand op de gedachte
lcomt, om door zulke laffe rijmpjes voor de jeugd nut to
Itunnen ftichten l
Gedichijes voor liinderen , V A N A L P H E N nagezongen . Door Dr,
K . s . Te Groningen, bij M . Smic. 1832 . In 12mo- f :-20 .

B
et kan zijn , dat Dr. K . S . een weiwillend kindervriend
is, en als zoodanig gemeend heeft, den kleinen met de uic

.
gave zijner versjes dienst to doen ; maar als Dichter kunnen
wij hem geenen lof toekennen . Bij het aancal goede kindergedichtjes, dat wij bezicten, verheft zijae proeve zich al to
weinig boven bet middelmadge , om eene navolging van V A N
A L P H E N ' S Gedichtjes to mogen heeten . De Schrijver had dus
wdl gedaan, deze1Ve niet voor dz openlijke uitgave to beftemrnen .

BOEKBESCHOUWI G.
H U G O I S G R O T I I Annotationes in
ovum Testamentum . Denuo emendatius editor . Volumen VI.
continens Annotationes in Pauli Epistolas ad Romans,
Corinthios, Galatas . 8vo. maj . 6o2 pagg. Vol . VII.
continens Annotationes in Pauli Epistolas ad Ephe .
fins -- Philemonem et in Epist. ad Hebr eos. 5if
pagg. Vol. VIII. continens Annotationes in Epistolas
Catholicas et ohannis Apocalypfin . 46o pagg. Gro .
ningx, ex officina W Zuidema . 1828-3o . 8vo.f 14- :

De fleller dezer aankondiging vereenigt zich ten voile
met het goede , door den Recenfent der vorige deelen
van deze nieuwe uigave der A', notations in . T. van
Sedert lang gebruikt hij met het
G R O T I U S gezegd .
hoogfte genoegen en nut dit meesterfluk, dat zlch tot
eene vraagbaak voor alle Christelijke Bijbeluitleggers in
Europa heeft verheven , offchoon werk , niet van men'
Godgeleerde ex profesfo, maar - een bijkans eenig vetfchijnfel in de letterkundige gefchiedenis - van eenen
Regtsgeleerde en Staatsman . D E a R o o T, wien de Veer
D.n C E R C Q niet ten onregte de G R O T I U s van
.Europa noemt, heeft in zijne .Innotationes den konink.
lijken weg der historischgrammatikaie uitlegging veil
het
. T. bewandeld ; en zoo lang de Godgeleerde
zijne geheele wetenfchap - de Godsdienstleeraar zijac
verkondiging van de leer der zaligheid op den gezonden
zin der Heilige Schrift bouwen , zoo lang zal 's mans
werk worden geeerbiedigd en gebruikt, hoe ook fom_migen (*), met verfchillende inzigten, den roem van
(*) Om van den vinnigen C A o v I U s en anderen to zwij .
gen ; wien bevreemdt niet de flaauwe wijze, waarop de anders geleerde G . . P A CK van G R O T I I A notatiolef
fpreekt in zijne Einieitung in die Theal. Wisfenfch . Th. S. 159?
BOEKBESCH . 1833 . O . 3.
G
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onzen landgenoot als Bijbeluitlegger hebben pogen to
verdonkeren . Dankbaar nioeten wij bet inderdaad erkennen, dat geen gering gedeelte van bet licht, waarin
zich de echt liberate Theologant in onze dagen verheugt ,
door G R o T i u s is ontftoken .
Het is dus niet to verwonderen , dat dir werk meerinalen werd uitgegeven ; als : to Paris 1644, 16A6,
x649 ; to onden 166o ; to flm/lerdam 1679, r698 ;
to Bazel 1732 ; to Erlangen en eipzig 1755 en volg.
bezorgd door c . E . D E W I D H E I M ; to Halle 1775
door v Q G E
en D O$ D E R E I ; terwijl bet almede
is afgedrukt in de &blia Gritica, Francofurt . 1695,
en in c A o v I I Biblia Illttflrata, Dresd. 1719 . Maar
desniettegenftaande waren deze 4nnotationes van G R nT t u s niet gemakkelgjk to bekomen ; waarom dan ook
de uitgave , waarvan wij de Iaatfte deelen aankondigen ,
met graagte ontvangen en in veler handen is . Trouwens
bet boek verdient nocturna verfari manu, yerfari
diurna. Inzonderheid willen wij bet ernftig aangepre .
zen. hebben aan onze aankomende Godgeleerden op de
vaderlandfche Hoogefcholen . Zij mogen er zich bet uit
gebreidfte nut van beloven ; terwijl bet fchoone atijn -gone zeldzame verdienite in Exegetifche fchriften - ook
langere aanteekeningen met veel genoegen lezen doet .
Indien alleen deze deelen geheel doorgelezen en met
eene of andere vroegere uitgave doorgaande vergeleken
to hebben, bevoegd maakte tot aankondiging en recenfie, dan verklaart zich Rec . daartoe onbevoegd ; maar
III heeft toch bier en daar zich van de naauwkeurigheld van dezen afdruk overtuigd, en vindt alle reden ,
om den uitgever then lof to geven, waarop deze aanfpraak hehft ; terwijl hij hoopt, dat de bladwijzers, uit
welke bet volgende, laatfte deel zal beftaan , zich door
dezelfde naauwkeurigheid zullen kenmerken .
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l eerredenen naar de behoeften van onsen leeftgd, door'
OA
ES C ARISSe .
Te Grontngen, biq .
Oomkens . 1831 . In gr . 8vo . XII en 293 bl. f t - So.
In bet Voorberigt , dat den titel des boeks regtvaardigt
of verklaart, zegt de Hoogl veel met weinigewo&den,
dear de guntlige, maar ook de ongunfige zijde van bet
tIjdperk , dat wij beleven, in eenige hoofdtrekken words
aangewezen . leder eeraar behoort beftendig acht to ge .
ven op de teekenen der tijden , ten einde fteeds zijne
prediking to wijzigen naar de beboefte der boarders.
Prof. C A R I S S E toont, •d eze, weleens moetjilijke,
kunst zeer goed to verftaan . De eerredenen, bier aane
gekondigd en acht ir, getal, mogen ten bewijze f rekken .
Ongemeen belangrijk is bet onderwerp der eerfte,
a
korte Inleiding en aanwijzing van bet verband der tekst*i
woorden (Zach . VIII : 19b .) noodigt de Prediker uit,
om over de pligtmatige vereeniging van waarheidsliefde
en vredelievendheid z66 to peinzen, dat wlj I. de zaak
zelve regt leeren verflaan ; II. bet pligtmatige er van
behoorl!!Yk inzien en erkennen, en III . derelve iii den
huifeljjken en maatfchappelffken kring, en in bet gods*
dienflige , naar den geest der Profetie en des Evange •
lies, betrachten . In bet Perfte gedeelte wordt de lvaarr
heidsliefde omfchreven en zeer juist onderfeheiden van
datgene, wet men weleens to onregt voor waarheidsliefde
houdt -- zoo ook de vredelievendheid, welke men
geenszins met onverfchilligheid of dubbelltartigheid moet
werwarren . Over de mogelijkheid en noodzakelijkheid
van de vereeniging dier beide deugden fpreekt de Hoogl .
uitvoeriger in bet tweede gedeelte, en betluit voorts
met gepaste opwekkingen . Gewisfelijk, zoodanig prediken is naar de beltoefte van onzen tijd.
De tweede eerrede heeft dit opfchrift . ezus' edtfpraak over
athanael . De tekst ( o. I : 48) wordt
nit drie oogpunten befchouwd : I. als een fcherp ver*jt voor de Israilieten van then tijd, II. als eerie ge.
G2
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heel ongemeene loffpraak op
A T H A A E , en III. als
etnb proeve der volflrekt eenige grootheid van den Heer
j it 2 v s zelven . Op dit plan is zekerlijk wel eenjge aan-

Oerking to maken . De Hoogl . erkent zelf (bl . 40), dat
het drie geheel uit elkander loopende oogpunten z # m6
Mear liggen ze dan duidelijk in den tekst r' Hier wordt
onderfleld, dat de loffpraak op
A T HA Ae
ingewikkeld eene befchuldiging van bedrog in woord en wandel tegen de land- en tijdgenooten to kennen geeft . Red.
moet bekennen , dat de bijgebragte redenen hem geenssins voldoende zijn voorgekomen . De vraag is, of rut.
T H A Ae
en anderen, die tegenwoordig waren, de
woorden des Heilands in zoodanigen zin hebben kunnen
en moe#en opvatten . Aan den toon des Sprekers moest
bet blijken , of Hij to kennen wilde ggven , dat een Israiliel zonder bedrog eene zeldzaamheid, eene uitzondering op den algemeenen regel, een ongewoon en nieuw
verfchfl/nfel (bl . 42) ware . Doch waaruit blijkt, dax
j z z u s met zekeren ophef en eene foort van verwondering zoo gefproken hebbe ? Men kan immers ook aannemen , dat de woorden op den zachten toon der goedkeuring geuit werden ; en hiervoor is meer reden, dewijl
dd Heiland thans eerst in bet openbaar optrad , als Mes.
fias .
A T H A Ae
was buiten twijfel een der genen,
die hoopten op Israels verlosfing . F I t, I r p u s ontmoette hem , en fprak verblijd : Y hebben Hem geyanden, van wien m o z z s in de Wet gefehreven heeft,
en de Profeten -- j a z u s, den Zoon van j o z E p,
van azareth . Dat fcheen hem onmogelijk toe, zoodat
hij twijfelende uitriep : Kan uit azareth lets goods z#n I
F I 1 p p U S zeide op vasten toon : Kom en zie t En
toonde zich terflond gewillig, om to
AT H A A e
komen en to zien . Dit is bet, wat j E z u s in hem prijst,
en door de uitdrukking : een Israeliet, in wien gene
bedrog is, aanduidt. Eenvoudige opregtheid, die voor
overtuiging vatbaar maakt, wordt bedoeld . Doch al ware
de opvatting van C A R I S S E to verdedigen, dan nog
meent Rec . , dat , hetgene bl . 43 en volg. over het ba-
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driegelsl"k karakter der Joden wordt gezegd ., bier kwabjk past en ook niet in alien deele naauwkeurig is . Hij
althans zou hunne zoo diepe verachting bij de oude motken, hunne verdenking van algemeenen nr enfchenbadt,
niet alleen, niet voornamelijk aan hunne bedriegelsjke
handelw/ze toefchrijven . Daartoe werkten andere oorzaken mede . Rec . verwonderde zich, het berispelyke,
dat zich reeds in den - anderzins vromen -- Jlamvader der Israelieten (J A K 0 B) ontdekt had, en betgeno
tot op den huidigen dag toe nog maar al to zeer fch!7nt
to bJiven heerfchen, en zeifs wel eens geacht wortlt -behoudens lofeljke uitzonderingen - een kenmerkende
trek van hun (der Joden) nationaal karakter to zow,
hier aangevoerd to zien , ter bevestiging , dat het listig
bedriegen den Israelieten in J F z u s' t #d ook voorzeker
algemeen eigen was . Voor het overige bevat deze Leerrede zeer veel belangrijks, dat thans vooral ook behartiging verdient, offchoon niet alles regtilreeks uit den
tekst fcbijnt to volgen .
In de derde Leerrede wordt de toe/and en het gedrag
der eerfle Evangeliedienaren voorgefteld, als een bewifs
voor de waarheid en Goddel !#heid der Evangelieleer ,
naar 2 Kor . VI : 3-io . \ooraf gaan eenige zeer gepaste aanmerkingen over de beide Brieven in het algemeen en over den tekst in het bijzonder . Tot verdediging en flaying der Evangelieleer, wordt de inhoud
van denzelven gebragt tot de vier volgende punters
I. P A U L U S ontdekt ons z jne overtuiging aangaande
• leer, welke , en het karakter en gezag , waarmede
• flpostelen dezelve voorfionden ; IL P A U L u s geeft
• ontmoedigende ., ja affchrik verwekkende omflandigheden op, onder welke z# het deden ; III. P A U L U S doer
hunne denkwsttze en gezindheden daaronder kennen , en
IV, P A U L t7$ verklaart zich over hunne gemoedsgefleltenis bij dat alles . Met ongemeen genoegen heeft Rec .
deze preek gelezeu , en kan dezelve ten flerkfte ter lezing
aanprijzen , vooral ook aan zoodanige joragelingen ., die
zich tot het predi1 atnbt voorbereiden . Uit de toepasftng
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worde bier het volgende, als proeve, medegedeeld : „ Ii an
• Let een oogenblik in bedenking komen , of wt bet
• Evangelie met een vol , onverdeeld, ongefchokt ge .
• loofsvertrouwen to omhelzen hebben? Ongelukkigen
• voorwaar, die anders denken, gezind zijn en hande• len ! Wat wilt gij dan toch meer , gij , die nog twij.
„felt ? Zoo de heiligheid en de krachtige en weldadige
• Inwerking op bet hart en den wandel geen beflisfend
• kenmerk der Goddelijkheid van deze leer is, waarin
,, zal men dan toch zoodanig een kenmerk vinden ? Zegt
• gij : Br z n toch zoo vele zwakke, kleingeestlge,
„ fechte menfchen onder de Christenen l zeg veel liever
• Br zffn zoo weinig echte , ware belfders , die ook ge• looven, hetgene zff bel fden . Het Evangelie befit geene
• tooverkracht ; bet moet omhelsd en gevolgd worden ;
• dan blijkt bet eene Godskracht tot zaligheid to zijn .
• Zegt gij : Ik ondervind die kracht aan min gemoed,
• in mijn leven niet l ik antwoord : j >; z u s zegt : Zoo
• iemand wil den wil doen des hemelfchen haders , die
• zarl van mine leer bekennen , of z# uit God is . En
• nu , wilt gij wel , wel waarlijk , altijd, in alles, then
• heiligen Wil opvolgen ? De hand in den boezem ,,
T . 1 wat zegt gij ?"
In de vierde Leerrede befchouwt de Hoogl . devreeze des
Heeren als des menfchen ware wffsheid. Over den tekst
(Job XXVIII : 28) wordt eerst bet noodige ter opheldering gezegd , en voorts de ware wijsheid voorgefteld ,
I . als den mensch volkomen waardig, II, als zone meert
dringende behoeften vervullende, III. als voor ieder mensth
In bet bIzonder toegankel!ft en verkr!ygbaar , en IV.
als befiendig en b#blwend. Ookditnerwp,blagk
rijk op zichzelve, is op eene voortreffelijke wijze behandeld .
Hetzelfde kin to regt en met vollen nadrnk van de
vtjfde Leerrede , eene godvruchtige befahouwing van den
Sterrenhemel, over Pf. VIII : 4 , 5 , gezegd worden .
Het is geene gemakkelijke taak, zoodanige ftof voor
eene gemengde fchare z66 to behandelen , dat alien voor
veritand en hart er mitt nit trekken ktrnnen. De -HoogL
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beeft buiten twijfel den regten coon getrofen, die be.
iengltelling moet wekken ; en oak eenvoudigen kunnen
zoodanige prediking veri}aau . Men ooedeele near den
aanhef , die aldus luidt t „ De Qnkwldig(}e, de deist
• onderwezene mensch, die, ongewoon aan nadenltn,
• den geheelen dag met het aangezigt naar de aarde ge.
• bukt gaat, uit welke zich zijn zweet en arbeid e
• eerfle nooddruft moet opdelven ; --- de mensch, wen
• nimmer vergrootglas of verrekijker to hulpe kwam ,
„ om iets van de ware gefleldheid des hemels to kun.
• nen, en wiens onkunde hem zelfs alle nieuwsgierigheid
• (weetgierigheid) benam , om er iets van to willen lea .
„ ren kennen ; -- die mensch, wanneer hij echter, in
• cenen helderen avond, van akker of werkplaats, naas
• zljne geringe en nederige hut of flulp wederkeert , en
• nu den hemel, gloeijende van a1 de lichtende flippen ,
• als een verbazend grout gewelf boven zich ziet ; kan
• hij nalaten, daardoor eenigermate getro .ffen to wordenI
„ Hoe hoog is die hemel boven de aarde ! Hoe ontzag.
• gelijk ruim en wijd ! Hoe verre omringt hij het aaa&
• rijk can alle zijden! Welk een fchoon en aangenaam
• gezigt 1 Welke zonderlinge vereenigingen en groepen
• van die lichtpuliten ! Hoe flikkeren en tintelen btjna
• alletl .! Hoe flatig en eenparig is weder de glans van
• fominigen ! Hoe veel grooter zijn deze , dan meest al
• de gndereml Welk cene beflendige orde in aller opko.
,, men en ondergaan ! Welk een verbazend groot en
• heerlijk gebouw ! Wat moet de Maker daarvun magtig
• en wijs zijn !" enz . Vai' deze bejchonwing des Stern+
renhemrls wordt voorts in het tweede gedeelte der Lees
rede gebruik gemaakt, om op to wekken tot nederighald
en tot dankbaarheid.
De zesde Leerrede, met hot opfchrlft : De gaven des
Heiligen fieestts verbonden aaa de prediking des geloo)) ,
heeft tot tekst Gal. III : S . Biijkens de Inleiding , wend
dezelve uitgzfproken op den dag der viering van het
Chrs`srelifk Pink/Ierfeest. De Hoogl . befehouwt de be'.
keade Pinkfiergebeurtenis alleen als het begin van het .
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gees voortaan zou bljyen plaats hebben, al zou het ook
4*erwolgens zoo flerk niet meer in het oog vallen . Moest
tti langzamerhand het buitengewone ophouden, de meer
gewigtige gaven zoude,, 's Geestes aanzijn en werkzaamheid waarborgen tot aan de voleinding der wereld . Na
behoorlijke opheldering van den tekst , belooft de Prediker, in bet tweede gedeelte, aan to wijzen, vdn welk
em gebruik voor alle Christenen, overal en to alien
tide, datgene z%f , Vat P A U L u s in den tekst fchreef
naar de belsoeften z~ner eer/le lezers. Hier nu wordt
in eenige hoofdtrekken de gefchiedenis der Christelljke
Kerk gefchetst , voor zoo verre namelijk van eerhen of
tot op onzen tijd er heeds waren , die Joodsc1 gezinde
denkwijze in plaats van Evangelieleer aannamen, en door
werken der Wet, niet door Geloofspredikatie, behouden
wilden worden . De Kerkhervorming in de zestiende eeuw
wardt eene tweede invoering van den Christelijken Godsdienst naar derzelver (deszelfs, zoo men den Godsdienst
fchrijft) waren aard genoemd, en gewaarfchuwd tegen toongevende, geleerde of ongeleerde keurmeesteren - tegen
hen, die geacht worden of lang geacht zijn, pilaf'en to
wezen , als ook tegen zekere perfonen , die zelve nog der
dienstbaarheid aan den man, die zich p E T R u s' Op •
volger en C II R I S T U S' Stedehouder noemt , onderworpen z#n, en anderen aan die dienstbaarheid onderworpen willen houden , en niets onbeproefd laten , om Protestanten van de zuivere Geloofspredikatie afvallig to maken .
Rec . zoude bier zoodanige behandeling niet verwacht
hebben, maar eene aanwijzing, hoedanige gaven van den
Geest ook nu nog met de prediking van het Evangelic
gepaard gaan, of hoedanigen invloed het reine Christendom heeft op waardige belijders . Ook meent hij to
mogen twijfelen, of niet misfchien deze of gene der hoorders hier en daar eene enkele uitdrukking tegen de bedoeling des fprekers zou hebben kunnen opvatten .
De zevende Leerrede is over Rom . XI : $3-36,, en
heeft dit opfchrift : De diepe w/sheid van Gods beAuur
geberbiedlgd. Dezelve werd uitgefproken den i6 Nov .
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z 828 , toes de diep bedroefde vader, na den dooddes weardigen zoons, voor de eerfte maal optrad, om het woord
des levens to verkondigen . Dat treffend verlies had invloed op keuze en behandeling des onderwerps. Dit
is merkbaar en wordt erkend in de Inleiding, doch tevens gezegd : Ik /la daartoe (om van eigen iijdeu en
eigen gemis to fpreken) niet aan deze plaats . Pan God
en C H R I S T U S, van de hoog/le belangen der menschheid,
van dood en eeuwigheid , van deugd en godsvrucht , mag
en moet - en wil ik dan ook - ook alleen - fpreken .
Slechts enkele woorden van den tekst hadden eenige opheldering noodig . Bij den voor ieder ntensch zoo belangrijken inhoud kon de Hoogl . dus to larger ftilftaan ,
en does dit op eene wijze, welke heiligen eerbied inboezemt, en allezins gefchikt is , om lljdenden te betuoedi.
gen en tot Christelijke onderwerping to bewegen .
Het onderwerp der laatfte Leerrede is : Christelijke
gehkmoedigheid, in het voorbeeld van Paulus aangewezen, de tekst, Filipp . IV : l0-20. Met bijzonder genoegen heeft Rec . vooral ook deze preek gelezen . Rijk
in leering, ongemeen Ilichtelijk en opwekkend is dezelve .
Welligt ware het echter niet minder nuttig , nog iets
meer opzettelijk to doen opmerken, hoe het Christendom
die zoo wenfchelijke gelijkmoedigheid of vergenoegdheidl
bevordert . Dit wordt wel to kennen gegeven, maar zou
toch beter nog kunnen uitkomen. P A U L U S was niet
altijd zoo gelijkmoedig geweest ; hij zelf had moeten
leeren , vergenoegd to zijn in hetgeen hij was .
Moge deze bundel in veler handen komen en, onder
Gods zegen, nut ftichten, maar vooral die Christelijke
gelfkmoedigheid onder allerlei lotwisfel bevorderen, welke zoo geheel verfchilt van onaandoenlijkheid of onverfchilligheid !
-Jefchot wing , van den invloed, welke de herinrtering
aan vroeger genoten hulpbetoon van onzen magtigen
God, op ons behoort to maker. Eene Lsrr44
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Ntlwmia IV, I4b- gehauden, den 17 fun# x832,
door r. M U N T E N D A M, Predikant to N#megen . (Ten
yoordtele varr het Vaderland.) Te Nifmegen , bij D. J.
Haspels . 1832 . In gr . $vo . 23 Bl . f : - 35.

W ij fchrijven den titel af, zoo

als dezelve gedrukt
Vele
leden
der
Nijmeegfche
Gemeente
hadden de
ltaat.
preek met beiangftetling gehoord , en wenschten dezelve
gaarne nog eens to lezen . D . M U N T -B N ID A M kon eeh.
ter in het eerst hiertoe niet befluiten ; dan daar men
aahhielt (aanhield), kon ik , zegt hij in bet Voorberigt,
den yrieredendrang niet longer wederflaan ; maar geef
mine eenyoudige toefpraak , ja , met de bewustheid, dat
dezelve nets bevat hetgcne ook niet elders to vinden is
en door anderen , even goed , en veel beter , en roerender
gezegd en gefchreven is ; doch tevens met vertrouwen ,
dat men n1o doel niet miskennen zal . Dus oordeelt
de Eerw . M U N T E N D A M over zijn eigen werk , en met
dit oordeel kunnen en moeten wij ons dan ook ten volle
vereenigen ; terwijl wij echter gaarne des mans goede
bedoeling erkennen.
Vooraf goat eene korte korte toelichting van den tekst.
Dan volgt I . de bedoelde herinnering , die zich op den
gedenkdag van Waterloo in de eerfte plaats en vooral moest
bepalen tot de belangrijke gebeurtenisfen van Junij rSrg .
Ook onze voorbeeldige houding to midden van bet verward Europa in dezen merkwaardigen tijd wordt to refit
gedacht . Wat de Prediker over de oorzaak der tegenwoordige onlusten zegt , is echter voor ons niet zoo
geheel overtuigend . Wij meenen , dat de fchuld niet al,
leen MY de volken of bi5 enkele woelgeestetr ligt. Doeb
de predikftodl is geenszrns de gefehiktfle plaats, am over
punten van dezen aard zich uit to laten . Welken invOaed
de herinnering van hulpbetoon op ons behoort to maken (tc hebben) , wordt II . aangewezen , en bier aangedrongen op r . dankbaarheid, 2 . ootmoedig vertroawen,
~. -hick nd valharden en 4. nederig hopen op eene God
veheerl**enA en- ons holiryke uihwmat. Wij hnWen
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dit tweede gedeelte Dog al met genoegen gelezen, en hopen, dat de uitgave der Leerrede moge ftrekken , om ,
onder Gods zegen , dat goede ginds en elders meer en
meer to bevorderen .
Wij zouden velerlei onnaauwkeurigheden in uitdrukking,
fUjl , plaatfing van leesteekens enz . kunnen aanwijzen,
maar doen dit liever niet , ten einde geen' fchijn to geven
van to willen vitten of de loffelijke bedoeling tegenwerken.
Godsdicnflige Befehouwing der gewelddadige aanranding
van ons haderland, in November

1832 .

Door D.

B R 0 E D E L E T, rustend Evangeliedienaar to Purme-

rende . Te Purmerende, bif Broedelet en Rijkenberg .

1832 .

In 8vo . 26 Ill.

D it ftukje is in een' goeden geest gefchreven . B

R O E-

tracht zijne landgenooten op to wekken , om
moed to houden , dewijl God regeert , en deze regering
regtvaardig , wits en hoogst goedertieren is . Men moet
volharden en gelooven, dat de uitkomst goed zal zijn .
Schijnbare zegepraal der boosheid wordt wel eens middel
tot geheele verijdeling van hare fnoode ontwerpen . Wij
zouden op deze en gene uitdrukking aanmerkingen kunnen maken , doch willen dit geenszins doer , dewijl bet
geheel eene zoo nuttige ftrekking heeft .
D E L E T

Specimen pfychologico -medic um inaugurale de morbis qui
mentales dicuntur, quod - publico et folemni examini fubmittit J O A N N E S P E T R U S H E IJ E, Amfielaedamenfis , a . d . 28 Junii 1832 . Lugd. Betav . apud
Haak et Socios . 8vo . pp . 6o .

W

are are de geeindigde akademifche loopbaan de eindpaal
der wetenfchap," dan konden de billijke eifchen tot bet ontvangen van een welbewerkt proeffchrift op bet fcherpst gefteld worden . Gaat echter met bet openen der groote akade-

104

J . P . HEIJE

tnifche gehoorzaal eerst de eigenll*e poort open tot de
,piet dan aan bet graf ophoudende {1eudle, zoo verkrijgt
wiles een geheel antler voorkomen, en leidt tot eene lien
ten gevolge meer gewijzigde beoordeeling .
Voor eenen kweekeling , die de akademifche lesfen
vuaewel zegt, zoude in elk ander geval eene verh*n
*1ihg over de ziekten der ziele een boogst gewaagd
6nderwerp zijn . Wanneer hij zijnen werkkrin-g aan de
Hoogefchool beiluit , neemt bet verder onderzoek omtrent de kennis en behandeling dezer ziekten eigenlijk
eerst eenen aanvang. Moeijelijk zoude bet vallen, nu reeds
to willen beoordeelen , wat waarfcbijnlijk (probabiiiter)
of winder waarfchijnlijk is . (Voorr . bl . 4 .) Wat wordt
or niet al oefening, ondervinding, menfchenkennis enz .
vereischt, om een zoo teeder, belangrijk en diepzinnig
onderwerp niet flechts behoorlijk to behandelen, maar
.ook met vrucht voor hetzelve werkzaam to zijn
Maar laat ons niet verder uitweiden . De Heer H E U E
zegt zelf, dat hij in zich Reeds eene roeping gevoe de
tot een meer bijzonder onderzoek naar die ongelukkFige
ge{ieldheid van den mensch , waar - door bet naauw ver .
band tusfchen ziel en ligchaam , op eene onverklaarbaie
wi;ze in een of ander punt op bet innigst en onvesa
anderlijkst vereenigd, - beide lijden ; offchoon men
zoude zeggen , dat de ziel uit haren aard niet krank
kan zijn, terwijl zij nogtans, door haar verband met
bet ligchaam als in boeijen gellagen, in hare vrije en
gezonde werking wordt belemmerd .
Met zulke edele voornemens bezield, is bet, Of H E .f a
zegt : Mijne mij opgelegde xaak heb ik in bet algemeen
afgewerkt ; thans opent zich voor mij eene bijzondere
baan, welke ik mij gedrongen gevoel of to loopen . Verre
van mij verwijderd hangt de kroon der overwinning ;
den lauwer, then anderen reeds onmiddellijk kunnen plukken, begeer ik eerst later, als bet loon van den ftrijd,
welken ik ga beginnen , en, zie bier eene eerfte proef ,
hoe ik mlj tot dezen (lrijd denk toe to rusten .
Hat doel is verheven ; hot getal der arbeiders is ge.
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ring, offchoon de oogst naar handen verlangt . Wij zijn het
echter met den jeugdigen Schrijver niet eens, dat wij in
dozen tak der wetenfchap zoo zeer achterlijk zijn : alles,
wat bij den buitenlander fchittert , is niet altijd van een
daaraan beantwoordend gehalte . T)e weg , then hij aanvankelijk inflaat , voorfpelt , dat hij voor her vervoig eerder
betere dan mindere middelen, dan welke in doze treurige gevallen dikwijls vruchteloos worden aangewend , zal
bezigen ; en zoo wenfchen wij den jongen Geneesheer
heil en voorfpoed op her pad , hetwelk •h ij zal betreden , en Gods zegen over zijne welgemeende pogingen .
Mogten zij ilrekken , om velen datgene terug to geven ,
waardoor God alleen verheerlijkt en gediend kan worden in geest en waarheid !
Rec . wenscht den Schrijver en zichzelven verlenging des
levees en her ongekrcnkt genot der edelfle vermogens ;
zoo komt or welligt nag gelegcnhcid , om elkander weder
to ontmoeten ; en dan over dit onderwerp icts meer .
Berigten, betrefende de Iziatifche Cholera te 11m/lerdam en in andere deelen des R jks, onder medewerking van G . VROLIK, C . J . NIEUWENHUYS,
H . 1IAAKMAN, F . VAN DER BREGGEN, CZ .,
H . W . VAN ROSSEM, M . W . LUBER, W . BAARS L A G en van de Geneeskundigen in de onderfcheidene
Cholera-Ilospitalen, uitgegeven door w . V R O L I K .
Te Imflerdam, bij C . G . Sulpke . 1832 . In gr . 8vo .
I/le en Ilde Stuk . 114, en Naamljist der Choleralijders to f/mflerdam enz . 119 bl. f 2-40Her is eon gclukkig denkbeeld, dat meordere Artfen
zich vereenigen , om gezamenlijk do uitkomst hunner
bevindingen mcde to deelen . Her is tevens een aangenaam verfcbijnfel ; het getuigt van eene eensgezinde werking tot het groote doei, - de vruchten der ondervinding niet to laten verloren gaan . Wanneer nu clke ver-
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eesyiging getrouw blijft aan bet beginfel,

om door gevoclens zich to laten leiden noch weg1lepen, maar enkel
daadzaken to leveren , dan is her om bet even , wie de
verzameling befiure ; hij zij voor- of tegenflander der befmettel~ykheid, hij fia flechts de waarheid voor . Wie
nu bij de bloote ondervinding niet altijd kan ftilftaan,
wie ook gevolgtrekkingen wil maker , hetwelk mede
zijne nuttigheid heeft, die onthoude zich flechts, uit
enkele daadzaken algemeene belluiten to willen opmaken,
en vooral om de pas verkregene ondervinding terf}ond
algemeen toepasfelijk to willen maken . Waar verfchil van
gevoelen heerscht, (en hoe zou clit anders kunnen?)
eerbiedige men de gevoclens , en gedrage zich onderliiig
niet als Leden var_ den Poolfchen Rijksdag , of Vertegenwoordigers eener Kamer, die voor bun gevoelen
fchreeuwen onidat zij de waarheid miskennen , juist
hunne gevoclens moeten uitkraaijen , en deswege door
de toekijkers up de galerijen uitgejouwd en uitge$oten worden .
Dr . A R N T Z H N I U S is met zijne bijdragen tot de kennis en behandeling van den Aziatifchen Braakloop in Nederland voorgegaan ; de Hooglecraar AV . V R 0 L I K heeft
berigten verzameld, en to Utrecht ;, al do Hoogleeraar
J . P . J . D E F R E DI E R Y de bevindingen van fommige kunstgenooten in een daartoe beflemd Archief nederleggen .
Laat ons kortelijk doorloopen , wat wij in de voor
ons liggende berigten aan de goede zorg van Prof. w .
V R O L I K verpligt zijn .
In eene korte, welgeflelde vooraffpraak ontvouwt de
Heer v u 0 L I h , wat hem bewogen hebbe, als verzamelaar op to treden . Hij worde in fiaat gelicld , daadzaken mede to deelen , wier kennis nuttig en belangvol
kan gerekend worden ; zoo doendc zal het getal fchriften over de Cholera nict nicer onnoodig vermeerderd
worden . Nederland levere ook bier zijn decl, en toone, dat bet in wetenfchap niet achterftaat, terwijl bet
op andere wijze zoo luisterrijk voortlireeft . I-let onderfcheide zich ook bier door die edele eenvoudigheid,
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welke fleeds de wetenfchappelijke lens onzer voorouders
was ; onderfcheide zich van hen , die flelfelzucht en
mode of fleur voorftaan, deele flechts ware en eenvoudige ervaring mede, en overeenftemming heerfche tot
bet groote doel ook onder de Geneesheeren bij verfchil
van gevoelens, zoo als dit in onze Raadzalen, bij onze Volksvertegenwoordigers, onder onze Krijgsoverflen
en Vlootvoogden, tot heil der goede zaak, wordt
waargenomen .
Offchoon de Heer w . V R 0 L I K in zijne vooraffpraak
zegt, flechts als verzamelaar op to treden, opent hij
nogtans dezen bundel met een Gefchiedkundig overzigt
van de maatregelen ten behoeve van Cholera-lijders to

1----I8 . Dergelijke flukken zijn noch
voor uittrekfels , noch voor beoordeeling vatbaar . Zij
behooren , om w6 l verftaan , in derzelver geheel gelezen to worden . Dezelve to beoordeelen , is altijd gewaagd, dewijl hetgeen men foms zoude denken dat voor
verbetering ware vatbaar geweest, door plaatfelijke omflandigheden niet anders heeft kunnen gefchieden . Niet onbelangrijk is het verhandelde over de begraving
der lijken gedurende den Cholera-tijd, bl . I4-18 .
B1 . 18-25 . Twee gevallen van behandelde Cholera
door de H . H . D A V I D S en RIVE, mede voor geen
uittrekfel vatbaar .
De lijkopening bl . 25-29 bevestigt bet meermalen
waargenomene. Hier fchijnt bet ruggemerg geene bijzondere aandoening opgeleverd to hebben , en dus ook
bet onbepaald uitgedrukte gevoelen van eenen enkelen
wederlegd to worden , dat de Cholera van eene aandocning van het ruggemerg uitgaat .
Bl . 29--34 bevatten mededeelingen nit de Registers
der Cholera-Hospitalen .
Van bl . 34-43 deelt v R 0 L I K de gefchiedenis van
bet ontllaan en de verfpreiding der Aziatifche Cholera
to Amflerdam mede. Zij fchijnt van Rotterdam met
een veerfchip daarheen gebragt to zijn . Zij heeft zich
toen we] nict onmiddellijk verder verfpreid ; maar bet
Amflerdam, bl .
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duurde tech niet ]anger dan tot den 7 a LI Augustus , en zij was er.
Het tweede Stuk begint met een ziektegeval, medegedeeld door c . J. VAN c O o T H ., uitvoerig befchre .
yen, met daarbij gevoegde lijkopening .
Een volgend ziektegeval zal dienen ter beantwoording
van de vraag : Is het woodig, dat de Aziati/che Cholera, om then naam to verdienen, rich in alle de
haar kenmerkende verfch!7nfels vertoone ? Wij gelooven
met deft .Hoogleeraar V A N D E R B R E G G B N, bij eigeie ondervinding, van neen. Hiervan flrekt ook dit
ziektegeval ten bewijze. Deze waarneming zoude door
meerdere geflaafd kunnen worden . Bl . 57-6a .
De hleeren D . AV I D s en R I v B deelen , bl . 63-78 ,
ziektegevallen van Cholera met opvolgenden typheuzen
toeftand mede . Ook Dr. j . VAN L l E R geeft verflag
van eetl ziektegeval, bl. 79 ` 83.
Nu volgen berigten uit de Cholera-Hospitalen, bl .
83.91 .
De Heer V R O L I K vervolgt van bl . 91--106 zijn
verflag, en het moot voor elk, die medegewerkt heeft,
eene fireelende voldoening zijn , dat de invloed der genomene maatregelen op den gang der ziekte op den
duur weldadig is gebleven, gelijk de uitkomst dit bewezen heeft.
Staten en wederom eene naamlijst befluiten dit Stuk .
Moge belangflelling van land- en kunstgenooten hetzelve
nog door meerdere doen volgen 1
De behandeling van den ~Iziatifchen Braakloop in de
Ziekenhuizen to Berlin . Uit een Berigt der tot
onderzoek van denzelven naar Berlin gezondene Zwitferfche Geneesheeren Dr . G O S s E en Dr . V O L M A R,
gedagteekend Berlifn, den 17 Dec . 1831 . Uit het *
Hoogduitsch vertaald. Te Ni/megen, b# D. J . Haspels . 1832. In gr . 8vo . 39 BI.
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ertaling van een berigt, hetwelk, war de eigenlijke
behandeling van den Braakloop betreft, weinig waarde
heeft . War helpt mij toch eene algemeene optelling van
een aantal geneesmiddelen, die vaak geheel flrijdig tegen elkander overftaan ; terwijl men moet zeggen, dat
vele flechts achter elkander naar de rij of beproefd zijn ?
Langs dezen weg kan de Geneeskunde in her algemeen
en de behandeling der Cholera in bet bijzonder weinig
winnen . In fommige gevallen trok men tegen enkele
verfchijnfels to velde (cura fymptomatica), waar men
welligt anders had behooren to handelen, den aard der
ziekte niet uit her oog verliezende .
Gefchiedkundig kan bet aantal der Ziekenhuizen enz .
t o Berla/n van eenig belang to achten zijn ; ook, in
welke evenredigheid de lijders genazen of ftierven, onder de behandeling der verfchillende bier opgenoemde Artfen . Doch deze berekening mist veel van hare waarde,
gelet op bet reeds gezegde .
Hoe uiteenloopend in de keus der middelen, komen
de Berliner Artfen hierin met elkander overeen, dat
zij de verfchijnfels der Cholera aan eene ftoornis in her
zenuwfl:elfel, met eene ftoornis in die van de bloedvaten , toefchrijven , deze als gevolg van her eerfte, en
dat deze ziekte her levensproces diep aantast .
Rigtig Belt Dr. P R A U S N I T Z de phyfifche en pfychifche behandeling der Cholera op dene lijn . Jammer
maar, dat de floornisfen in her getlel dikwijls zoo fnel
vervorderen, dat her gebouw gefloopt is, eer men om
eene pfychifche behandeling kan denken ! Doch ter voorbehoeding doet zij zeker veel af.
Juist is her denkbeeld van Dr . B A H N, dat bet zweet
niet altijd critisch is .
Wanneer men zulk eene opfomming van geneesmiddelen ziet, kan men zich niet onthouden to denken,
dat , leefde M 0 L I E R E nog , deze eeuw hem even veel
ftof zoude leveren als de zijne . De tabberden en allongepruiken zijn verdwenen , maar veel is nog gebleven
H
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Goede M O L I E R E 1 hoe fcherp gij met ons , arme Geneesheeren, zljt omgefprongen, ik zoude u, leefdet glj nog,
toch mijne hulp niet kunnen weigeren ; gij heht bet wel
erg gemaakt, maar niet altijd ligt de fchuld aan u . Dixi 1
DeBelgen , vddr , gedurende en na den apfiand, door w .
ICI S T . LBn Deel eompleet. Ie Rotterdam , b/ de Wed.
J. Allart. 1832 . In gr. 8vo . IV en 168 bl- f 1 - 40-

De Schrijver van den Ring van Gyges geeft ons hier, bij

wijze van eene fdort van reisbefchrijving, in zijnen bekenden
onderhoudenden trant, eene karakterfchets der Belgen, onder
welke hij eenigen tijd verkeerd heeft. Men kan van dat
yolk, dat Been yolk is, bijna niet to veel kwaad zeggen ; en echter fchijnt bet portret ons hier en daar overleden to zijn. Doch befchouwen wij bet werkje kortelijk in den zamenhang. In zijn Voorberigt zegt de Heer
KIST, dit boekje voornamelijk gefchreven to hebben,
• omdat een groot aantal zijner landgenooten die Na• tie (?) niet regt kent : ten welken einde hij hier in
„ een kort beftek mededeelt, wat hij onnrent hunne
• opvoeding, karakter en leefwijze heeft opgeteekend,
• benevens de oorzaak dearvan, naar zijn begrippen ."
Gedurende de Napoleonti'/che overheerfching had zijn
eerfte toertje door Belgie plaats , weiks heerlijke lfgging hij naar verdienften roemt ; hoezeer er toch in
dot land, althans to Boisfort bij Bruafel, geene hooge
bergen en nog minder hemelhooge gevaarten langs de
Maas gevonden worden (wat zouden dan de dIpen wel
zijn ?) , maar flechts liefelijke heuvels , of , Tangs de
Maces, f}eile, doch geenszins hooge rotten. Doch bet
tafereel, hetwelk hij ons van de Fran/che hreerfchappij
aldaar geeft, is to zwart : dat Brusfel destfjds tot die
laagte zou vervallen zijn als hij hier fchildert ; dat de
meeste huizen verweloos waren ; dat bet gras en onkruid welig op de pleinen en ftraten wasten (wiesfen
of groeiden), en dat alles , wat men zag, blijken gaf.
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van groote armoede en morfigheid. Zou men waarlijk
bij de bakkers ook Haarlemmer olie en zwavelJlokken
to koop hebben uitgeftald ? Dar de fchouwbitrg zoo
vol was, terwffl de meeste menfchen in armhoede leefden, wordt aan zuinigheid toegefchreven, otn vuur 4
licht en bier uit to halen : als zij daaruit kwamen, waren zij vermoeid van bet hooren, en konden door den
vaak wel zonder eten naar bed gaan , of des noods met
water en brood (!) Bl . 13 , 14 . (Zou de Schrijver,
wien de klasfifche letterkunde niet vreemd is, ook aan
de Lydiers van H E R 0 D a T U S gedacht hebben s die
fpeelden um den honger to vergeten ?) 1?e belastingen
werden verdubbeld ; alleen de Franfche ambtenaren leefden in vollen overvloed . Er ging naauwelijks een dag
am, dat men niet door inkwartiering gekweid werdi
doodarme huisgezinnen moesten twee of drie hongerige
fbldaten voeden . (Bl . ii .) Zou op bet platte land oak
w'el zoo veel armoede geheerscht hebben, als bier dp
bl . 6 voorkomt ? De befpieding der Franfche Polici'e,
die bier voorgedleld wordt in Belgie den hoogften graad
to hebben bereikt, meenen wij, dat de Schrijver welt
ligt van de Hollandfche Policie onder bet Franfche
dvwangjuk ontleend heeft : want N A P a L k o N, die wilt,
dat wij eene Natie, eene oude, beroemde Natie geweest
waren, deed ons, even als aan de .Duitfchers, de eei
van ons to haten en to vreezen ; de reeds meet din half
verftansdhte Belgen, die hoegenaamd geen Nationalbeit
hadden, behoefde hij niet to vreezen, en had, chat zij
gedwee voor hem kropen, en zorgvuldig alle fporeit
van hunnen Nederlandfehen oorfprong verborgen, genie
reden hen to haten . Waartoe cps zuik eerie geftrenge
befpieding ? ,, Dat, under den titan, to Gem de fabrij„ ken gefloten waren ; dat her van bedelaar5 wemel de ,
„ en dat de diligence zoodanig daarvan omringd was i
„ dat men moeite had, om in her logement to -omen ;
„ dat de voornaamfle kooplieden buiten flaat warm , oat
„ hun gegeven woord gefland to doen, bet Bras op de
„ flraten groeide, en alien, die onder her Oostenr~rkH2
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fche gebied in de fabrijken arbeidden , van honger
„ en gebrek ftierven," (bl . 35) dit alles is blijkbaar
niet flechts overdreven, maar geheel nit de lucht gegrepen, om bet onderfcheid met de welvaart onder de
Nederlandfche Regering to meer to doen uitkomen . Want
men weet zeer goed, dat N A P 0 L E O N landbouw en
fabrijken bij voorkeur befchermde , en dat bet Continentaal•f
telfel , dat alle Engelfche goederen van bet vaste
land weerde, terwijl bet ons Vaderland den doodfteek
dreigde to geven , daarentegen de Belgifche fabrijken ,
vooral de Genter katoenfabrijken , magtig omhoog hielp ;
to meer, daar die fabrijkgoederen nu vrijelijk door bet
geheele Franfche Keizerrijk mogten worden vervoerd ;
iets, 't welk bij den aanvang van bet Koningrijk der
Nederlanden der tegenpartije aanleiding tot klagten en
vrees voor de gevolgen gaf, die echter, door de fnuiking van den Hollandfchen handel ten behoeve der Belgifche fabrijken, waardoor deze bet Monopolie in onze
Kolonien hekwamen, zijn voorgekomen . Immers, wanneer men den luisterrijken ftaat der Belgifche fabrijken
even v66r den opftand befchouwt, moet men wel in
bet oog houden, dat die ten koste der Hollandfche handelsvrijheid zoo hoog gerezen was . Dus fpreekt bet
van zelve, dat een nog meer handelbedervend fystema,
gelijk dat van Frankrijk , voor die fabrijken niet ongunftig kon zijn . De tegenwoordige ftaat, nu Belgie
zoo wel voor Frankrijk als (regtens ten minfte) voor
Nederland gefloten is, kan daarbij niet in aanmerking
komen . - Even zoo min kunnen wij denken, dat de
werklieden , aan de werf to Intwerpen, over den moe!yeI#ken arbeid klaagden , en den Corficaanfchen dwingeland vervloekten (en dus zoo luid , dat de Schrijver her
hooren kon) : immers hoe firookt dit met de to voren
als zoo onverbiddelijk geftreng en albefpiedend gefchetfie Franfche Policie ? Bezwaarlijk zullen ook de leden der Regering to Antwerpen, in N A P 0 L E 0 N 'S
tijd , ftokvischkoopers of (lagers geweest zijn (bl. 52) .
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De Belgifche dorpen zijn ook niet , gelijk op bl . 53 to
lezen ftaat, morfige flraten, onkenbaar door hoopen van
flifk en modder ; en althans , wanneer men uit Belgie
komt , zal men op de Hollandfche grensdorpen het linnen der vrouwen niet met versch gevallen fneeuw zien
wedweren(!) Zelfs bet karakter der Belgen is to zwart
gefchilderd . Dit fchijnt naauwelijks mogelijk omtrent menfchen, die zich aan zulke gruwelen hebben fchuldig gemaakt als de moordenaars van G A ILL A It D to Leaven ,
Oct . 1830, de
die der bezetting to ~Atwerpen op
aanranders der geftrande boot van V A N S P E Y K, en
vooral de genen , welke, terwijl c x s s $ en zijne brave
bezetting hunne ftad gefpaard had, met kannibaalfiche
woede de krijgsgevangenen met (teenen werpen, of de
oogen nit bet hoofd rukken , op zwemmende menfi hen,
als op eenden, fchieten, en op de fchepen, met gekwetflen beladen, hun fchutgevaarte rigten! En toch - wie
zal ligtelijk gelooven , dat in Belgie (b] .
de meeste
kooplieden bedriegers zijn ; dat bijna niemand der dienstboden eerlijk is ; dat de (lagers opzettelijk een lam doodmartelen zullen ; (bet katkneppelen , waarvan hij gewaagt ,
is in de Fereenigde Nederlanden ook niet geheel vreemd .)
Ook dit komt ons onwaarfchijnlijk voor , dat de Priesters
doen gelooven , dat iemand , die , na wreede mishandeling
van vrouw en kinderen, in bet water valt en dus omkomt,
franken to ftelen) ,
dat moordenaars (en dat wel om
overfpelers en brandftichters eeuwig gelukkig zouden zijn,
omdat zij in bet Roomfche geloof geboren waren. De
Heer K I s T weet immers zoo wel als wij, dat dit alles,
volgens de Roomfche Kerk, tot de doodzonden behoort,
en dat zij allen , die daarin fterven , zelfs buiten het
Vagevuur fluit, en regtftreeks ter Helle veroordeelt.
Het tweede bezoek van den Schrijver in Belgie was
kort na den flag van Waterloo, toen bet land van de
Franfche heerfchappij verlost was, maar eer onze Regering
tijd had gehad, alle die weldaden over Belgie nit to ftorten ,
waarvoor bet zich naderhand zoo fchandelijk ondankbaar
getoond heeft . De Schrijver bezocht , lezen wij op bl
26
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59, Leuven ten tweeden male ; wij vinden echter in de
eerfte reis, waarin hij Brusfel, Halle (om de beruchte
bedevaart to zien), Gent , Brugge, Ostende en 4ntwerpen befchouwde, van Leuven geen gewag gemaakt . Ditmaal gaat de rein meer oostwaarts over Namen , ( waar
ons, to midden van het Walendom, de Nederduitfche namen
van ANDREAS DE MULDER, ARIE UKKEL, HENDRIK VAN LACHEM en LUKAS VAN MALCHEM
vreemd in de ooren klinken) Hoei en Luik , en terug
over Tienen en Leuven .
Het derde bezoek, in 1828 , fchildert Belgie to midden
van zijnen fchitterenden luister en ongehoorden voorfpoed,
ten gevolge van 's Konings weldadig beftuur . Veel
is hieromtrent bekend ; doch men leest toch fommige
bijzonderheden , omtrent de verbazende aanbouwingen
to Brusfel, met een weemoedig genoegen , wanneer
men den tegenwoordigen toeftand daarmede vergelijkt .
Doch zoo wel bier, als in de vorige reisjes, hebben wij
opgemerkt , dat de Schrijver de oorzaak der misnoegdheid alldh aan de Geestelijkheid toefchrijft , en dus deze
genoegzaam uitfluitend als de oorzaak van den opfrand befchouwt . Dit is echter geenszins het geval . De Unie,
de heillooze Unie der Geestelijkheid met de zoogenaamde
Liberalen, die de drukpers met Karen onmetelijken in.
vloed in bezit hadden, en zonder welke de eerfte nook
zou geflaagd zijn ; die de zoogenaamde fatfoenli/ke klasfe
tegen de Regering wist op to ruijen, gelijk deGeestelijkheid het landvolk en het graauw in de fteden, - dit eerst
heeft de algemeenheid van den opftand mogelijk gemaakt .
En wij weten inderdaad niet, wie de ergfte dier beide partijen is . Walgt ons de Priesterpartij door afzigtig bijgeloof, domheid en onverdraagzaamheidin het Godsdienftige,
de Demagogen ftuiten ons door Godverzakerij en de
vernieuwing des gruwelftelfels van R 0 B E s P I E R R E em
bi A R A T in het Staatkundige . Deze laatfte partij heeft
vooral daardoor veel kwaad gedaan, dat zij de Franfche
Revolutionairen voor de zaak des opftands gewonnen heeft , die, wanneer zij de thanr voltooide zege-
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praal der Geestelijkheid hadden kunnen voorzien , zekerlijk in I8go niet in geheele benden t4aar Belgie taauden zijn getrokken, noch hunne Regering tot zoo veel
partijdigheid voor hetzelve als 't ware genoodzaakt hebben . Het is door middel der Reyolutionairen, dat de
doorilepene Priesters grootendeels het fpits hebben afgebeten ; terwijl zij die dwazen, welke voor hen in de bres
gefprongen zijn, thans verzaken en verguizen . Dit had
de Heer K I S T meer kunnen doen uitkomen .
Op bi . i t o lezen wij : Belgie is het ware Beotie van
Griekenland. Veel to veel eer waarlijk ! Waar is de H ESIODUS,de PINDARUS,deCORINNA,de EPAMINONDAS, de PELONIDAS, de PLU'rARCHUSVSn
die woeste plek to midden van net befchaafd en letterkundig Europa ? Neen ! de Belgen zijn, gelijk de altijd
woelige, oproerige, onbefchofte en half barbaarfche
.toliers in Griekenland, dus in Europa, en tot ons
ongeluk onze naburen . Jammer, dat dit fchoone land
door zulke ellendelingen bewoond wordt, wier verbastering
de Schrijver teregt aan de Spaanfche Regering toefchrijft.
Wat de ftaaltjes van grootfpraak , eer in dronkenfehap
gefteld, en lafhartiglleid aanbelangt , zoo gelooven wij
niet, dat de Heer K I S T to fterk gefchilderd heeft ; want
de jongfte Gefchiedenis bevestigt alles, wat daaromtrent
kan gezegd worden . Men zou ook hebben kunnen doen
zien, dat de leugen ads 't ware in Belgie thuis i's ;
want de verzameling van leugens, aldaar federt I8go gedrukt, zou wel een folio-deel kunnen vullen . Maar
vyerdr jving benadeelt ook de zaak der waarheid ; en
daarom hadden wij wel gewenscht, dat de Beer KIST
zich daarvan onthouden had . ,41 het overtollige fchaadt .
In weerwil van het aangemerkte, bevat dit werkje
toch veel waars , en is zeer onderhoudend gefchreven .

Ii6
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Warfchau . Dichterljke Krijgstafereelen . Door A . V A N D E R
H o o P, J R . Te dmfterdam, bsi Brest van Kempen . 1832 .
In gr . 8vo . XX en 167 blA f 2 70 .

Op den titel van dezen dichtbundel afgaande, meenden wij,
dat deszelfs inhoud zou be(taan nit verfchillende, onzamen-

hangende Tafereelen, die tot elkander in geen verband itonden ,
dan in zoo verre zij alle betrekking hadden op Warfchau of
hec krijgvoerend Polen . Doch met de lezing tot op b ladz .

I S van bet Voorberigt genaderd zijnde , ontwaarden wij , dat
wij ons badden vergisc : de Heer VAN DER Hoop fpreekt
namelijk aldsar van zijn DICHTSTUK en van den vorm, then

hid' er aan heeft gegeven .

Daaruit meenden wij toen to moeten verfaan, dat wij een enkel uitvoerig gedicht, een za .
menverbonden gebeel , waarin orde en eenheid aanwezig
zijn, hadden to verwachten. Spoedig echter kwamen wij weder

van deze dwaling terug, en werden in ons eerie vermoeden
bevestigd , dat wij bier niets , dan eene verzameling van afzonderlijke , losfe gedichten oncvingen , gelijk de titel aanduidt, en geenszins een doorloopend, gevormd en geregeld

gebeel, hetwelk naar een overdacbt en beraamd ontwerp zon
aangelegd en afgewerkt zijn, gelijk ons de Autheur op bladz .
15 van zijn Voorberigt fchijnt to willen doen gelooven.
Den bundel ten einde gelezen hebbende, verklaren wij,

dat, indien men ons de daarin vervacte flukjes voor een aan .
eengefchakeld dichtwerk wilde opdisfchen , er zeker nimmer

een zonderlinger en wilder gewrocht onder ons oog zou ge .
bragt geweest zijn . De Dichter heeft ongellik, met de waarde
van zijne verzameling door zulk een voorwendfel to verkleinen , en ons , door van den vorm van zijn DICHTSTUK to fpre

ken, in den waan to brengen, alsof bij ons waarlijk in deze

afzonderlijke zangen of tafereelen een enkel uitvoerig en ge .
leidelijk geheel meende to fchenken . Er zou wel Been vormeloozer en brokkeliger dichtlluk uit to denken zijn ; en al
wat bet wild en ongeregeld vernuft van latere Engelfche en
Franfche Dichters ons buitenfporig, bandeloos en vreemd
heeft voorgelegd , zou orde en regelmaat bij zulk eene won-

derllachtige eenheid mogen heeten l Van ongehoorder over.
fprongen zon geen voorbeeld zijn . Alle de dichtmaten en
dichtfoorten, de Lierzang, de Defcriptie, de Romance, de
Elegie, de Hymne (de Dichter zelf Celt ze op) zou men in
dit zonderling gedicht vermengd, ver€trooid, zonder orde of

WARSCHAU .

117

oordeel, pdle-mPle Os to grabbel geworpen vinden ; en wij
zouden ons wel gewacht hebben, om de ontwarring van zulk
een chaos to beproeven en er bet fcheppingsplan nit op to
delvenI Indien wij echcer de zaak tot bare eenvoudige geileldheid terugbrengen, en, zonder aan bet Berigt des Dichters to hechten , ons aan den Titel houden , die ons Taferee.
len - dat is, zoo wij wdl verflaan - niet een enkel, maar
onderfcheiden •e Rukken belooft, dan vervalc deze aanmerking. In bet belang des Dichters .zelven meenden wij de.
zen. maatflaf to moeten vasthouden, en den bundel to befchouwen als eene verzameling van Mengeldichten, wier
aantal grooter of kleiner had kunnen zijn, zonder aan een
der op zichzeif flaande tlukjes eenige meerdere waarde to ge .
ven of to ontnemen .
Deze verzameling van Mengeldichten, dan, vangt met
eene Opdragt Ran Keizer N I K o L A A s aan . Dic gedichtje is
warm en fiksch ge(leld, en, fchoon een der kleinfle, toch ze .
ker een der fraaifte van den bundel, waarvan bet tevens een
der eenvoudigfle is . Jammmer, dat zegenmorgenflond en lau.
werenplukking al dadelijk de overmatige zucht des Dichters
tot woordenkoppeling verraden, waarvan elke bladzijde des
bundels wemelt . De flotregel van bet Ode couplet is een
der weinige, die men niet fpoedig weder vergeet :
Gif zit die Vorst, en ik (Codlof!) die Dichter .
„ Het is den Poeten vergund, een weinigje trotsch to zijn ."
Het Voorberigt, dat, behalve op b ladz . t g en t6, waarvan wij met een woord gefproken hebben, de ftaatkun .
dige geloofsbelijdenis des Dichters bevat, gaan wij , zonder ons daarmede ten voile to vereenigen, flilzwijgend voorbij , om ons al dadelijk tot den verderen poetifchen inhoud
to bepalen .
Wij vinden dan , vooreerst, eenen Poorzang , die tot inlei.
ding van de verdere Mengeldichten flrekt. De Dichter zegt
daarin, dat hij wet knelt voor bet vloekaltaar der Oproer .
kraaijers , icier ARM verheergewaad is aan 't gruwelrifk des
Boozen ; - dat de Zanger op aard een Koningsregtverweer .
der behoort to zijn en de waarheid moet voorflaan, maar dat
zoo weinigen, fchoon in bet choor des roems ais dichter prijkende, bun glued en geestdrift aan die fehoone task wifden .
Wij weten niet, wien hij daarbij in 't bljzonder op bet oog
heeft . - Vervolgens vinden wij : II . Het Oproer, Ill. De
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Wor/Ietfrdjd . IV. De Slag byi Ostrolenka . F De Dood de,
Machtigen . VI. De Brug van Praga . VII. De Storm van
Warfchau . VIII. Bet Te Deum to Wola en bet Lied van den
Rusfifchen Priester.

Reeds bet eerfte viertal regels van bet eerfte ftukje , dat
op den Voorzang volgt, levert een voorbeeld op van de on .
juistheid en onnaauwkeurigheid , die den Dichter op vale
plaatfen aankleeft. Wij lezen

Weir had aan fchennis, roof en KoningsJlacht gewoon,
Bet Franfche Yolk zijn f/orst beroofd van Jlaf en kroon,
En aan den teig van hem , die Luidew~rk deed fneven,
Zijns vaders fchim ten zoen , een diadeem gegeven .
Wiens vader wordt bier bedoeld ? Die van ORLEANS, of
die van L o D E w rJ E ? Maar indien bier de vader van O R L EAN S, gelijk wij vooronderftclien, aangednid words, din fchijnt

de Dichter to fchertfen : de fchim van den Koningsmoorder
kan niet geacht worden verzoend, maar wel getergd to zijn
door den diadeem van zijnen zoon .

Zoo vinden wij ook reeds op de eerfte bladzijde van bet
naastvolgende ftukje eene proeve van bet blinkende en fterk .
fchicterende, waarmede de Dichter zijne verzen vernist, en
waarachter hij meermalen de armod der denkbeelden tracht
to verbergen . Wij lezen :

Doe Newa, uw kr~stallen fchollen
Wedr tot een vloerplaveifel ftollen ,
Met ftarrenfchietend wit bekleed.
Bebalve deze overlading van prachtige woorden, is ook bier
weder eene in 't oogloopende onjuistheid. Schollen zijn reeds

geftold : er zou golven of karen , of wat nog Jlollen kan ,
moeten flaan . Ook in die zelfde couplet beveelt de Dichter
den Finlandfchen Adel-zelf, out 't zadel op hunne paarden
ce leggen I
Beter klinkt de aanhef van bet vierde gedlaht, die febil .
derachtig en fraai is. Wij lazen die flukje met onafgebroken
genoegen door, tot die wij op bladz . 49 ftuitten bij de zeer
alledaagfche opmerking, die de flaap vrienden en vijanden be .

va-ngt . Welligt zou bet gewone der opmerking miader ibootend
geweest zjn, gender den plegtigen uicroep s „ Wat z jet g t
machtig , Slaapt" Hij doet , namelijk , iedereen flapen, zoo
als vervolgens blijkt . Ook op bladz . 54 vinden wij eene
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dergelijke exclamatie , die door eene even gewone opmer.
king gevolgd words :
,, o Krjg, wat zift gij wreedP' Doorgaans, en dit is een der hoofdgebreken van onzen Dich .
cer, fmukt hij geringe zaken met groote woorden op . Ook
daarvan vinden wij al dadelijk in bet opgeflagen ftukje, bladz„

51 , eene in 't oogloopende proeve . Het denkbeeld is niece
meer of min, dan dat de lont bij bet kanon geplaatst wordtc
zie hier hoe de Dichter bet fchildert :
De Poolfche kr~gsman - - doet bij 't fchutgevaart
De rampenzwangre lout met blaauwe glanfen fchijnen .
Op bladz . 54 beet bet van de wielen der kruidwagens :
Der folferwaagnen breed met erts omringd geradert.
En op bladz. 59 lezen wij
hun onverpoosde irijd

Geeft aan bet zwaar gefchut van 't Rus/iesch heir den tad ,
Om aan den oeverzoom met doodlijk itormgeklater
Het vuur to dempen van den Poolfchen folferkracer .
Dat klinkt oorverfcheurend stout 1

De lyrifche aanhef van bet vijfde itukje : De Dood der
Machtiger., is weder fraai, omdat er gevoel en eenvoudig.
held in heerscht , hetgeen de doorgaande kenmerken van de
poezij des Heeren V A N D E R H o o P niet zijn. Op blaidz .
67 gaat echter die toon wedr grootendeels verloren, en wer.
volgens wijkt de Dichcer geheel van zijn aangekondigd on .
derwerp af. Op blad z . 69 lezen wij van bet fulzen van den
rukwind. De Dichter drukt aich hier, tegen zijne gewoonte,
veel to zacht uit : de rukwind doet lets meer dan fuizen ;
dit is de eigenfchap van bet zomerkoeltje, zoo als men bet
bij den Dichcer zelven op bladz . 87 beaer etc juister vindt
uitgedrukt .
Het zesde I'ukje beet : De Brug van Praga, en wtxdt
ons , blijkens de Aanteekeningen , voor eene Romance gege .
ven . Indien echcer duidelijkheid en eenvoudigheid de kennner .
ken en vereischten der Romance zijn, of wanneer in bet algemeen deze dichtfoort door B 1 L D E R D rJ H ie zijn bekeind
dichtiiukje naar waarhaid is omfehreven, don betwijfelen wlJ
zeer de voortreffelijkheid van di't -- Rasdiel. Raadfei? ja,
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waarlijk I wij althans hebben lang naar de oplosfng moeten
zoeken, en ring zouden wij niet durven verzekeren, dat wij
die hebben gevonden . Waarfchijnlijk fchiet P A tr 1. E s K A eerst
haren minnaar en daarna zichzelve dood. Doch de Dichter
last er fechts naar raden : meer doet hij niet . Overigens zijn
de diamanten /iraalgloed van bet oog en foortgelijken geen
voegzame fieraden voor de ware Romance .
Dit vak last woordenpraal noch opgeblazen zwelling,
Maar enkel waarheid toe!
Doch
Meer zullen er met roem op Thespis laarzen happen ,
En Klioos krijgstrompet doen daavren als om frijd ,
Dan met een' enklen greep dat zachte fchoon betrappen,
Dat met ddu fchittring treft, en geene tooifels lijdt .
Het daarop volgende gedicht bevat eene Inleiding, eenen
Voorzang en een Verhaal ; bet beet : De Storm van Warfchau ,
en is bet uitvoerigfe van den bundel . Ook in dit fink zijn
wezenlijke fchoonheden en niet minder wezenlijke gebreken
in menigte voorhanden . In bet befchrijvende gedeelte vinden
wij fraaije en nacuurlijke brokken , waarin de Dichter de befaande voorbeelden dezer dichtfoort gelukkig gevolgd is,
niet echter van zoo nabij , dat hij zulks to veel zou verra .
den of zich als op de daad laten betrappen . Regels echter
als de volgenden zijn zoo onzangerig van zamenfelling, dat
zij alle uiterlijke kenteekenen van poezij misfen
Aan beek en waterval
Drenkt lansknecht en Baskier z#n paard. Op 't alabaster
En It marmer is 't gefehut geplant .
Zoo vangt op bladz . 1o6 de laacfe Alexandrijn aldus aan
Tweehonderd Jlukken van metaal Prozaifcher in maat en uitdrukking kan bet niet I Ook zijn
deze flukken niet, gelijk de Dichcer zegt, met kogels, maar
van kogels zwanger . - Vroeger zegt bij , dat BERG met
den krijgsraad aanzit ; hecgeen niet zeggen wil, dat BERG
zitting in den krijgsraad heeft, maar wel, dat h met den
krijgsraad eet. Elders lezen wij : d' in Jlrijd gefchaarden
Pool ; men zegt : in gelederen -- maar ten firijd gefchaard .
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Op eene andere plaats zings de Dichter met zijne lint . Nog
elders zegt hij ontgroende voor green geworden wei, hetgeen
juist hec tegendeel van zijne bedoeling uitdrukt . -- Deze
vlugtige voorbeelden van menigvuldiger onnaauwkeurigheden
in 't voorbijgaan .
De bundel wordt door Het To Deum to Wela en het Lied
van den Rusfi/shen Priester befoten . In bet eerfte dezer
focfukjes vinden wij eene vergelijking ; waarmede de Dich .
ter zeer fpaarzaam is , hetgeen wij verre zijn van to willen
misprijzen . Jammer fechts, dat zijne weinige vergelijkingen
zich minder door juischeid dan door zonderlingheid kenmerken . In een lacer uitgegeven ftukje , De Cholera getiteld,
vergelijkt hij Parijs bij een' onafmeetbren KETEL, waarin
venijn vergaderd words. In den voor ons liggenden bundel
zegc hij , op bladz . I o2 , aan de Polen
A1 dreigt g / 't Rusfiesch heir met honderd folfermonden ,
Als (gelijk) 't Jlekelvarken met zijn pennen't won der honden .
Hier ter plaatfe beer bet, dat de oorlogsbloem der heldentallen facig nit Warfchaus wallen crekt, blij ALS de onder.
trouwde minnaar, then 't yolk als maagdenhartyerwinnaar
den bjuiloftsweg met rozen frooit . Wij dachten bier aan
D B L I L LE , die zijn' plantenkenner een langgezocht gewas
last vinden, met hetzelfde gevoel, waarmede de minnaar
zijne fchoone in de armen klemt . De Heer VAN D E R HOOP
leze eens na, was Vader B I L D E R D IJ K deswege in de 4anteekeningen op bet Buitenleven zegt ; bet zal bier Met zonder
toepasfing zijn, evenmin als de wijze, waarop B I L D E R D IJ K
de vergelijking travesteert, door er de vreugd eener kac van
to waken, die eene muffs gevangen heeft .
Maar wij moeten ons bekorten . In het belang van den
Dichter zouden wij nog veelfoortige proeven van leemten en
gebreken kunnen aanhalen, die hem in 'c vervolg op minder
overijling en meerder naauwkeurigheid zouden bedacht kunnen doen zijn . Wij zouden echter, wilden wij hieromtrent
volledig wezen, welligc geene enkele bladzijde zonder kantteekening mogen laten . Zijne overijling verleidt hem dik .
wijis zeer verre l Op bladz . 56 heeft zij hem, bij voorbeeld,
doen vergeten, dat er op de eerfe helft van den tweeden
regel een werkwoord volgen moest ; gelijk zij hem, daaren .
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tegen, den tienden regel der vorige bladzijde een' geheelen
voet to lang heeft doer maken .
Slechts san die zelfde overijling en de zucht om veel to
fchrijven (die klip voor alle jonge Autheursl) wijten wij bet
veelvuldig gebrekkige van bet werk des Heeren V A N D E R

goof in 't algemeen . Bij meerder bezadigdheid en Paden .
ken, zoo hij dubbelzinnigheden hebben verm :jd, zoo als wij
er, bij voorbeeld, op bladz 99 eene vinden :
Licht dat na 't woest rumoer van 't bloedig krj~gstooneel,
Het wiekgefuis des Jlaaps een uur den Veldheer ffreell

waaruit wij eerst verflonden : „ Misfchien zal de Veldheer
een uurtje flapen ;" doch waarmede de Dichter bedoelt
„ Moge ten min(le, na 't rumoer des krijgs, een uur van
rust den Veldheer ftreelen !"
Zoo gelooven wij almede, dat de Dichter, bij mindere

drift en voortvarendheid, menigen onbehagelijken en harden
regel zou bebben uitgemonflerd, waarvan al de konfonanten

door een' Rus.zelven moeijelijk zouden nit to fpreken zijn .
Zie bier een drietal van de zoodanige, in onderfcheiden
versmaat, tot monflerl
Wiens fcherpte fchaarsch 't gewenschte doelwit mist. (Bladz . 38.)
Die Frankrtks, Duitschlands kunst en Poalfche fmaak ten Loon
(fpreidt. (Bladz . 12 .)

In 't verwoestingfpellend nachtfloers van 't der borst beklemmend
(graauw. (Bladz . :4.)
Waarfehijnlijk zou ook de Dichter, bij eenig nadenken,
Heptarchy Met op Monarchy hebben laten rijmen, gelijk hij
tevens zou hebben begrepen, dat dit woord, even als R#ks.
dieet, een flecht figuur in verzen maakt. Welligt zou bij

evenmin op bl . 33 van eene bezieling met VERZOENDEN haat
hebben gefproken. Ook zou hij op bladz . 12 geen negenmuzental voor negental Muzen hebben gezer . Op bladz. 61

zouden wij van een' h jgenden kreet noch een bezoldigd loon
hebben gelezen . Op bladz. 85 zou hij aan regt en bill#fk.
held geen edel hart hebben toegefchreven, noch op bladz .
115 een woord in een' blik hebben gegrift. Op bladz . 66 en 76

zoo dan bet woordje men niet lang geworden zijn . Eindelijk
zoo zijne caal zuiverder geweest zijn, en hij b . v. bl. 64
niet gefchreven hebben : LAG h~ het kleed des levens
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miafchien zelfs had bij zijnen bundel tot geen compendium
van nieuwe koppelwoorden gemaakt, waarin men, met voor-

bijgang der tweeledigen, als fchrikellende, wiekenvlugt en
foortgelijken, de zeldzaamfte drie- en vierledigen vindenkan,,
bij voorbeeld : lichtborduurfelpronk, godenfchemerfchfn, cir-

kelbaandoorzweven, krijgsbazuingefchetter, , oorlogsonweerloei
jen, morgenzonvuurgloeijen en honderd anderen meert

Wij hebben de achcereenvolgende lezing van alle deze ge .
dicbten niet zonder eenige infpanning ten einde kunnen
brengen ; niet omdac wij onder bet veelvuldige wilde en ge .

brekkige , dat wi} velerwegen hebben ontmaet , niet sevens
vele feboone plaatfen zouden opgemerkt hebben, maar om-

dat zoo menige, en daaronder vrij uitvoerige ftukken, over
hetzelfde onderwerp loopende, hoe verfchillend dan ook
van vorm en inkleeding, de aandacht afmatten en den lees .

lust vermoeijen, vooral ook omdac de onderwerpen-zelf van
een to verwijderd belang fchijnen to zijn . - Ben bundel

vaderlandfche gezangen zou in ooze dagen de aandaeht en
hot hart des Nederlanders onverdeelder weten to boeijen.
Ben bundel Poolfche gediehten zou nit meesterlijker ftukiten,
din men hier aantrefc, moeten zamengefteld zijn, ook zelfa
am den vurigfen beminnaar der poezij met onverminderde be-

langftelling to kunnen vervullen .
Indien wij eene volledige beoordeeiing van dezen dichcbundel hadden willen geven, zou dezelve nit eene afzonderlijke befchouwing van leder Tafereel op zichzelf hebben
moeten beftaan, en even veel afdeelingen inhouden, als de

bundel dichtftukken bevat . Het gebruik echcer ontiloeg ons
van eene verpligting, die to omflagtig zou zijn . De beoordeetaar van eene verzameling Mengeldichten is ongehouden,
om bet eene fink na bet andere afzonderlijk en ad rigas to
waarderen ; hij volftaat met de verdienfien en de gebreken

des Dichters nit den to zamen gegaderden letceroogst op to
maken, en de proeven tot Raving van zijn gevoelen ce kie-

zen, waar zij zich bet kennelijksc en hec fcherpst geteekend
voordoen. Het outbreekt den Heer V A N D It R H o o P Wet
aan aanleg en vuur . Oak is hij , over bet algemeen , den
versbouw en bet werktuigelijke der kunst zeer goed mees-

ter, en her laat zich aanzien, dat hem bet werk welig en
viug van de hand gaat . Doch wij hebben gezien , dat to
groote viugbeid wel eens tot flordigheid en onnaauwkeurig .
held kau verlok .ken. Poezij is een fijn geregt, hecwelk met
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zorg en zindelijkheid wil opgedaan zijn . Wij meenen to hebben aangetoond, dat zulks bij den Heer VAN DER HOOP
niet overal bet geval is. - Ooh is er meer fchittering dan
rijkdom -- meer vertooning dan degeiijkheid in zijne poi:zij .
Hij fchijnt bet eenvoudige en natuurlijke beneden bet oogefmukte en gemaakte to flellen . Zijne dichtflukken zijn als
blinkende fchilderijen, waarvan de vernisglans den kenner
binderlijk is, den oppervlakkigen befchouwer misleidt . Voor .
al flraalt eene kennelijke neiging, om nieuw en vreemd to
zijn, op menigvnldige plaatfen door . Hij zegt dan ook zelf
in bet Voorberigt van zijnen bundel, dat bet altijd zijn
wensch was, zijnen eigenen weg to bewandelen , en zich
de oorfpronkelijkheid ter wet to flellen : maar zijn eigen weg
kon wei eens de verkeerde zijn, en zijne zucht tot oor .
fpronkelijkheid kon hem wel eens tot wonderlijke afwijkingen van hetgeen porbaar is vervoeren . Men is oorfpronkelijk, zonder bet to willen wezen . Wie bet poogt to ziin ,
verraadt zijn bejag, zonder zijn oogmerk to bereiken . De
Heer V A N D E R H o o P flelle zich vooral de nieu were Franfche
en Engelfche Dichters niet als modellen van hetgeen edel
en fchoon is voor . Wij vreezen , dat hij daartoe maar al to
veel neiging heeft I Men beboeft wel niet , met B I LD E ItDUE, bet werk van B Y R O N , hij voorbeeld, tot louteren
onzin to verlagen ; doch men wachte zich evenzeer, om bet
wilde en ordelooze, dat alleen om der nieuwigheidswille
eene vlugtige bewondering wint, zich ten voorbeeld to kiezen .
Daarenboven zijn wij , Hollanders, minder gefchikt, om de
halsbrekende luchtfprongen van vreemden na to doen . Koord .
danfers en paardrijders kotnen meestal van elders . Liever
bevelen wij den Heer V A N D E R HOOP , om zeer vele redenen, de gezette lezing en overpeinzing van V O N D E L'S
to weinig behartigde 4anle%ding tot de Nederduitfche Dicht.
kunst met alien nadruk aan .
Gedichten van A . V A N D E R W O O R D T .

C . L . Schleijer .

In kl. 8vo .

Te ~lm/lerdam , b%j

XF1 en 8o blA f i - 25 .

M et de uitgaaf dezer lierzangen van

BELL AMY'S tijd . en
fladgenoot VAN D E R W O O R D T, to voren ilechts bij eenige
weinigen uit prefent-exemplaren bekend, heeft W I T S E N G E Y 3BE E R den beminnaren der poezij eene wezenlijke dienst be.
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wezen . Immers de aangekondigde gedichten verdienen door
alien to worden gelezen : ze zijn zoo flout als verheven,
zoo oorfpronkelijk als krachtig. Het is waar, er heerscht
doorgaans zekere fomberheid, die wet eens in wrevel, fchoon
altijd min of meer regtmatigen wrevel, ontaardt . Men vindt
er meer den coon der Epoden, dan der Oden van H O R A T I u s
in weder. Men mist er die bevallige wijsbegeerte des le-

vens, die den Venufrjnfchen Dichter fchier alles van de beste
zijde deed befchouwen , en hem, fchoon oorfpronkelijk eea
voorflander van bet Gemeenebest, nit aanmerking der omflandigheden , aan den bevrediger van alle partijen, den grond .
wettigen Keizer A u r, u s T u s, (Princeps enim fait A U G U ST us Imperator, non Rex, non Tyrannus) en aan diens Stoats .
dienaar M A C a N A S, lofiiederen toe deed wijden . Maar ook
deze gedichten ztjn echter nit bet hart geweld, en bezitcen
eigenaardige fchoonheid . Overigens onderfcheiden zij zich

ook nog door de navolging der Griekfche metra in onze moe .
dertaal ; en GzvsBEEK meent, dat VAN DER WOORDT
dear al zeer gelukkig in geflaagd Is . Hierin evenwel is Recen.
Pent van een tegenovergetleld gevoelen : veelal is VAN D E R
W O O R D T daarin zeer kwalijk geflaagd. Zijne manier, ook din ,
wanneer men de Griekfche metra flechts rhythmisch navolgt,
gelijk de Duitfchers, is hard en flroef. Recenfent zal de bier
voorkomende metra doorloopen, dezelve met Latijnfche en
Duitfche verzen van dezelfde meat vergelijken, en de ge .
breken aanwijzen. Hij begint , om niet over de theorie to
twisten , met den klemtoon en de rust over de quantiteit to
laten beflisfen, en toe to dean, dat de Trochaeus in plaats
van den Spondaeus gebezigd worde, en vordert dus alleen,
dat dergelijk eene rhythmifche navolging zoo gelukkig zij als
die der Duitfchers .
s

I

r,

I) Niet om den lau ew
I

L

I

die

V

s

in errs

I .

gftempeld

.'.v .. . i

s

is,
•

-,

n) Noch om den-roam der menigre, kionk ooic mijn lied :
I ,

I s

..

I

3) Last asdren dezen gretig zaamlen ; mij bekoort
4) Der I elgedunkelijkerechtren gouden prijs
._
5) Noch T ook de roem, I die ons een dwaze menigt biedr .
1
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Dat is een Metrum Jambicum Trimetrum ; maar alleen de
eerlle en de derde regel hebben bier de Trimetrifche mast.
verdeeling_, gelijk
Quid obferaas auribus fundis preces .
Deze maatverdeeling wil doorgaans de caefura ptnthemimeris
en duo de man/ia. of rust, invallende tusfchen de vijfde en
zesde lettergreep ; want bet Jambifche Trimetrum is zamengefleld nit bet .N1enometrum Trochaichum met een' voorflag,
waardoor bet Jambisch wordt, en dit jambisch gewordene
v .--- v
Tv ..T~
Monometrum TrochaTchum : obferatis ; quid obferatis, wordt
opgefloten door een Ti'ochafehum Dimetrum Catalecticum :
.. .v-.. ...I-- v,.. .
auribus fundis preces : en alzoo ontflaat de jambifche regel
Quid obferatis . ., auribus fundiwpreaes .
Aileen de -eerfle eh de derde regel zijn dus goed gefneden. :
Niet
Last

I

I

om den lauwer 11 die In errs ge- I flempeld is.
andren dezen 11 gretig zaamlen I ; mij bekoort .

of Jambisch gefcandeerd :
Niet om den Ian- I wer . . . . die in errs I geflempeld is.
Laat andren de- I ;en . . . . gretig zaam- I len.; mlj bekooit.
Vers 2 en 4 misfen de rust na de vijfde greep ; vers 5 is
een Ilexandrijn . De dlexandrijn, gelijk Prof. it I N R E R be.
wiist, heeft doorgaans meer van eene B, de Trimeter van

eene 4 maat. Menigt voor menigte is hard . De laatfie van
then Dactylus kan long worden door de caefuur, als in regel 2 .
De Engelfchen en Duicfchers houden zich meer aan de
Trimetrifche maatverdeeling, doch kappen, den laatflen .Jam .
bus af. De Icalianen , Portugezen en anderen , met meerdere
yiijheid in de quantiteit, verkiezen veelal ook de caefura
penthemimeris, doch nem.en de twaalfde lettergreep weg, ge .
lijk bij aoRA'TIUS :
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Trahuntque 1iccas I machnae canvas .
Nec prata canis I albicant pruinis.

Het volgende gedicht is in Alcaifche Jlrophen. Deze hebben
de twee eerfte verzen zamengefield nit de pentheksimeris Jam .
bica , opgeflaten door een' Dactylus en Creticus, of wel door
twee Dactyli. De derde regel is een verfus Jambicus Di.
meter hypereatalecticus . De vierde is een verfus Pindaricus
Dactylicus, twee Dactyli en twee Trochaei, of Trochaeus en
Spondaeus. In deze mast llaagt V A n a$ A. woo R D T vrij
wel : flechts de middelfte van den Dactylus Is foms to traag ;
en hinderlijk zijn de monofyllaben aan bet flot van een'
flependen regel, b . v. :
Als

ns
e

vet { donker verblijf des deed: roept.

Ook words de caefura penthemimeris in de Hendecafyllabi to
veel verwaarloosd .
Het derde gedicht is een Sapphicum , de ilmikelblok
van Duitfchers en Hollanders . De bevallige kadans der La .
tjjjnen ontbreekt er niet alleen, maar bet is hard, a1 houdt
men zich aan de vrijere maatverdeeling der Grieken . De
welluidendfte itrooph der Latijnen is bier bijna zonder melo .
die. Men hoore flechts :
vli - wI v I 1.~.'
Ziei hoe
ho'
e plegtig is deze flilte , die er (hoe lam 1)
Om mij heerscht . De grimmige writer wandelt,
I
Met
- geen alvrwoestend nene fired , thands door bet (hoe hard I)
r vv I
`=
Sidderend land chap .
De vergeiijking met Latijnfche Sapphica is bier volftrekt over .
tollig.
Het vierde gedicht is weder ~fkarsch, bet vijfde Choriam .
bitch, en goed, b . v. :
-v-vv {v
In paleizen aanfchouwen zij
'c Eerst he lichc, en in trots { woaden z opgevoed .
H

0 R A T I U

a nam voor den eerften voec een' Spondaeus ; mass
1 a
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een Trochaeus , gelijk veelal C A T U L L U a , en niet zelden de
Grieken, is even goed. De Trochaeus krtjgt men in de rhyth.
mifche nabootfing gemakkelijker, en V A N D E R w o O R D T
is dus hier onberispelijk .
De Choriambifche Tetrajfrophi , welker derde regel een Pherecratius is, en die dikwijls in andere Oden gebezigd zijn ,
lezen bier nog al aangenaam , echter zelden zoo goed als die
van RAMLER :
, ..vl ^w - II
v v j J '
ScMnfe Delie I gleich muthig ein todtendes
v
II
# u
vi .rr '
I v
Erz, zu fpannen , and gleich fertig ein Welfches Lied
vt ., wl
Zur Theorbe zu fingen ; vl _v
d .. I v.
Du betraurest den Athemas .

B1. I4, in een 41carcum, hinders de eerfe regel :

d voelt .

Hell z# hem, die Ide waardeder mensehhe

De mast moest wezen
Heil hem! wiens hart~de waarde der menschheid voelt,
of liever :
v _I -11
v ~A w
Heil hem I wiens harte 'a menfchen befemming voelt .
Dan is de meat als bij u o R

s , daar de laatfe in
harte lang kan worden wegens de invallende middelrust . De
rust is in de versmaat zoo veel als een punt in de muzijk.
meat. Mathematifche jutstheid woidt in de verfIficatie niet
gevorderd . Daarom zou Recenfent de laatfe van ieder vers
of half vers, at ware zij anders kort, altijd voor long willen
tekenen, gelijk de Grieken . Is zij reeds lang, dan blijft zij
het buitendien , d plus forte raifon .
B1 . 2I is weder een Jambisch Trimetrum in de reeds aangeduide gebrekkige m anier. B I . a3 heeft den Trimetrifchen
A T I U
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door een' Dimetrifchen regel telkens afgewisfeld , als bij H o .
%-0 -k-/- v
Beams 111e &c. doch weder zoo goed niet.

BI.
33 heeft de drie Choriambijche dtsckpiadiin opgefloten door
aA T I U S :

- -I- %.r #
een' Glyconlus, als bij H O a A T I U s : Serlberis vario &c.
met de Catulliaagfche vrijheid in den eerflen voet . In die
Choriambifche maten flaagde VAN D E a W O O a D T gelukkig :
zij zLjn ook voor de Duitfche en Nederlandfche calen zeer
gefchikt . Bl. 35 heeft in Eene ftrooph de twee eerfte regels
Pherecratii Catakctici, de derde een' Pherecratius, de vierde
een' Glyconius. Alles is bier Choriambisch , bijgevol d
jend en gemakkelijk .
BI . 41 is , als bij H 0 R A T I U I : Jamb. Yrim. ; Archiloch. ;

Jamb. Dim.

Pecti, nihil me, fcut antea, juvat
Scribere verficulos

v._. Iv .. l1-.

v

1 v..

Amore perculfum gravi.

iv-11v_ .31~

.. .it v . ..v . .

Hoe zalig is de hut, waar liefde en vrede woont,
Waar 't vergenoegen , om goud
Noch fchatten veil, zjn' zegen fchenkt I
Vs . 1 bier wedr to veel in den trant der dflexandrynen .
Bl. 45 is in Hexameters, naar de Duitfche manier, vrij
goed ; doch ce dikwijls eindigt de regel met een eenlettergrepig woord .

1 .r
vI .. v
\J
~./ \J
., I v I
Wenckebach! neen ; ontvonk, ontvonk Met den gloed mijner
roemzugt

Last

`^ t
v v 1
v
hem fluimren in de afche .
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maekt der en alsrd vaak zljn e)iendig lam . Die Trocheen,
welke voor Spondden tellen moeten, ziju dan aleen to dul.
den, wanneer de rust een punt daaritelt, b . v . :
,-wv I ,-W ,I_'-v I_ v vI
tiw
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I
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ken. fchikken ; doch ha voigende Zj vereirobt den klem .
coon : wij hebben dus bier een' Creticus voot een Dactylus :
men leze voor ziele, ztel. bit maakt met Zi7' een $pon .
daeus, en dan is bet goed . - - is gelijk aan - w . Dit
is de theorie van den Hexameter.
BI . 52 is in gewone rijmelooze verzen , geenee Griekfche
maat . Her Sapphifche vers van WIT'S 8 N G E Y S B s E H aan V A N
D E R W O O R D T is zoo bard„ ats de Sapphlca, door VAN
DER W O O R D T zelven versaardlgd. De verzen van Prof.
SIMONS en STRICK VAN LINSCIIOTEN tijn weder goed ;
bet lastite echter, een XcaTcum, is foms to vrij en foms to
ftroef. Her tweede gedicht door G E Y S B E E K is almede goed
van inhoud, maar .antimelodieus. G E Y S E a ir's Voorrede en
V A N D It a WOO R D T'S rlan den Lezer zijn goede prozaingredienten, die IQt deft bundel in betrekking ttaan . Om
vele redenen behoort dit boekje in elke geleerde bibiiotheek.
.remora , in acht Zangen (,) naar o s s 1 A A N . Door H . V I MK E L E s . To Rmfferdam , b j M . Westerman . in kl. 8vo.
XYI en 184 bl, f i - sg
liar de Heer V I N K E L E S , die reeds elf jaren vb6r den
tijd der uirgaaf van bet aangekondigde dichtwerk , tot eene
winteruitfpanning., deze overzetting bewerkt hiid, m de vol .
tooijing van dezen zijnen arbeid zich heeds had zien to leur
felten In zijne verwachting, dat de Heer B I L D E R D IJ E ook
dit meesterftuk van o s S A A N, even As deszelfs Fingal, in
een Nederlandsch dichtgewaad zoude iteken ; zoo befloot hij
eindelijk, zijne eigene navolging der Temora, over welke
navolging ho echter al to nederig oordeelt, in bet licht to
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gelven . 1Va een Voorberigo vinden wij bier de zoo onmisbare

G4/lachtlgst van Trenmor, eer/len Honing van Mbrven, dam .
vader van Fiisgal. Daatop volgt eene hittorefhe Inleiding,

welke den lezer op bet regte itandpunt plaatst ; en eindelijk
eepe fehecs vac bet ganfche diehcwerk , bettaande in eene
Inhoudsopgaaf van elk ,der acht Zangen. Bet voorwerk hier.
mede belfocen zijnde, neemt bet eigenlijke werk, bet Romantisch Heldendicht Temora, eenen aanvang.
Veel is er getwist over de vereischcen van bet Heiden .
dichc, even ais over die van bet Tr t rl'pel . Bet Treurfpel
verdeelt B I L D E R D IJ K in, bet eigenlijke of Clas/i[che Treur .
jpel, bet Mysterie/pel, en bet Historiefpel, welk laattle niet
anders is dan bet Romantifche Treurfpel der Engelfcben,
Duicfcbers, en Franfchen van de nieuwe School . Waarom,
daar men toch aan dichtcverken, als de Fingal en de Temora
van o s s1 A A N, de Ceuzen door o. Z. V A N H A R E N, de 4bra,
ham vah H O O G V L1 E T, enz. eenen naam moet geven, zou
then den Pingal, de Temora en de Geuzen geene Romantifche
Heldendichten, Abraham en foortgelijke eenvoudig Levensbed
fchrijvingen in dichtmaat mogen noemen , en alle deze foorten onder de klasfe van bet Heldendicht begrijpen? Bet woord
Heldendicht is imm.ers zoo ruim van beteekenis als dat van
Treurfpel . Treurfpel voor Tragedie is willekeurig vertaald,
beter echter dan letterlijk weg Bokfpelzang! Met Heldendicht
voor Epople of Carmen Epicum is bet weinig anders . De
Mesfiade is voorzeker een Carmen Epiyum, maar een Carmen
Herotcum is zij fechts in een' overdragtelijken zin . Is een
Heldendicht niet uitvoerig , maar bezingc bet fechcg eene
foort van Epifode ; is bet fechts een enkele Zang ; dan be .
hoort men (gelijk B I L D E R D IJ It aanmerkt) bet ftuk een'
Heldenzang to nQemen. Maar de Temora in acht Zangen, die
done hoofddaad ten onderwerp bebben, den laatfen krijgstogt van Fingal tot berfelling zijner Familie op den Troon
van Temora -- dat dichtwerk mag wet een Heldendicht bee.
ten , en is dat dan van de zoogenaamde Romantifche foort .
dewiji daartoe gemakshalve gebragt wordt al wat niet doorgaans aan de Griekfche of Clasfcfehe kunstregelen beans .
woordt. Zle onder anderen B O vT Ea W E K, Crondbeginfelen
der Leer van het Schoone ; ce Leiden biji c tfr want a,, i83o .
1/le D . h i.

r o?--I13.

Bet zou to veel pisats wegnemen, den inhoud hier mede
to deelen : want ow dit voegzaam to doers, zouden Wj ge .
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heel den Inhoud, zoo als V INK E L E s then opgeeft , wet
moeten overfcbrijven . De navolging Is gelukkig, en dot
de po€zij van bet fuk heerlijk is, behoeft niec to worden
gezegd t want aan wien is O S S I A A N niet bekend ? De drukproeven hidden wel wat naauwkeuriger mogen verbecerd ziju .
Onachtzaamheid in de punctuatie veroorzaakt zelfs bier en
dear eenige duisterheid . Ook de (melting is foms verwaarloosd , en de Heer V I N K E L E s neemt vrijhedeu in bet rljm ,
welke tegenwoordig niemand zich toefaat . Van bet eene en
andere volge eenig bewljs.

v
Zoo brulde eons de

flag,

Duthula ! aan uw z oomen . B I . 53.

Hier is de (melting verwaarloosd .
Zich leunende aan de rots, fond treurig bij den Vorst
Sulmalla, de eedle maagd, met hagelblanke borst . (,)
Zij, Koning Konmors telg,( .) aan (Ban) Iniswiuaas ftranden
Kwam flrijdbren (bre) Kathmor eens tot Konmors bjjfand landen .
Hier (bl . 63) is de punctuatie verkeerd , en bovendien Is er
nog eene caalfout . Zoo fast er ook bl . 78 en elders, zonder eenige noodzaak, hart voor hers der woesteny. B1 . 96
faac tro0n voor toorn . B I . Iso rijmt hranddz op wandeN. Van deze vrijheld, welke wlj afkeuren, bedient VINII E L E S ziCh meermalen .
In wedrwii van dergelijke onvolkomenheden , bezit bet
werk van den Heer V I N K E L E S vele verdienfen , en Recenfent verheugc zich over bet verfchijnen dezer vertaling .
Tot aanbeveling frekke bet volgende nit den tweeden Zang .
Kathmor, broeder van den verfagenen Kairbar, en diens
opvolger op den door Kairbar overweldigden Troon van Te.
mora, oncmoec, terwijl hij de nachcronde doet, Osfsaan .
Kairbar was een dwingeland geweest, en had zelfs Oskar,
den zoon van Os/laan, verraderlijk op een feest laten ombren .
gen ; loch Kathmor was een edelmoedig en gastvrij Vorsr.
Hij zegc tot Osftaan :

„ o Wend van 't Geestendom t heeft Kathmor u oncmoec ?

„ Reeds dikwerf heeft mijn hart den zoeten wench gevoed,
„ In Athaas galmend hof bij feestvreugd u to oncvangen ;
„ En waarom zou mijn (peer thane naar uw bloed verlangen •?
„ Neen, dat de zon ons zie, ale wij , o Osfiaan I
„ Voor't oog van beider heir elkander tegeagnan ." enz.
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„ Zal dan (zoo ving ik, d. i. Osf?aan, aan) bet kroost van later dagen
Onwetend zijn van 't cord, waar wij ons vreedzaam zagen?
Of is bet flechcs een veld, vervuld van bloed en moord,
Dat ooze zinnen ftreelt, dat ooze ziel bekoort?
Of zien wij niet met vreugd de plaats, die onze vaadren
BIJ disch. en feestgenot of jagtvreugd zag vergaadren?
Maar op bet veld des flrijds ontrolt bet oog een Man .
Dees fteen, met mos bedekt, zal bier verheven ftaan,
En melden 't nageflacht, als 't ons herdenken zegent :

Hier heeft zich Achaas vorsc en Osflaan bejegend
In minzaam onderhoud . - o Steen! wanneer de vulst

Des alvernielbren tijds u eenmaal heeft vergruisd ,
Als Lubars ftroom, verdroogd, niet meerzal zeewaarcs vlietefl,
Zal mooglijk op dees plaats een wandlaar rust genieten ;
Terwijl de bleeke maan met kwijnend aangezigt
Hem heenrolc over 't hoofd , dan zullen w veelligt,
In nevelen gekleed, op flaauwe maanlichcftralen,

Ons parende aan zijn' droom, op aarde nederdalen,
En wljzen op dees plek . . . maar waarom mij ontvlodn?

Van waar die fombre fmart, o Barbar-Dutbuls zoon ?"
Hij fprak : ,, o Osfiaan I ant zal men niet vergeten ;
„ Het laatfte nageflacht zal ooze namen weten ;
• Ons beider daden zijn In de oogen van den Bard

• Een zuivre ftraal van lichc, een Iaafdronk voor ziju hart .
„ Maar Atha zucht in rouw, zijn Koning is gevallen,
• En zonder lijkgezang ! Was oak zijn geest voor allen

• Een' winterftorm gelijk, toch fchitterde nit zijn ziel
„ Een heldre Iichtftraal voort, die op zijn' broeder' viel :
„ Zoo toont, wanneer de nacht zich uitbreidt op de volken,
• De maan her blank gelaat door wedrlichtzwangre wolken ."

„ Mijn bast, (dus antwoordde ik,) vervolgt hem niet ip't graf,

Maar vlugt met aadlaarsfpoed van ieder vijand af,
Zoo dra hij Iigt geveld . Hij zal der Barden zangen,

Ja, Kairbar zal die vreugd nog op zijn' wind ontvangen ."
Alzoo zorgde de heidenfche Kaledonier o s s I A A N, naar zone

begrippen, voor de rust der ziel van den moordenaar zijns
zoons. Hoe vele Christenen zouden hem in zulk eene liefde
tot vtFanden gelijk zijn ? Onze geloofsbegrippen zijn beter,
dan die van o s S Ir A N ; maar is ons hart wet zoo als bet
zijne ? leder beantwoorde deze vraag aan zichzelven I
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GEZANGEN VOOR WEEZEN .

Geiangen voor Wiezen . Te AAdflerdam, by M. Westesman en
Zoon. 193% In ki 8vo . /I1I en rig bl. f : . 60.

Bij de meer algemeene invoering van den zang, ook in ge.
flichten van liefdadigheid, gaf de Heer HORS T M A N den
uitgever dezer Gezangen, reeds vddr een' geruimentijd ., den
wenk, dat eeu geangboek, bepaaldelijk voor Wlezen ingerigt, niet dan doelmatig konde z ;jn,, Deze Heer zelf met den.
uitgever, den Hear x . wE•S TER9AN nameUjk, ev voortsde
Heeren K&rtKHOVEN, 16 KLJJN, H . H . KLJJN, LOOTS,
TOLLENS, 9 :UYS,, 1. VAN L ,ENNEP, DE VLE'TTER, He
zich noemende e . B ., en eindelijk de Heer V A_N S o M E R E 14,.
hebben dan alien medegewerkt aan den bier aangekondigden
bundel . In 't algemeen beefs deae verzameling ., in betrekking
befchouwd tot bet doel, waartoe de ftukjes vervaardigd zijn,
ons wel bevallen . Bl . 9 in bet fraaije ftu .kje van u o a s T.
JUAN, hoorzienigr&eid, moet, Yoor onbevlekte Christenmin.,
tot rijmwoord op broedermin, zeker gelezen worden i0hristenzin . Bl, 28, De Lente (no . III) door denzelfden ., begins :
De Lente fpreidt fchoone kkuren . Hoe 'zulk eene vergisfing
mogelijk is, begrijpen wij niet . Men leze : Lente fpreidt no
fchoone kkuren , enz . Bl . no, Bemoediging, begint : )7y, die
zich Past op Cod vertrouwt ; dit moest wezen : fli, die zich
vast aan God betrouwt, Bl . 33, in den Zomer, door W E sT E R M A N, Allen dank rijst op tot Cod, behoort to zijn Aller
dank, enz . $1 . 38 , in een Herfstlied van denzelfden , words
de oogst gerekend in den herfst to worden ingezameld -; dat
fchijnr ons eene -erge fout . Bl . 52 . In den Nieuwjaetrszang
door LOOTS is de uitdrukking der vondelingen : Schoon go
ow auigling wreed ver/liet, Moeders! Flit (God) verlaat ons
niet, to fcherp. Anders is die Nieuwjaarszang zeer f}aai.
Lieftallig is ook bet volgende vers van LOOT s : that oott
aan God geviel ; doch de vier laatfte regels van bet eerfte couplet zijn duister van uitdrukking ; men moot raden near den zin :

Her werelooze lam,
Als 'c kindje daarmed kwam ,
Zou Ht (God), in de offervfam,
Niet op 't altaar gedoogen .
De Nieuwjaarszangen van T 0 L L a N s overtreffeu sties In de
verzameling . Hoe edel is bet floc van den nieuwjaarszang
der vondelingen
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Maar, wat Ge immers (lees im:aer) .loon moogt geven y,

Straf niet , God I die ons misdreven
Nog bemint ons hart hen tedn
Moge ons bidden U bewegen
.Schetrk onze oudren ook Uw' zegen,
En Been wensch onrglipt ons meet .
In bet ierslied, bl . 69, Heft flu den blijdenfeesrzangaim .
door WE S T E R M A N, vinden wi) , bl . 7o :
Voor wien zich met der herdren float
De Koningen zich buigen.
Als die Oosterfche wijzen toch Koningen moeten raja ,
wearom dan niet Never :
Voor wien zich met der herd'ren floet
De Vortten nederbuigen .
Het beste bevielen ons God, door H . H . K L IJ N (bI. 6),
de .Nieuwjaarszangen van LOOTS (K. .47 en 53), vonW
die van T O L L E N S (bI, 55, 59 en 61), Herinnering door
G. Buys, en voorts onderfcheidene itukjes van de Heeren
W E S T E-R M A N en H O,R S T M A N, maar onder dezelve van
beide Dichters bet meest de drie liederen op bet ICersfeest.
Ook de flukjes, door anderen geleverd . zjjn niet zoarder
betrekkelijke verdienit~~en .
lets over het toenemen van den Zelfmoord in onze dagen : ter
vend diging van de Nederlandfehe Hervormde Kerkleer ,
en baantwoording van he:geen daaromtrent vosrkomt in &
Vaderl. Letteroefeningen van Oct., I83n. Door Mr . c. w
Y -A N D .E R K E M P . Te dm/Ierdam, bt/ J. 1-f . den . Ouden.
r832. In gr. 8vo . 24 Bl. f : - .2o.

Recenfent verklaart zich ongehouden,

om *Is verdediger
op to treden van bet gefebriftje in ons Mengelwerk:, op den
titel bier boven vermeld, en waartegen Mr. VAN DE7r
It z M P gemeend beeft de pen to tnoeten opvacten ; maur hij
fchroomt geenszins, eenen man, die, op voorgang en in
navolging vap B I L D E R.D JJ K, onze Letteroefeningen voor
Lasteroefeningen gelieft nit to krijten, alhier openljk van
kgen en faster to befchuldigen ; immers in zoo verre als, en
naar de wijze, op welke hij heeft kunnen goedvinden, eerst
meer bedekt, op bl.. IV van zijne toefpraak aan den Lezer,
en vervotgens, b1 . io, meer openlijk, tle H . H . YPEq en
D E R M O U T, als de Schrijvers van dacflukje, to doodverwen .
Recenfent grondt doze zijne befchuldiging op genoegza .
me kennis van zaken, en de beftaasfde zekerheid, dat ge .
noenrde ftukje geheel Wet van een der beide belasterde eerwaardige Mannen afkomftig is . Dit is weder een van de
duizend en ddne proeven, die de Leerlingen nit de bekende
School van hunne gezindheid tot waarheidsliefde en vrede
aan den dag plegen te leggenf dan den klaaawp kept men
den Leeuw ; de duisternis aan hare werken.
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Neen, Mr. V A N D Z R KEMP I gij bewijst den zich noemenden Christianus ce veel eer, door hem , ook flechts met
eenen der genoemde Mannen, op eene gelijke boogte to
plaacfen ; en uwe, door vooroordgel en vijandfchap gefcherp .
te, pijlen zijn bet doe) geheel voorbijgefneld . Die Chris.
tianus zou wel iemand kunnen zijn, die u en uwe gangen
naauwkeuriger kent, dan gij vermoedt , of u welligt lief
kan wezen ; want hij kent de Apostelen der Sekte en weet
hunne werken . Maar, wie is dan die Onzigtbare? Een Leer .
aar, een Generaal, een Luitenant.Kwartiermeester, een Onderwijzer ? Gij moogt er naar radem, Mr. VAN DER KEMP I
Maar, om u toch eenigermate op den weg ce hel p en en
tevens gemoedelijk gerust ce flellen, hij flaat niec onder den
door u zoo liefderijk genoemden) heilloozen invloed der
lgemeene Nederlandfche Hervormde Synode dezer dagen .
Of hij, overigens, zich naar LUTHER, CALVuN, MEN No
of A R M I N I U s noemc, doer weinig ter zake . Hij beftu .
deerde den Bijbel, alvorens zich in den doolhof der Dord .
fche Decretalen ce begeven ; in de laatften vond hij , hier
en daar, iets goeds, maar Hog meer menfcbelijk ftuk- en
brokwerk .OngareomthijzcnaredAfn
lingen van bet groot gecal amen en isten , en daarom beet
hij liefst eenvoudig Christianus, zonder meer.
Recenfent, na gecoond ce hebben, hoe bedroefd de Heer
VAN DER KEMP heftmisgzn,kertalsuvoeni
ge oogenblikken, tot 'a mans gefchri, f terug. Zijn Ed . be.
geert bewezen ce zien, dat bet meerderdeel der ongelukkige
zelfmoorders, in deze dagen, zich voorflanders betoonden
van de leer der Nederlandfcbe Hervormde Kerk . Heefc de
man wel nagedachc, toen bjj dit bewils vorderde? Weet
hij wel, wat hij begeert f Hoe, Mr. VAN DER KEMP I
men zou, bij bet leveren van dat bewijs, omflandigheden en
namen moeten opgeven l maar, hoe fmartelijk , hoe onver .
diend grievende zou dit niec zijn voor overgeblevene betrekkingenl Gij zoudt welligc met uwe eigene woorden, bi . IV,
ons toevoegen : Ik voor my meen, dat de Christelike liefde
niet alken niet verbiedt, maar ook gebiedt, bid' de zoo veel.
vuldige verfehfnfekn des tegenwoordigen tifds, flerker to [preken, de bron des kwaads aan to toonen, ena. : maar Recen.
fent heefc van de Christelijke liefde geheel audere begrippen . Om den wille der dooden bet hart der levenden to doorboren, is liefdeloos, is onchristelijk! Uw ijver, Mr. VAS
D E R K EM PJ is een ijver zonder verftand , en den cijden van
1618 en 1619 geiijkvormig .
Maar Christianus, zegt ge, bl. 9, bliyft zich niec gelyk,
daar hy dan eens de door hem befireden leer eene nieuwe
domperker , dan weder de oude leer der Dordfche Vaderen
noemc . Arme ChristianusI wise gij dan niet, dat er tusfchen
een ziek w'f en eene kranke vrouw een groot onderfcbeid
beftaal a Wist gij dan niet, dat de verkondigers der nieuwe
leer de oude leer der Dordfche Vaderen, om bet andere
woord, in den mond hebben, en hun, die er belusc op
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zijn, gedurig nieuwen kost in nude fchotels opdisfchen ? Wear.
hljk, uwe onbedrevenheid is grout! Gij waandet welligt,
in uwe onkunde, dat God de God onzer Vaderen was , nit
genade en om zi/ns naams wille, gelijk de Bijbel dit zeer
eenvoudig leert ; maar Mr . V A N D E R K D M P verzekert , bl .
VI', dat God zulks was om zljner Kerke wil, die Hij bier
geplant had ; dat zal dus moeten heeled , om den wille der
Synode van Dordrecht, in 1618 en 16 9, en om bet vervolgen, kerkeren en verbannen van weerlooze Leeraars, die
God en bun geweten meer gehoorzaamden dan de menfchen .
Nu moogt gij, Christianus! vragen : op hoedanige wijs God
de God der Vaderen , v6dr then tijd , b . v. onder w I LL E M I, geweest is? Mr . VAN D E R K E M P of een ander
zat dit gewis duidelijk weten ce verkiaren . De adepten der
onfellbare School blijven zichzelven altoos gelijk.
Het gefchrtjf van den Heer VAN D E R K E M P bevat,
overigens, minder eene wederleggiag van bet geftelde door
Christianus, dan wel eene uicvoerige redenering over, en
voordragt van, de leerflukken van 's menfchen onmacht ten goede
en van Cods eeuwige verkiezing. De man vermeldt aldaar
wel, was de Vaderen van Dordrecht in hunne protocollen
hebben opgemaakt, maar vorzwijgt, (even ale ware er niets
van voorhanden) wat op die protocollen, in der tijd, door
de bekleagde en, onverhoord, veroordeelde Predikanten,
is geantwoord geworden . Dit beet Recenfenc, om met Mr.
V A N D E R K E M P, bl . 15 , to fpreken , eene halve waarheid,
die dus een leugen is, als heele waarheid voorflellen, en hij
begrijpc 'a mans redenering niet . Er wordt beweerd : dat de
geneemde afzonderleke leerflukken, losgerukt van die der bqde Evangelleboodfchap , geenszins de leer der Hervormde Kirk
uitmaken . Maar wear is bet onbetwijfeld bewijs, dec die
beide leerftukken , zoodanig als zij in de Decrecalen van
Dordrecht vervat zijn, hunnen grond oncleenen uit de leer
van j E z u s en diens Apostelen ? - De Evangelifche leer
is eenvoudig en veritaanbaar ; de flellingen van B o o E RM A N c . f. zijn ingewikkeld en daister ; men geeft met de
eene hand, om met de andere to kunnen terugnemen . Wij
kunnen - VAN D E R K EM P zegt bet - ja, flellig verse.
kerd worden van onze verkiezing, maar Wet flellig van onze
verwerping : die nag niet flellig verzekerd zi/n van hunne verkiezing , zijn daarom nog geene verworpenen ; dat is , met
andere woorden , men kan , omtrent de gew!gtigfte zaak,
verzekerd en sevens met verzekerd zijn . Dit loopt Recen .
Pent to hoog l
VAN D E R K E M P zegc, bi . 12 en 13, (en wie durft hem
tegenfpreken?) dat de voorflanders der Hervormde Kerkleer
blinkende lichten
in Godsvrucht, en bi . V beweerc hij,
dat er ook nog weinige oprechte Evangeliedienaars in den
laude zyn , die de thands bona geheel verduisterde leerregels
der Dordfche Synode met de noodige toeliehtingen weder aan
het licht zouden kunnen brengen. (Van Bijbelleer wordc hier
niet gerept !)
Maar wanneer deze wacbters op de muren

zo
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van Sion, gelijk zij , in do tale Kanaiins , genoemd worden ,
in flede van op dien muur re waken, heden de gezegde leerregels, met fomber gebaar en eene fchrikwekkende item ,
verkordigen , en morgen zich nit een der venfteren hunner
woning to pletter ftorten , dan mag men vragen : zou dat de
weg naar den Hemel z~'n7 - Met de armhartige uitvlugt,
bl . 13, het moge fch~nheiligheld zyn, hiervan oordeele God
alleenl laat geen gemoedelijk Christen zich tevreden flellen .
Hij beoordeelt den boom aan de vruchten ; niet zoo als die,
a la van der Kemp, bl . 8, onder den boom kunnen worden
gevonden, maar zoo als dezelve aan de takken to zien zijn .
Dit is confeguent en waarborgt tevens voor misverftand .
Recenfent eindigt met den wensch, dat de Heer VAN
D E R I(E M P en alien, die, met en nevens hem, (op bet
voecfpoor van D E M E T R I U S et1 zijne Gildebroeders, to Ephefe, ten tijde van PAULUS) gulden tempelen der Dordfche
Synode vervaardigen, en vermeenen zich, en al die van
bun handwerk zijn , daarmede geen klein gewin toe to bren .
gen, dit fchadelijk beroep mogen vaarwel zeggen, en live .
rige medearbeiders mogen worden aan den opbouw van dien
Tempel , waarvan - met B O G E R M A N, maar - CHRIST u s is de cenige, vaste en onwankelbare hoekfteen I Tantumn .
of dertig jaren van Frankr~k, Historiseh-dramatisch Tafereel, naar het Fransch van A . D U ;17 AS. Te
Arnilerdam, bii 11. Frijlink.1832 . In gr . 8vo . 165131. f I .5o.

NAPOLEON,

.Vit werkje is weder eene vertaling van eene vertaling, na.
melijk uit bet Noogduitsch van eenen V O N II A U PT , die bet
weder naar bet Fransch van eenen DUMAS heeftbewerkt . I-let
is eon diet bastaardgewrochten der tooneelkunsc, (want
voor her tooneel is her, blijkens de voorrede, beflemd) ge .
lijk wij onlaugs den Guillaume de Nas/au beoordeeld hebben,
waarin de voornaamfte trekken nit her leven van een beroemd
of berucht perfoon, zonder eenige orde, knoop of keust
van zamenflelling, in zamenfpraken worden voorgefleld ,
doorgaans met kunst . en vliegcverken . Her is een nieuw
bewijs, dat men ecriang niet meer zal weten, war een echt
tooneelftuk in den geest der Ouden is, zonder dat men dit
gemis van antieken vorm door een' zweem of fchaduw der
fchocnheden van eenen SHAKESPEARE in zijne historiefpelen (die toch wezenlijke dichtflukken waren) vergoedt. Her
voor ons liggende fluk begins met NAPOLEON'S militaire
loopbaan bij Toulon in November 1793, ., en cindigt met zijnen
dood in Mei 1821 , zoodac her eigenhlk nog geene achten .
twintig jaren bevac ; maar (lit words tegenwoordig zoo naauw
niet genomen ; men bemint ronde getallen . I-let geheel
is op den toon eener Apotheofe van den grooten veldflager
gefleid, in wien men bijna geene zwakheid, reel min on .
deugd ziet . Ilij komt aitijd voor als met de edelfle bedoe-
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lingen bezield ; terwijl men alle de tijdperken zijner fchande
(den moord van D' ENGHIEN en van TOUSSAINT L'OUV E R T U R E , bet verraad omtrent den Koning en den Kroon .
prins van Spanje, zijne echtfcheiding, de eerlooze vastzetring van zi;n naar Paris gelokten Brooder LODE W If It,
de vlugt uit Rusland, van lVaterloo, enz . enz .) onvermeld
laat, om alleen die fchitterende punten to zien, waarin hij
voor Franfchen mogt prijken, maar waarin geen eerlijk Ilol.
landsch hart iets anders zal ontdekken, dan den wedrglans van
dat onzuivere vuur, hetwelk fteden, landen, wereiddeelen
verflindc ten behoeve des heilloozen rooms van ednen acrd .
worm , die op zijne honderdduizenden bralde en Godtergend zeide : Dieu dans le Ciel, N A P o L 1 o N fur la Terre 1
Dan, hec behoefde flechcs can geblaas van den adem des
Almagtigen, en die zesmaal honderdduizend werktuigen zijner
heerschzuchc verftijfden! \Vat bet voor nuctigheid hebbe,
om thans, nu die zelfde woelige geese van bemoeijing met
andere Volken de Franfchen weder begins to bezielen, de
geheete trotfche fnorkerij en leugentaal van NAPOLEON,
waarmede hij zijne ijdele Narie begoochclde, weder cc voor .
fchijn to halen, begrijpen wij niec, althans niec, waarom
men de Duitfchers en Arederlanders, die waarlijk geen van
beiden verpligtingen aan de Franf hen en hunne veroverings .
zuchc, allerminsc aan NAPOLEON, hebben, dien bijra vergetenen Revolutionairen onzin weder komt opdisfchen .
Doch, hoe bet daarmede zij, bet karakter van den held,
althans zijn aangenomen tooneelkarakter, was door hemzelven,
in zijne eigene gezegden, dagorders , discours d' apparat, enz .
zoo dikwijls afgefchilderd, dat bet onmogelijk was, zich
daarin to vergisten, of zulk can Carricatuur to maken, als
D U R A N D van onzen W I L L E M I en zijne vrienden gemnakt
heefc . Maar, zoo als gezegd is, hec is ook alleen bet too.
neelkarakter, zoo als hij , die zich den man des noodlots
noemde, befchouwd wilde worden . De perfonen zijn gedeel .
telijk historisch, gedeeltelijk verdicht, zoo als zekere Kameleon LABREDLCHE eneenfpion,dien NAPOLEON bijToulon
bet leven reds, die hem naderhand getrouw dient, die hem
op St. Helena wil doen ontfnappen, en daarom words opge .
bangen, terwijl zijn Meester iterft ; en nog zekere Lotha.
ringer van N A P O L E O N's lij fwacht . De cooncelen zijn de
volgende : bet begin zijner loopbaan to Toulon, welke find
hij tot de overgave dwingt, hetwelk men flier ziet, maar
voorziet ; dan fpringt men elf jaren, den geheeten Itallaanfchen, Duitfchen, Ggyptifchen en tweedan Italiaanfchen veldtogc,
over, en ontmoet IiUONAPARTE to St. Cloud, op bet punt
om Keizer to worden . De gebroeders P O L I G N A C komen
bier als fluikmoordenaars voor . Nu, dat is in den geese der
Omwenteling, can gevangen man to lasteren l Maar erger
is de tlnachronismus in iets, dat eersc 29 jaren geleden is ;
men doer bet daarin voorkomen, alsof de vredebreuk over
Malta en de vernieciging van bet Traktaac van Jlmiens in
1804, tijdens NAPOLEON'S verhehing tot Keizer ., nog flier
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bettonden, daar toch de oorlog reeds een vol jaar vroeger
was uicgebroken (1803). Het is regt in den fnoevenden geest
Van N A P 0 L E O N , to zeggen . Peel liever dan Malta , lie: ik
de voorJlad St. Antoine aan de Engelfchen over! Sloeg hij niet
in 1813, toen de overmagt tegen hem den vrede met eenige
opofferingen, in bet oog alter bedachtzamen, noodzakelijk
maakte , die zinnelooze taal nit : A1 Jlonden de Bondgenooten
voor den Montmartre, dan zou ik noggeen dorp affaan I Hij is
er ook wd1 blj gevaren I - Daarop worden wij in 1813 in bet
koninklijke paleis to Dresden verplaatst , waar N A P O L E O N
de Koningen van Sakfen , Pruisfen enz . lief wachten , om een'
tooneelfpeler gehoor to geven (di: zien wij bier ; de Schrijver
vindt bet misfchien wet fraai). Dan is bet tooneel achtervolgens her flagveld bij de Moskowa, de Kreml to Moskou
tijdens den brand , (hier words N A P O L E O N wegens al bet
volgende verontfchuldigd, doordien hij den tog: naar Petersburg aanraadc, dien zijne Generaels afkeuren ; hij komt er
voor, als van God gezonden tot befehaving en verlichting der
wereld!!) de Berezina, de Tuilerien (November 1813), Montereau (in den veldtogt van 1814), Fontainebleau ( even vd6r
den eert}en a£fand), Paris in 1814, v66r N A P O L E O N's
komst (vol hacelijkheden tegen de B o U R B o N s), bet eiland
Elba, de overtogt naar Frankrijk (de Golf Juan), de Tullerien even voor bet vercrek van L O D E W IJ E XVIII en na
de komst van NAPOLEON, en eindelijk St. Helena in 182 1 ,
en de dood des helds van bet fluk .
Staalcjes van onkunde , die niet, gelijk de Anachronismus,
aan den (Franfchen of Duitfcheni) Schrijver, maar aan den
Vertaler behooren , zijn : BI . 49, to Niemen (voor : aan de rivier - de Niemen) aangekomen. B1 . ?3 . Mont de piEtd van
Florencia,. voor : lombard of beleenbank van Florence . (Zou de
Vercaier zelfs deze ttad niet kennen?) Dat voorts alle de vii .
anden van B U O N A P ART E , met name de Koninklijke Familie der B 0 U R B ON a en hunne aanhangers , in een ongunftig en befpottelljk daglicht verfchijnen, kan men reeds nit
bet boven gezegde opmaken . Nog eens : wij begrijpen niet,
hoe in deze dagen de aandacht der vertaalfabrijk juist op
dit flukje gevallen is ; thans, nu de gees t , die NAPOLEON
bezielde, ons zoo veet'leed berokkent .

De

Naberigt .

Redacteur der Paderlandfche Letteroefensa en door den Uitgever van
hec in No . I aangekondigde werkje, getiteld : G./
,7,b
Ferhandeligg is
over Pollenhove en deszelfs omflreken, ouderrigt, dat hetzelve, ten getale van
moo ezempl .ren, alleen voor zijne rekening is gedrukt, en beftemd totgefchebken voor eenige zijoer betrekkingen, verklaare, op heusch verzoek van voorn .
Beer Uitgever, geene kenniste hebben gedragen, dat hetzelve niec in den Boekbandel ten verkoop is gebragt, en alzoo geen voorwerp van openlijke beoordeeling
konde ziju ; zich wel verzekerd boudende, dat zulks desgelijks het geval van den
Recenfent is geweest, dib eckter, gelijk hij zelf, ligtelijk to ; die dwaling
konde vervallen, dewiji de Drukker, tegen het doorgaande gebruik in dezen,
en zonder dat hat op her handfchrift iloed, op den titel, even ale op dien van
gewone boekwerken, de pleats der uitgaye zoo wel, *Is zijn naa uheeft gefleld.

s'

BOEKBESCHOUWING .
De Pausfen , als tiydel#ke hor/len en Opperhoofden der
Kerk befchouwd, federt de vestiging van den H. Stoel
to Rome tot het jaar 1822 . Door JUAN ANTONIO
L L 0 R E N T E.
Ilde Deel . Nieuwe Uitgave (t) . Te
Am/lerdam , bij J. C . van Kesteren . In gr. 8vo .
358 Bl. f 4

W ij

verblijden ons , dat dit werk van L L 0 R E N T B
in onze moedertaal is overgebragt en nu voleindigd .
Mogt hetzelve inzonderheid aan zulken onzer Medechristenen en Landgenooten in handen komen, wier blinde
ingenomenheid met den Paufelijken Stoel alsnog gevaar
loopt van zich, op eenen wenk van Rome en Jezuiten , tot muiterij , bitterheid en haat to laten opwinden
tegen andersdenkende Medechristenen , wier voorzaten
zich met groot regt en niet zonder zwaren flrijd ontrukt
hebben aan de Kerkelijke Hierarchij ! Ons oordeel over
bet eerfte Deel hebben wij (in de Lett. voor 1826, bl .
9 env.) reeds uitgebragt ; en wat to dier gelegenheid
over den fchrijver en de vertaling gezegd is, mag ook
bier gelden . Immers de uitgave van dit tweede Deel ,
hoezeer van de pers to dn; lerdam in bet licht gezonden ,
draagt, blijkens onderflaande noot (j-) , geen merkbaar
(*) Waartoe dit bijvoegfel ? Dic tweede Deel verfchijnt
in bet licht bij eenen Am/lerdamfchen Drukker ; bet vorige
was uitgegeven bij IJ P M A to Franker . Uitgever en uitgave
is geenszins hetzelfde .
(t) Daarlatende, of niet eene en andere four nit bet oor .
fpronkelijke in de vertaling zij ingeflopen, teekenen wij, als
drukfeilen, aan , wat ons bij de lezing min of meet zinflorende is voorgekomen . Zoo ftaat op bl . 41 . Juli 1135 voor
Jutij 1153 . BI . 72 reg. 6 v . o . mist niet voor bet werkwoord
ondervonden had. Ill . 85 is

C E T U S
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IV, lees URBANUS VI .
CHACL, Zal MANUEL Of JOANNES
BOEKBESCH . 1833 . NO . 4 .
URBANUS

E N T

Bl .

l u s . Bl . 1 77 .
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bewijs van betere en naauwkeuriger correctie . Ook gaf
eene gepaste vergelijking met andere Schrijvers op nieuw
ons aanleiding, om eenige misflagen bij L L O R E N T E
(zoo wij althans meenen) op to merken , welke de onzijdigheid , waartoe wij ons in dezen vooral verpligt achten , vordert, dat wij , met de meeste bekorting , hier
beneden aanwijzen (*).
ten zfJn ; immers MICHAEL P A L 1E O L O G U S overleed in de
14de eeuw, v66r de Regering van M ART I N U S V . Bl . 2oi .
Lutherfche, lees Lat#nfche . Bl . 229. Jchoonmoeder voor fchoon.
dochter (nurus) . Bl . 250 . ALEX A r4l) E R IV, lees A L E X A NDER VI . Bl . 255 . PAULUS VII VOOr PAULUS III. Bl . 277•
F I L I P S IV, lees F iL I P s II . Bl . 284 en 290. L E O XIX, lees
LEO XI. ,Bl . 296 reg. 2 v. o. vindt men bet jaartal 15 ;7
voor x668, blijkens bl. 3o6.
(*) Behalve de bewijzen van onnaauwkeurigheden, door
den Vertaler onder bl . Io2 en 134 aangevoerd, die, zoo wij
meenen, reeds met genoegzame duidelijkheid aantoonen, dat
L L O R E NT E zich verhaastce, en aan zijn werk de laatfte
hand der befchaving niet gelegd heeft , is er nog een en ander ons voorgekomen, dat dit gevoelen ftaaft. Zoo vindt
men bl . 113, ten tijde van j o H ANNE s XXI , gewag van
„ PHILIPPUS DEN scHOONEN, Koning van Frankr#k,
en S A N C H O IV, of den dapperen Koning van Kastilie,'4
beiden Vorften van lateren dag, en dus to regt genoemd op
bl . 120, 129 en 130 . Hier moest men de namen lezen van
PHILIPPUS DEN STOUTEN en ALPHONSUS DEN WU.
ZEN ; een ce groot verfchil, om zuiks aan eene drukfeil toe to
fcbrijven . -Even eens vergist zich onze Schrijver op bl . 278,
en roemde hij niet Pans S I X T U S V , maar deszelfs Vader,
een zwrynenhoeder . Men weet immers, dat dic laag beroep in
zijne vroegere jeugd door s 1 x T u s werd waargenomen, weaken
V O L T A I R E van daar 1e pdtre de Montalte genoemd heeft, en
wiens vader een wijngaardenier, of arbeider in de wijngaarden , fchijnt geweest to zijn . - Het graffchrifc op bl . 229
gedacht, en dot wij hierna in eene noot zullen opnemen ,
wordt to onregte aldaar aan S A N N A Z A R I U S toegekend, de.
wiji P O N T A N U S daarvan de maker geweest is . - Die mis.
flagen al verder, welke men bij den vervolgden L L O R E NTE, Wet zonder eenigen fchijn van rede, aan onwillekeurigen
In .
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belangrijk ondertusfchen , dan het vorige

Deel van dit werk des achtbaren en vervolgden Grijsaards

invloed van gevocligheid, en verbictering tegen bet Pausdom,
zou mogen toekennen, yerraden duidelijk genoeg eenig mangel aan onderzoek. Voor bet minst laten wij liefst onbeflist,
waaruit bet ontflaan zij , dot deze en gene van Rotnes Op .

perpriesters misfchien wel met eene al to zwarte kool hier
geteekend werd. Behalve den misflag, in de noot onder bl .
184 verbeterd, vinden wij ter zelfde plaatfe , „ dac BON I F A• c i u s VIII in zijne woede en toorn van eene koorts aan• getast en bezweken zou zijn ;" eene daadzaak, welke wij

voor onbewezen aanzien . Hij flierf, ja, deze Paus, veracht
en gevloekt bij velen, gelijk een bond ; en dot hij in zijnen
vernederden trots door z ;vare grief gefolterd werd, valt zeer
to vermoeden . Alleen van bet waarfchijnlijke tot bet zekere
gelds bet befluit bij eenen bedachtzamen Gefchiedfchrijver
niec. Het ftilzwijgen dus van V I L L A N I, eenen tijdgenoot,

die noch van woede noch van krankzinnigheid fpreekt in
zijn verhaal van 's Paufen do, d , weegt ruim zoo zwaar als
latere narigten , waarop L L 0 R E N T E afging ; narigten , wear.
van zeer to vreezen is , of niec de nijd en lasterzucht bet flerfbed van B 0 N 1 F A C I U S VIII bezwalkt en deszelfs akeligheid
vergroot heeft. - Wederom, op bl. 143 words, volgens op.
gave van V ILL A N I, verzekerd, , dot l o H A N N E S XXII door
:'
• zichxelven tot de Paufelijke waardigheid benoemd wend
Maar is ce enkele getuigenis van eenen tijdgenoot, vragen
wij, voldoende, um zulk eene openbare vermecelheid in zoo
aanzienlijke vergadering van Kardinalen to kunnen gelooven,

ja, was meer is, om ons to overreden , dot j o H ANN E s Op
die wijze zijn doel zou bereikt bebben 8 Zulk eene beden .
king doer met regt naar andere getuigenisfen wegens bet toen
gebeurde in bet Conclave rondzien, en de meeste eenparig.
beid veriangen . Doch hieraan ontbreekt bet , en L L 0 R E N T E
valt to befchuldigen, dot hij de tegenbedenkingen tegen de

onderftelde vermetelheid van Paua j OR A N N E S XXII niec ann .
voerde . Want, bebalve eene flrijdige getuigenis , door B o.
W E R (s) overgefteld tegen bet verhaalde van V I L .L A N I,
vale geenszins op ce losfen, dot aanzienlijke en bictere vijan .
den van dezen Paus, die andere en velerlel befchuldigingen
( •) The Hist . of the Popes, Vol . VI. p . 415K 2

hem
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voor zijne Geloofsgenooten was , mogen wij voor hen en
alien, die hem met een onzijdig en leergierig harte lezen

hem vooriegden, de openbare vlek zijner eigene benoeming
hem niet zouden hebben aangewreven ; ook niec, hoewel men
weet, dat hij in een' rondgaanden brief aan Prelaten en Prinfen op de algemeenheid der flemmen bij zijne verkiezing
roemdroeg, en daarin van zijne huivering, om die hooge
waardigheid op zich to nemen , gefproken had . - Eindelijk,
offchoon wij tegen P A U L U S II de grootfle verontwaardiging
gevoelen, mogen wij toch niet voorbij van op to merken ,
dat L L O R E N T E al to ligtvaardig, op gezag van eenige, door
hem niet gerioemde Schrijvers, daadzaken geboekt, en gruw .
zame ondeugden dien Paus to laste gelegd heeft, waaraan
men , zonder volledigheid van geichiedkundig bewijs, geen
geloof mag hechten . Het is wel zoo , naar gelange hec ze .
debederf, door nanwas van rijkdom en weelde gekoesterd ,
aan bet Hof van Rome groocer werd , en , van den anderen
kant, bet vuur van cweedragt in den boezem der Kerk ontgloeide en dreigde uit to barflen , vonden losfe en den Hie .
rarch onceerende geruchten bij onvergenoegden meer ingang,
en haascede zich de partijdige drift van velen , om hatelijke
narigten zonder behoedzamen coets op to nemen in hunne
gedenkfchrifcen . Dus vindc men to dikwerf waar en valach
in de gefchiedenis van dien tijd dooreengemengd ; en mag
men eenigzins L L O R E N T E verontfchuldigen, die zich met
bet nafporen der bronnen, de eenige weg om den laster of
to fcheiden van hetgene geloof verdient, flier vermogt onledig ce houden , of mogelijk B A Y L E niet ter hand had , die
hem omtrent P A U L U S II to dezen was voorgegaan (*) . Im .
mers die fcherpzinnige Wijsgeer heeft bet zwakke van den
Taster, die P A U L U S de vuilfte ondeugden aanwreef en ook
aan zijn fterfbed zich hechtede, bij uitnemendheid aan den
dag gebragt . Vooral is bet bij hem een ftelregel, dat men
van den beroemden P L A T I N A (benevens andere Geleerden,
door dezen ftuggen Dwingeland vervolgd, in den kerker geworpen, en met wreedheid behandeld) niet kan verwachten ,
dat hij, ter gunfle of nit vleijerij van den Pans, jets ver .
zwegen zou bebben in zijne gefchiedboeken, wat ten na .
deele van denzelven naar waarheid kon gefchreven worden,
en
O Dict. Hiss. et Crit . Art. r s u a II , not. b . C . d.
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willen, den inhoud noemen van dit laatfte. Hier ziet
men van uit den boezem der Kerk, in den loop der
eeuwen verbasterende in zeden, en overladen met ftaatfie
en plegtigheden, van het vernietigd Heidendom ontleend,
een t! dehjk Opperhoofd zich verheffen, in magt en
grootheid klimmen , als Wetgever en Regter over het
geloof en geweten zich zetelen, ja op her einde voor
den doortrapten I-Jierarch, G ft E G O R I U S DEN VII p
Keizers, Koningen en nagenoeg geheel Europa neder.
knielen, en den Paus als Stedehouder eeren van then
Heiland, ,, wiens Rijk niet is van deze wereld ." Hier
ontmoeten wij dat eigen voortbrengfel van domheid, bijgeloof en vooroordeel, met de duisternis der tijden om .
geven, flaande in zijnen meest verheven hand, zijne
Hierarchij , , wederom door den loop der eeuwen heen ,
fchragende door het zaaijen van verdeeldheid, (token van
burgertwist, en aanvuren tot bloedigen oorlog ; door
menige kunftenarij, willekeurigen dwang, banvloek en
helfche treken de volken uitmergelende tot voedfel voor
onverzadelijke hebzucht, onbeperkte weelde en duizenderlei verkwistingen . Hier, terwijl de Kerk aan eigene
genezing van het kwaad in haren boezem wanhoopt,
zien wij den glans der driedubbele kroon verdooven ,
wereldmagten zich verzetten tegen den trotfchen Hierarch , en volken zich ontrukken aan den gewetensband .
en bij bet nageflacht geloof verdienen zoude . Van den anderen kant moeten wij, ten voordeele van den Schrlf ver, aanvoeren , dat bij hem , gewagende (bl . 114 en 115) van de verbolgenheid van Pans N I C O L A A S III tegen K A R E L VAN
ANJOU, Koning van Sicilie, nogtans onvermeld bleef, dat
gedachte Opperpriester een voorname raadsman en begunfliger
is geweest van den gruwelmoord, aan de Franfchen op dat
eiland (ten tijde van zijnen Opvolger M A R T I N U S IV) ge .
pleegd, en, met den naam van de Siciliaanfche Vespers,
onder de ijfelijkite bloedtooneelen in de gef`chiedenis van ons
werelddeel opgeteekend. Het voorbijgaan toch van zulk eene
. andaad , waaraan Rome deel had , verraadt wederom geenerlei partijdigheid .
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Hier kondigen ons de latere dagen eene nog aanwezige,
dan toch zwaar geknakte , grootheid aan der Opper
priesters to Rome, beurtelings in hun ftreven naar het
oud en verloren gezag nu eens gedwarsboomd door de
ftaatkunde van beleedigde wereldmagten, dan weder gevleid en opgebeurd door aanzienlijken, die, verontrust
in hun geweten, zich dwafelijk aan Prelaten , Biechtvaders en Priesters overgeven , en zich laten diets maken ,
dat, buiten fteun van den rietftaf der Hierarchij, Rijksmonarch en Troot* geen vast beftaan of veiligen zetel hebben .
Doch , laten wij eenigzins van meer nabij , en voorgelicht door de fakkel der Gefchiedenis , welke L L 01R E N T E ons biedt , voor het minst aan onze Lezers
eenen wenk geven omtrent een getal van drieennegentig
Pausfen, die, federt de elfde eeuw (waarmede dit Deel
begint) tot op het 2afte jaar der thans loopende negentiende, korter of langer, weinigen to flvignon, verre
de meesten binnen Rome, in hoogheid londen . Men
gevoelt (het middeltal der regeringsjaren voor elk van
hen nemende) daar waren er, wier ouderdom weldra
bezweek, of die, gelijk van eenigen vermoed, zoo
niet geftaafd wordt, buiten den gewonen loop der natuur en ontijdig ten grave geholpen zijn . Op elk van
dezen laat zich, met eenige verandering, de regel van
G E L L E R T overbrengen : H!y leefde , werd een Paus ,
en /tierf! Anderen , die als braven bij het nageflacht
verdienen genoemd to worden , en op verbetering in de
Kerk of ten Hove zich toeleiden, waren zeer dun gezaaid . Wij vertegenwoordigen ons , als zoodanigen ,
eenen C ELESTINUS IV, INNOCENTIUS VI,
URBANUS V, NICOLAAS V, ADRIAAN VI, MARC E L L U S II en C L E M E N S XIV, maar betreuren het
tevens , dat er onder hen geweest zijn , welken of de
boosheid van aterlingen , of de nijd en afgunst, uitziende naar den bekroonden mijter , het reeds gezegde
noodlot deed ondergaan . Voor het overige treft men
doorgaans , waar het boek openvalle, de zoodanigen
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aan , die , beter of minder dan C L E M E N S VI , van
wien wij dit woord ontleenen, zich to wdl yerfonden
Pausfen to z#n . Verre de meesten traden in bet voetfpoor en volgden de verfoeijelijke beginlelen van o a E. o R I U s VII , namen de Godsdienst tot dekmancel ,
C
om volken tot oproer tegen hunne wettige Vorften op
to ruijen , verwekten burgeroorlogen , brand, moord ,
roof en geweldenarij , bewerkten misdaden en gruwelen
in verre de meeste landen van Europa , dreven de fimonie, bet openlijk veilen en toewijzen van waardigheden in Kerk en Staat , met de uiterfte onbefchaamdheid , en kenden zich bet regt toe , om Koningen in
den ban to doen , Vasfalen van hunnen eed van getrouwheid to ontflaan , en bet rijk eenen anderen Kathalijken
Vorst aan to bieden, onder voorwaarde van zich in alle
opzigten aan den Paus onderdanig to betoonen . Geen
wonder alzoo , dat men , bij de ontrezen westerfche
fcheuring en verdeeidheid tusfhhen de Pausfen , to .4vlgnon en to Rome gelijktijdig ingekozen en gezeteld, bet
middel der Kerkvergaderingen tot herfl :el der rust en
tegen de Hierarchij wilde doen gelden . Maar ook geen
wonder , dat geestelijke hoogmoed, in den waan dat hij
boven aardfche magt zich verheffen kon en mogt , den
trotfchen nek 6f niet 6f noode buigen wilde, en weldra
ook den teugel weder afwierp . Wij zwijgen, hoe bet
bijgeloof der fcharen eeuwen achtereen misleid werd
langs honderd wegen en door eerlooze bedriegerij, om
de fchatkist van Rome to verrijken ; terwijl men wederom
met gretige handen haar ledigde, om zelve, en met
hongerige of onverzadelijke bloedverwanten , aan lust
en driften, aan pralerij en verkwisting bot to vieren .
Menigvuldiger zijn de voorbeelden , die wij ter flaying
konden aanvoeren, dan dat wij niet liever , als onzeker , waarop de keuze to bepalen , tot L L o a E N T E
zouden overwijzen . Zijn boek is geheel ingerigt om
Rome door daadzaken to logenflraffen in zijnen waan
olntrent de onfeilbaarheid der Pausfen en de gegrondheid van hunne Apostolifche titels en regten . En wilt
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gij den Hierarch uit den ouden tijd s die bij uitnemendheld den achtbaren naam van Heiligen Fader zich toeeigent, u vertegenwoordigen, beroofd van den verbijsterenden luister van wereldgrootheid , kroon of flaatfie ,
gelijk hij als mensch, van den kant zijner zeden, bij
L LORE N T E , op goed gezag, geteekend flaat ; dan
voorzeker legt gij vol van verontwaardiging bij meer
dan den ]even bet boek ter zijde, en fchaamt u over
den Naasten. Eenen JULIUS II, de PAULUSSEN
(der I5de en I6de eeuw), en meer bijzonder A L E X A ND E R VI, then Paufelijken N E R D , to gedenken , is
bier genoeg ; en wij willen , tot een afdoend flaal voor
onze Lezers , uit de gruwelen en wandaden des laatilen
ilechts vermelden „ zijne dubbel bloedfchendige ontucht
„ met eigene dochter , zijne fchoondochter tevens !" Op
die LUCRETIA in naam, doch wezenlijke T H A I S ,
vindt men bier bet welbekende graffchrift van P O NTANUS (*) .

(i) Het graffchrift bij

Hic facet in ttmulo

P O N T A N US

is overbelcend :

nomine , fed re
ftlia, fpoufa, nurus .

L U C R E T I A

THAIS, ALE XANDRI

Evenzeer beeft 8 A N N A Z A It I U S, in een uitvoeriger graf.
fchrifc , waarin hij meer gruwelen van ALEXANDER ver.
meld heeft, deze zijne vuile ontucht niet verzwegen . (Epigr.
L . 11. 29.) Wij ploatfen bier nog een ander van laacstge .
noemden beroemden ltaliaan (Ep . L . II. 31)

Nomen A L E X A N D R I ne to fortasfe moretur
Hospes, abi , facet hic et fcelus et vitium.
(Het vervolg en /lot hierna .)

Archief voor Kerkel~ke Gefchiedenis, inzonderheid van
Nederland. herzarnetd door N . C . I{ I S T en H . J .
R O o Y A A R D S, Hoogleeraren to Leiden en Utrecht .
Mde Deel. Te Leiden, bj S . en J . Luchtmans .
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1831 . In gr. 8vo. XII, 400-798, en Bi/lagen en
Aanteekeningen 9o bl. f 5- :
JJ aar in 1830 een Tweeden Deels Lerfle Stuk was uitgegeven, moest nu het Tweede Stuk volgen . De Verzamelaars hebben echter , fchoon wat laat, goedgevonden, van den maatregel of to gaan, tot welken, volgens het berigt aan den Lezer, drang der om/landig-

heden biz het verfch~/nen van het voorgaande Deel
noodzaakte. Welke deze om(landigheden zijn , blijkt
uit het Voorberigt voor het Eerfie Stuk , dat nu het
Tweede Deel wordt . Daar beide Stukken of Deelen ieder
op zichzelve eene bekwame dikte hebben , zullen buiten twijfel de Lezers deze verandering goedkeuren , to
meer, daar een nieuwe titel voor het Tweede Deel be7
loofd wordt . Jammer is het , dat dit Derde Deel reeds
als een Tweeden Deels Tweede Stuk afgedrukt was (en
dus de paginatuur doorloopt), eer men befloot tot de
verandering .
De inhoud van dit Deel words onder vier rubrieken
gebragt . De eerile , Gefchiedenis der Christeljke Leer
en Schrifvers , heeft drie Sukken , namelijk Bt~drage
tot de kennis van oude drukken en HSS . op de .~Ikademifche Boekerij to Utrecht (HSS . van A U G u s T I N s
en BERNARDUS) ; door J. J. DODT VAN FLENSB u R o. Lets over den Hymnus : Stabat Mater dolo .
rofa ; naar aanleiding van een HS. van denzelven,
voorkomende in een Codex der werken van s . BERNARD us ; door N . C . KIST ; en B~Vlagen en Jfanteekeningen, behoorende tat de herhandeling over
G E E R T G R O E T E, voortgezet door Prof. J . C L AR I S s E . Hier wordt veel medegedeeld, dat buiten twijfel den liefhebberen welkom zal zijn . Rec . las met bijzonder genoegen de aanmerkingen over den bekenden
Hymnus, gelijk ook datgene, wat Prof. C L A R I S S E
in de Sijl . en Aant . als een vervolg op D . II , bl .
245 , geeft .
Onder de tweede rubriek, Christel!~ke Irchaeologic,
UU
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ten opfchrift hebbende, vindt men flechts iMn flukje,
Sint-Nikolaas en het Sint-Nikolaas feest ; door Prof.
W . A . VAN H E N G E L . In 18 3 1 is bet afzonderlijk
(te Leiden, bij s . en J . L U C H T M A N s) reeds uitgegeven, en in No . II der Letteroef. van 18p aangekondigd . Men zou echter kunnen vragen, of dit luimige opftel bier wel behoort.
Belangrijker is de derde rubriek, Kerkelifk Regt, behelzende eene Vergelijking der nieuwere, thans in werking zimnde, Europefche Concordaten en ConeordaatsBullen ; tweede gedeelte ; door H . J . R O O Y A A R D S .
De Hoogl . levert bier een vervoig op zijne vroegere
Verhandeling, in bet Eerfte Deel des 4rchiefs voorkomende, die in bet Hoogduitsch vertaald en met eenige
aanmerkingen verrijkt is nitgegeven onder den titel :
Rom im Concordate mit den Regierungen, met bijvoeging van bet motto : Concordiren heifst herlieren.
(Lcipz . I83I .) Dit tweede gedeelte vooral bevat veel,
dat in onze dagen bijzondere opmerking verdient . Mog
ten de wenken, door Prof. R O o Y A A R D S gegeven,
niet veronachtzaamd worden !
Onder de rubriek, Kerkgefchiedenis van Nederland,
komt in de eerfte plaats voor eene BtYdrage tot de Gefchiedenis der Jezuiten in Nederland ; door Mr . J ADezelve beflaat in de medeC 0 B u s S C H E L T E M A.
deeling van eenige bijzonderheden , voorkomende in een
oud en thans zeer zeldzaatn boeksken , getiteld : Der
Jefuyten Negotiatie ofte Coophandel in de Vereenigde
Nederlanden, in druk uitgegeven door last van de
E . M. Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland ;
Leeuwarden , 1616 . Korte ophelderende aanmerkingen zijn
er bijgevoegd . Daarop volgt eene zeer lezenswaardige
B!~drage tot de Verhandeling van den Hoogl . N . e .
K I S T , ( flrch . Ifte D. bI 145 env.) over den Paufeli7ken 4flaathandel, ook in deszelfs invloed op de Kerkhervdrming in Nederland ; door Mr . W . C . A C K E R SD IJ C K , to Rotterdam ; en voorts eene Nalezing op dexelfde herhandeling, door N . c . K 13 T . Door denzelf-
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vroom Testament, uit het begin

medegedeeld ; een Testament, dat,

ons de tUden
aanfehouwel~k maakt, toen men, door aan eenige Monniken en Nonnen jaarl~7ks eenen lekkeren beet to verfchafen, meende, de eere Gods to verhoogen, en zich .
zelven en zo~ner voorouders zellen lafenis voor de eeuwigheid to verzekeren ! -- Het laatfte, maar uitvoerigfte
der ftukken, onder deze rubriek opgenomen, is : De
t,ristzaak van den Hoogleeraar M A C C 0 V I u s, door
de Dordrechtfche Synode, ten fare 16i9, beJleeht ; door
J . H E R I N G A, E .z. , Hoogleeraar to Utrecht . In deze
zoo als de Hoogl. to regt aanmerkt ,

doorwrochte Verhandeling worden ondetfcbeidene berig-

ten aangaande nr A K O w S K Y

of MAC C O V I u S mede-

gedeeld en onderling vergeleken . Men bemerkt overal
den bekwamen Schrijver ,

die wdl onderfcheidt en door-

gaans juist oordeelt en veel gematigdheid toont . Wat

ter verklaring van het Jlilzwijgen van T R I G L A N D en
anderen wordt gezegd, is oats minder aannemelijk voorgekomen . Wij meenen daarin eerder eenig blijk van
partijdigheid bij fommige leden der Dordfche Synode op
to merken . Dat men om de uitvoerigheid en daarmede
gepaard gaande

kostbaarheid

de twistzaak van M A c c o-

v i u s niet vermeld zoude hebben in de

delingen

gedrukte Han-

dier Kerkvergadering, houden wij geenszins

voor waarfchijnlijk . Wij zijn integendeel van meening,
dat men een geval, waarover zoo ligt onder de

remon/lranten

Contra.

zelve verdeeldheid kon ont(haan, liefst met

filzwijgen wilde voorbijgaan, opdat bet fpoedig in vergetelheid mogt geraken . Prof.

H E RI N G A

bepleit in

dezen de handelwijze der Synode, en brengt hij, wat
maar met eenige reden bijgebragt kan worden . Onder bet lezen kwam bij ons de wensch op, dat de

Dordfche

Vaderen dezelfde voorzigtigheid, zachtheid en

twistzaak met
Remon/lranten hadden

gematigdheid in de
behandelde

de miskende en hard

mogen gebruiken. De

Schrijver poogt hen to verdedigen en to regtvaardigen
wegens

het vonnis van veroordeeling, tegero de gedaag-
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de Remon/tranten geveld ; maar hetgene to then einde
S 35 wordt bijgebragt, bewijst to weinig en heeft ons
niet kunnen overtuigen . Wij gelooven, dat de aanmerking, waarmede de Hoogl- die 5 befluit, het regte oogpunt aanwijst, waaruit men de zaak moet befchouwen
De jammerl!#e fcheuring, veroorzaakt door den twist
tusfchen de twee hoofdpart!~en , moest voor de Synode
eene reden to meer
om to zorgen , dat er geen
nieuwe tweefpalt ontJlond, en dat een gerezen misverJland tusfchen twistende broederen werde b#gelegd. En het
onheil, derLeydfche Hoogefchool wedervaren, moest haar
voor eene foortgel: ke ramp to Franeker beducht maken.
$1 . 612 is Groningen in plaats van Leiden eene drukfout .

zo ,

Moed en Hope voor de Toekomst , ver/lerkt door de
vroegere Ge/chiedenis van Nederland . Eene Foorlezing . Door s . V E R W E Y, Predikant to Dordrecht .
Te Dordrecht, b! J. van Houtrijve, Jr . .1832 . In
gr. 8vo . IV en 4o bl. f : - 6o .

D eze Voorlezing, voor eene der Afdeelingen van de

Maatfchappij : Tot Nut van 't Algemeen gehouden, behelst een onderzoek, welke grand van bemoediging er

voor ons ligge in de overtuiging van de waarheid, dat
(gelijk s 1 M 0 N S T IJ L zegt) de inwoners dezer gewesten
nooit hunne vr!~heid verloren hebben, dan om dezelve luisterr!Vker to herwinnen . Na eenige aanmerkingen over
haderland en Vr%jheid, geeft de Heer V E R W E Y eerst
eene korte fchets van de vroegere gefchiedenis dezer gewesten, f}aat vervolgens langer flal bij latere tijden, en
wijst voorts aan, hoe befchouwing van het verledene
ons moed en hoop voor de toekomst kan geven . Zijn
Eerw. grondt zijne verwachting niet hierop, dat hetgene
eenmaal geweest is juist daarom zal wederkeeren, maar
hij betoogt , dat de oorzaken , die eertijds de vrijheid
van ons Vaderland in gevaar bragten, weggenomen zijn,
of althans mindere kracht hebben, en dat de redenen ,
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welke voorheen de herwinning en opluistering der vaderlandfche vrijheid ten gevolge hadden , nog beftaan ,
of zelfs in aantal en kracht voordeeliger werken .
Met de vrienden van der Heer V E R W E Y , houden
wij deze Voorlezing voor een woord to regter t jd gefproken in de tegenwoordige om/landigheden . Al zijn
ook de zaken bekend, wij achten zoodanige herinneringen zeer nuttig in de dagen, die wij beleven . Op bl . 2i
wordt gezegd , dat onze Staat , van I S 13 tot 1830, op
duurzamer grond dan ooit gevestigd, door welvaart en
bloei van alle gewenschte zaken, door achting en roem
naar buiten, eene vr~Vheid en eenen voorfpoed verkregen en genoten heeft , welke in de gefchiedboeken van
ons Vaderland, of van andere Volken , to vergeefs gezocht worden . Hiertegen zoude men, met grond, eenige
bedenkingen kunnen maken . Dit is insgelijks bet geval
met de ftelling, op bl . 32 voorkomende, dat alle Natien to veel belang b!y onze welvaart hebben , om ons op
den duur to willen onderdrukken . De tijden zijn verariderd . Wane toch niemand , dat de buitenlander ons volftrekt noodig heeft en bij ons ter markt moet komen !
De handelaar zij integendeel gedachtig aan bet vaderlandfche fpreekwoord : ills het t%7 verloopt , behoort men
de bakens to verzetten .
Voor bet overige kunnen wij met voile ruimte bet
ftuk aanprijzen, en wij nemen , als geheel in onzen
geest gefproken , bet volgende gaarne over : ,, Ook wij
Oud- Nederlanders zijn nog niet ontaard van den geest
en den zin der Voorvaderen ; de tegenwoordige tijd heeft
dat aan geheel Europa getoond . Wanneer wij alzoo op
bet voorbeeld etier Vaderen blijven ftaren , met zorg
hunne misflagen vermijden, gebruik maken van de middelen, welke zij hebben aangewend, het goede, betwelk
wij boven hen vooruit hebben, ons ten nutte maken,
geene opofferingen voor onze regtvaardige zaak fchromen ; wanneer wij bovenal , bij den ernftigen toeleg op
toenemende ware verlichting en echt godsdienflige en zedelijke befchaving , ons fterken in bet vertrouwen op
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den Ailerhoogfle , -- dan lacht ons eene blijde toekomst
voor ons en onze kinderen tegen."
Ideen over de flaatkunde , onderlinge verkeering en den
handel van de voornaamfle Volken der Oudheid . J Ide
Deel. (Volker. van Europa . Grieken .,; Door A . H . L .
H E E R E N . Naar de vierde Uitgave vertaald door
Mr. G . D O R N S E I F F E N . Te Rotterdam, bij A .
F . H . Smit . In gr . 8vo . 428 131- f 4 - 80:it
is dan het laatfle der tot nu toe uitgekomene Deelen dezes uitmuntenden werks ; en , wanneer wij de hooge
jaren des waardigen Schrijvers , en den geruimen tijd , na
de eerfte verfchijning van deze onderzoekingen over de
Grieken, zonder dat een vervolg op dezelve verfchenen
is, verfreken, in het oog houden, zoo vreezen wij,
dat het oak wel het laatae zal blijven . In Duitsehland
houdt men vrij algemeen dit Deel voor het minst rijkq
in belangrijke refultaten vooor de wetenfchap ; doch zulks
ontftaat alleen omdat er reeds vroeger zoo onnoemelijk
veel over Griekenland gefchreven . De heldere inzigten ,
die ftof tot denken geven , vinden wij hier niet minder,
dan in de andere Deelen.
H E E R E N , thans tot Europa genaderd zijnde , geeft
eene korte fchets van het onderfcheidende dezes werelddeels , vergeleken met de andere . „ Van waar het over• wigt , de wereldregering van het kleine Europa ?
• Niet de ruwe magt, niet de bloote phyfike kracht der
• masfa - de geest was het , die haar voortbragt." (B1.
4 .) Daarop volgt eene belangrijke aardrijkskundige befchouwing van Griekenland, welke vooral hier, door
de verdeeling , welke de Natuur als 't ware zelve tusfchen de onderfcheidene flainmen maakt, van groot belang
is . De audfte toefland der Natie en hare takken vertoeft
niet zoo zeer bij de aloude en weinig bekende eikeleters,
als bij het grondverfchil tusfchen de Doriers en Ioniers .
(Van de 4chajert en .€Eolicrs wordt niet veel gezegd .)
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Dat grondverfchil bragt den Peloponnefsfchen Oorlog, de
hoofdoorzaak van Griekenlands verval, voort. Tot de
middelen der eerfle befchaving behoorden voornamelijk
Godsdienst en volkplanters . Ruim is het hoofdfluk , dat
over eerstgemelde handelt . H E E R E N flelt het hoofdonderfcheid tusfchen de Oosterfche en Griekfche Goden
daarin, dat de eerfte flechts verzinnelijkingen waren van
natuurkrachten, de tweede zedel!~ke (d . i . vrijwerkende)
menfchelijke vezens, flechts van meer vermogen en met
onflerfelijkheid begaafd (hoewel daarom niet zedelijk beter) . Hierdoor werden de Goden juist gefchikt voor de
dichtkunst, en tevens voor de beeldende kunflen, die altijd bij volken in de kindschheid moesten blijven, welke
hunne Goden als monflers voorftelden . De verborgenheden of Mysterien waren , volgens H E E R E N , gefchikt, om der. Grieken to herinneren, dat hunne menfchelijke Goden oorfpronkelijk dezelfde zinnebeeldige wezens waren , die hunne eerfle befchavers (o R P H E U S ,
D A N A U S, de flichters van het Orakel to Dodona , de
Kabiren en Korybanten , enz .) uit het Oosten hadden
medegebragt . Wij gelooven echter, op het gezag van
a i c E R o , dat eene van derzelver hoofdbedoelingen was ,
de onflerfelijkheid der ziel to verkondigen . In hoe verve
het andere hoofddoel , de ontfluijering des oorfprongs
van de Volksgodsdienst , tot de kennis van eon geeste .
lijk en albezielend Wezen hebbe bijgedragen, weten wij
niet . Over de Priesters wordt vervolgens gefproken, en
aangetoond, dat dezelve geenszins die voogdij over de
volken voerden als in het Oosten of zelfs to Rome, daar
zij nosh eene Kaste, noch zelfs geflotene Collegian uitmaakten . Doch zoo wel de openbare godsdienflige inflel.
lingen , als de verborgenheden , waren grootendeels het
werk van volkplanters , hetzij uit Egypte, hetzij uit
Pheuicii of Phrygie (ja ook uit Thracie , gelijk D E UK A 1. I O N en O R P H E u s) . Deze volkplanters werden
de hoofden der regerende geflachten , zoo als van x A DMUS, CERROPS, ERECHTHEUS, DANAUS en
P E z 0 P s, zoo beroemd bij de treurfpeldichters . Het
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Orakel to Dodona was waarfchljnlijk eene Egyptifche,
dat to Delphi eene Kretenfer volkplanting . Daarop kwam
de heldeneeuw, die zich, even als die in onze Middeleeuwen , door avontuurlijke togten en ondernemingen
kenmerkte . Daartoe behoort vooral de 4rgonautentogt
(waarvan DE- LISLE D E SALES zeifs eenen togt door
de Kaspifche naar de Oostzee en om Europa been ge .
maakt heeft) , de heerfchappij der Zee door M I N o s ,
de feiten van T H E S E u s , die veel naar een' dolenden
Ridder geleek (behalve in ftandvastigheid omtrent de
Vrouwen) , en eindelijk de Trojaanfche Oorlog , die in
de Oudheid met de Kruistogten der Middeleeuwen overeenkomt, wel niet in (trekking, waar toch in algemeenheid en vele uiterlijke omftandigheden . De zeden dier heldeneeuw fchetst H E ERE N voortreffelijk . Korter vertoefi
hij bij bet volgende tijdvak der Volksverhuizingen , door
Republieken gevolgd . VVanneer men de bovengemelde
vergelijking, waartoe H E E R E N ons aanleiding gaf, ook
hier nog wilde voortzetten, zou men wel in bet nieuwere Europa vlak bet tegendeel van dat woelige tijdperk
in Griekenland, namelijk meerdere vastheid bij de Volken en derzelver Regeringsvormen , in bet tijdperk na
de Kruistogten, aantreffen ; maar aan den anderen kant is
bet opmerkelijk, dat juist in dat tijdvak bet Yolk toch
meerderen invloed op de Regering bekwam, zoo wel in
.Frankrffk, Spanje en Engeland, als in ons Vaderland,
en dat daardoor de gemengde ConJlitutionBle Regeringen
ontftonden , die wij aan de Middeleeuwen to danken hebben, en die voor onze zeden ruim zoo gefchikt zijn,
als de Republieken voor Griekenland. De Schrijver toont
aan , hoe deze Gemeenebesten , wier flichting aan den
ondergang der regerende Huizen en de talrijke volkplantingen, die Griekenland daarop naar alle ziuden uitzond , to danken is , aan Steden verbonden waren . In dit
tijdperk van de ontluikende Republieken ftonden H 0 M ER u s en H E S 10 D u s, de heldendichters , op . De gefchiedenis van den heldenzang wordt van den Trojaanfchen Oorlog of opgehaald . Bij H 0 M E R U $ geraakt de
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Schrijver in vuur. ,, Onflerfelijke! (dus fpreekt ho hem
„ aan) indien bet u vergund is, uit een ander Elyfrum,
„ dan gij hier vermoeddet, op uw geflacht neder to
„ zien ; indien gij de volken uit de velden van Azii
• tot de llercynifche bosfchen ter bedevaart ziet trek• ken naar de bron, die uw wonderftaf deed ontfprin .
• gen (*) ; indien bet u vergund is, bet geheele ge• volg [de geheele volgreeks] van bet edele, groote,
• heerlijke to overzien, dat uwe liederen to voorfchljn
• riepen, - Onfterfelijke 1 waar ook uwe verhevene
• fchim thans vertoeft, heeft zij wel meer noodig tot
• hare zaligheid ?" (Bl. I4o.)
De middelen tot inftandhouding van bet rationale
karakter bij de verfcheidenheid der ftammen en de verfpreiding der woonplaatfen (van de oostpunt der Zwarte
Zee tot Marfeille, en van de Krim tot de noordkust
aan 4frika) waren, behalve de taal, ook de godsdienttige feesten, vereenigd met fpelen, waartoe geene
andere dan Grieken werden toegelaten, en de tempels,
tot wier inftandhouding de inwoners (tlmphiktionen)
zekere vergaderingen door hunne vertegenwoordigers
hielden, waarvan er eene in lateren t1jd ook een ftaatkundig aanzien verkreeg. De volmaakte, onbepaalde
vrijheid der Steden of Staten werd door deze vereenigingen in bet geheel niet belemmerd . Maar er was ook
geen punt van eenheid, hetwelk die kleine Gemeenebesten tot den groot doel kon verbinden. Dezen band ver .
fchaften de Perzifche oorlogen, die tevens de krachten
der Natie ontwikkelden . Men zou dezelve met omen
oorlog tegen Spanje kunnen vergelijken, en , althans
in den uitflag der beide oorlogen, heeft ook H E E R E N
de overeenkomst opgemerkt . ,, Toen na 5! jaren de
• oorlog door den eerften vrede met de Pcrzen eilr.
• digde, gefchiedde dit onder voorwaarde, dat de Griek.
„ jche iteden in 4zii vrij zijn, dat de Perzifche troe(*) Hier is de vergelijking mec u o z a a , dunks ors , siec
Leer gelukicig.
BOEKBESCJI . 183$. NO . 4.
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pen op twee dagreizen afflands van dezelve verwij„ derd blijven, en hunne eskaders de 1Bgeifche zee
„ ontruimen moesten . Op gelijke wijze fchreef eens ,
• na eenen foortgelijken langdurigen kampfirijd, het
• vrijgeworden Nederland den gebieder der beide Indian
„ de voorwaarden voor , en hoot voor hem de monden
„ zijner eigene rivieren, terwijl het voor zich den Oce„ aan open behield ." (BI . 177 .) Ook in andere opzigten, de groote magt van den aanvaller, de kleine van
het aangevallene land ; de bondgenooten , die de vijand
ddir in Macedonia, Thesfalie, Thebe, hier in Belgie
en 4mflerdam vond ; de toevlugt, die de vrienden der
vrijheid binnen hunne houten muren namen , die hun
de zege verfchaften, zoo wel bij Hoorn en op de Zeeuwfche 4roomen, als bij Salamis en Mykale ; de groote
talenten van T H E M I S T O K L E S en den Zw fger , --dit alles zijn, onzes bedunkens , punten van overeenkomst, die wel eene nadere ontwikkeling zouden verdienen .
H E E R E N befchouwt het oppergezag van 4thene tamelijk gunflig , gunffiger dan wij zouden doen , wanneer
wij de klagten van .4thenes eigene redenaars en blijfpeldichters daarover hooren. Het is waar, die heerfchappij
was fchitterend en heeft veel groots en heerlijks voortgebragt , maar ten koste van veel onregtvaardigheid en
zware verdrukkingen . Zoo erkent H E E R E N zelf, dat
de oorlogsbelasting, die het den Bondgenooten (zoo als
wij het in 1795 van Frankr fk werden !) opleide, natuurlijk met den vrede had moeten vervallen ; maar dit
gefchiedde niet, en flthene fleepte zelfs de geheele aan .
zienlljke krijgskas naar haren burg .
Wij kunnen den Schrijver in de uitvoerige ontwikkeling der Griekfche Regeringsvormen en Griekfche ffaatshuishouding niet volgen . Bij gebrek aan genoegzanae
befcheiden uit andere Staten, neemt hij nag al dikwerf
Athene tot maatflaf , en A R I S TOTE L E s in deszelfs Politiek tot zijne hoofdbron , die hij gedurig aanhaalt.
Als hoofdkenmerk van yrfe en niet yrye Regeringen
wordt gefleld, dat de befluurders aan het Yolk verantwoording of eggen moesten . Underling waren de denk„
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beelden der Grieken omtrent de handwerken, die zlj den
vrijman onwaardig keurden, en meer voor Haven gefchikt hielden . Over inkomflen, uitgaven en geldelijk
beheer der Staten worden hier vele voortreffelijke aanmerkingen medegedeeld . Omtrent bet regtswezen worden
mede gewigtige wenken tot verder onderzoek gevonden ;
want dit zeer ingewikkelde onderwerp kon hier flechts
zeer in bet algemeen behandeld worden . Men beant
woordt de vraag over openbare en bijzondere regtsgedingen, en toont aan, dat veel, hetwelk wij thans tot
de tweede klasfe betrekken zouden , to 1lthene tot de
eerfle behoorde, (b. v . moord, overfpel enz .) doordienn
de perfoon des burgers den Staat heilig was ; dat in
openbare regtsgedingen iedereen, maar in bjzondere alleen de beleedigde partij , als aanklager mogt optreden ;
dat bet yolk in de Demokratien zelve niet alleen, gelijk
in de tegenwoordige Jurys, over fchuld of onfchuld,
maar ook over de toepasfing der flraf, uitfpraak deed ;
terwiji de onkunde dier regters en de onbepaaldheid
der flaatsmisdaden bet groote misbruik der Sykophanten
invoerden, waardoor bet (in 't voorbijgaan gezegd) gebeurde , dat er in bet vrije, geprezene , heerlijke 14thene
veel minder veiligheid voor perfonen en eigendommen
was, dan tegenwoordig in Rusland. De fchreeuwendfle
misbruiken, gelijk de razendfle zucht tot zitting in de regt .
bank , fchildert A A I S TOP H A N E S naar bet leven in zijne
Wespen . Het verwondert ons , dat er van den beroemden
.dreopagus (als ddnig tegenwigt tegen de Volksregering)
hier zoo weinig gezegd wordt . Doch misfchien befpaarde
de Schrijver zulks voor zijn plan tot eene bijzondere befchouwing der 4theenfche Staatsregeling in een der volgende
Deelen. Het kr#gswezen was v6dr E P A M I N O N D A S
zeer gebrekkig , en men had wel in zoo verre bekwame
veldheerea, als zij van een gelukkig oogenblik wisten
gebruik to maken, maar weinig verflonden zij de kunst
der manauvres, die eigenlijk flechts bij een flaande
leger moeten gezocht worden . Griekenland had tot op
den Peloponnefi/chen oorlog flechts gewapende burgerLa
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magten en weinig ruiterij ; in then geheelen oorlog werd
niet ddn groote veldflag geleverd, maar zoo veel to meer
zeeflagen. Athene deed den Zeedorlog in zwang komen , en over de daarin gebruikelijke fchepen en taktick wordt veel goeds gezegd . De zeemagt ontftond
flechts door de fchepen met drie reen roeibanken (triremes) , die in de Macedonifche tijdea met geweldig
groote, maar moeijelijk to befturene gevaarten werden
verwisfeld . E P A M I N 0 N D A s bragt voor de landmagt
het eerst, door zijne fchuinfche flagorde, het denkbeeld
der vereeniging van eene ferke magt op ddn punt tot
wezenlijkheid, naderhand in den Macedonifchen Phalanx,
in den zevenjarigen oorlog , door F R E D E R I K van Pruis.
fen nagevolgd.
Tot de ftaatsmannen en redenaars overgaande, ziet
H E E R E N drie tijdperken voor de eerften ; wanneer de
befluurder nog meer veldheer dan ftaatsman , wanneer
hij reeds meer ftaatsman , en wanneer hij in 't geheel
geen veldheer meer was , of de drie tijdvakken van T H EMIST'OItLES,PERIKLESen DEMOSTHENES . Wij
moeten echter onze verwondering betoonen, dat de
geleerde Schrijver , die D E M O S T H E N E s en diens 1}aatkunde met den hoogften lof vereert, geen enkel woord
van eenen man zegt, then D E M 0 S T H E N E S zelf de
bijd z#ner redenen noemde, en die niet alleen uitftekend redenaar en voorzigtig ftaatsman, maar oak viffen-veertigmaal tot veldheer gekozen werd, daar hij,
volgens P L U T A R C H u s, (in 's mans ]even) juist te.
gen het gebruik det toenmalige beftuurders, het ftaatsen oorlogsbewind niet wilde gefcheiden hebben . „ Op
„ bet voorbeeld ," zegt P L U T A R C fr US , ,, van P E R I,~ S L E S en A R I S T I D E S en S O L O N, en niettegen• ftaande zijnen oorlogsroem, was rust en vrede altijd
• het doel zijner flaatkunde ." (P L u T . in Phocion , C.
7, 8 .) Dezen grooten man niet to vexmelden, hoezeer zijne itaatkunde door de uitkomst fchituerend geregtvaardigd werd, en D E M O S T H E N E S met alle zijne
welfprekendheid, door zijne volharding in het ftelfej
van oorlog, den Staat in 't verderf ftortte, is on-
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verfchoonlijk, to meer, daar de nagedachtenis van Po oc t o N van alle zedelijke fmetten en van die verdenking
van omkooping vrij is, waaraan, wel is waar, H E Ea E N ten aanzien van D E M O S T H E N E S Diet gelooft ,
maar die desniettemin veel voor zich heeft . - Ten aanzien der wetenfchappen, in betrekking tot den Staat,
wordt vooreerst de invloed der wffsbegeerte onderzocht.
Het fterkst had die plaats ten aanzien der fchool van
P Y T H A G o a A S ; maar deze invloed, die op een geheim
fiaatkundig verbond rustte, verdween door eene omwenteling. De Sophisten leerden zoo wel wijsbegeerte als
welfprekendheid aan de aanzienlijkfte jongelingen, en verrijkten zich daarmede ontzettend ; terwijl zij zoo wel zedelijkheid als waarheidsgevoel door hunne heillooze ftellingen
ondermijnden , (waarvan men echter n a 0 D i a v s, den
Schrijver van dat heerlijke zinnebeeldige verhaal , de fchetweg van Herkules, fchljnt to mogen vrijfpreken .) Daarop wordt kortelijk van s o a a A. T E s en zijne leerlingen
gefproken. De groote Gefchiedfchr yers worden dus gekenmerkt : die van het onlangs verledene (H E a 0 D 0T US), van zi/nen t jd (T H U C Y D I D Es), en van
zone laden (X E N 0 P H 0 N) . De tweede was tevens een
uitmuntend Oordeelkundige , waarin ht door de lateren
to weinig is nagevolgd. Van de poez# wordt voornamelijk flechts het tooneeldicht in betrekking tot den Staat
befchouwd ; van de kunst , de bouw-, beeldhouw- en
fchilderkunst . Eene korte befchouwing der oorzaken van
Griekenlands ondergang eindigt het boekdeel.
Wij hadden een aantal plaatfen opgeteekend , die ons
aan bedenkingen onderhevig fchenen , alsmede eenige Germanismen van den Vertaler (die anders zijne taak wel
volbragt heeft) ; maar wt willen daarmede onze buitendien reeds uitgebreide beoordeeling niet nog larger waken : de geoefende Lezer zal die (althans de laatften)
wel ontdekken .
Onderzoekingen over den 4ziatifehen Braakloop bj
seven perfoon, die zich in den hoogfen grand van
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Clair,royance van het Magnetlsch Somnambulismus bdm ond ; door J . H . V A N o P D o R P , Heel- en hroedmeester to 4rnemuiden . Te Breda, k9 T . P . Sterk . 1832 .
In gr. 8vo . 24 Bl- f : - 3o .
YV anneer Rec. dezer dagen der menfchen trachten en
pogen gadefloeg, om ook Tangs de meest buiten- en ongewone wegen tot eenige kennis van de heerfchende
ziekte to geraken , zweefde hem telkens bet gezegde
van H A L L E R voor den geest
Unfelig Mittelding von Engeln and vow Pieh 1
Cott gab dir die Vernunft , and - du gebrauchst fie nie. (*)

Het fchijnt echter federt onheugelijke tijden de gewoonte to zijn, wanneer bet verftand op moeijelijke dingen foot, dat bet liever langs buitengewone paden inlichting tracht to winnen, daft, op den gewonen weg,
aan de hand der rede en door haar geholpen, de juiste
middelen to zoeken tegen bet kwaad, hetwelk men wenscht
to keeren of of to wenden . $ A U L , de groote Koning
van Israel, dacht bet reeds gemakkelljker, de wijze
vrouw van Endor to raadplegen, dan, onder opzien naar
de hoogfle leiding der dingen, de ftem van pligt en rede
to volgen . Maar, zoo zijn wij menfchen ! Zijn wij to
gemakkelijk , om der rede gehoor to geven ; zijn wij to
traag , om de ons gefchonkene vermogens to gebruiken ,
zoo fluipen wij , dewijl bet Orakel van Delphi niet
meer toegankelijk is, in de fchemering naar de eene of
andere wijze vrouw, of zij ons zoude kunnen zeggen,
waar de geftolen zilveren lepels of de verlegde kanten
zijn gebleven l
Maar foei , Heer Recenfent I van wien hebt gij zulke
ongerljmdheden vernomen `' hoe kunt gij er in alien ge .
valle geloof aan Man 7 - Verfchooning, lieve Lezeresfe I
indien ik misgetast heb ; bet kan zijn , dat vrouw s Y-

(') Rampzalig middelding, tusfchen de Engelen en bet
dier itaandel God Monk u bet verfand en -- gij gebrnikt
bet niet .
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n i L L I mij heeft misleid, en dat van hetgeen, waarop
de oude floof zich verhoovaardigt, flechts de helft waar
is ; bet is echter in dit geval nog alttjd to veel voor
onze zeer verlichte eeuw, die den Duivel en de Hel
wegredeneert, waardoor evenwel de verlegenheid niet
minder wordt ; want gefteld eens, dat deze vroede vrouw
dusdanige inzage heeft in hetgeen anderen verborgen is ,
onder wiens invloed ftaat zij ? van wien komt haar deze
kennis der toekomst ? - Maar, Recenfent ! *aar dwaalt
gij been ? Gij zoudt een werk over bet Magnetismus
beoordeelen , en gij rammelt zoo bet een en ander van
waarzeg(ters en toovenaars ! Gij haalt dooreen , dat men
gaat vernemen, waar bet geftolen goed is verzeild, en
hoe men door bet Magnetismus kennis van den loop der
Cholera enz . wil verkrijgcn I Achter u fchuilt vast de
een of andere wangunftige , die den Heeren Magnetifeurs
VAN D E R LEE, den Heere M E 13 E R met Mej ufvrouw
s T E F F B N s en anderen, die voor ons zich zoo afflooven,
hunnen roem en vooral winstgevende affaires ben1jdt . Nog
eens foei , Recenfent ! - Ten tweeden male verfchooning, lieve Dame ! En ook gij, Mijnheer de Esprit
fort , die met den Heer M E 11 9 R den fpot dr1jft en . . . een
hazepootje in uwen regter- en eene wilde kastanje in
uwen linkerzak tegen de jicht draagt I zie mij zoo knorrig niet aan! Ik benijd geen van alien ; ik laat den Heere
V A N D E R L E E zijn geheim tegen den ELOE,IJENDEN(l)
Kanker , den Heere m E iJ E R zijne gebrande fchoenzolen
tegen de Groninger Epidemie , en laatt}elijk de paarden*
vijgen tegen de Cholera . Het zij verre van mij , met
deze twistende Geleerden over bet al of niet geneeslijke
van hunnen bloeijenden kanker mij to bemoeijen ! Ik wenschte
niets liever, dan dat de Heer V A N D E R L E$ de fchoone
kunne van die verfchrikkelijke kwaal , welke zoo vele
barer van rust, genoegen , gezondheid en leven berooft,
mogt kunnen genezen . Vruchteloos heeft bet Utrechtfche
Provinciale Genootfchap van Kunften en Wetenfchappen
dit door eene uitgefchrevene prijsvraag beproefd . Ware
hem zulks gelukt, ik zoudeten der ei-rtten geweest zijn ,die
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aan zijne voeten was gaan zitten a en dit alleen ter
liefde van uwe fekfe , die eens met moederlijke ljefde
voor mij zorgdet, toen ik als hulpeloos wicht mljzelven niet
helpen kon, die m4 gevoedfterd hebt, die rozen op mijn
pad hebt geftrooid , onder wier liefderijke verzorging ik
voor een ander leven wensch in to fluimeren . - Nu,
MHjnheer de Recenfent I genoeg van die fluweelen woordjes , waarmede uw loos geflacht zoo vaardig weet to
fpelen, om ons
Te verfchalken , wilt gij zeggen ,
niet waar I Neen , lieve Dame ! zoo vermetel ben ik
niet. Ik doe hulde aan uw hooger ftandpunt, en zeg
met v o N D E. L , in alle opregtheid des harten
gin vrouw is duizend manner to ergh.

Nog eens , mogt het geheim gevonden kunnen worden, ik bragt gaarne mijn penningsken toe, om den
Heere w E Jp z it zijne dan verlorene duizend guldens aan
den Beer V A N n E R L E E to helpen betalen , wits hij
maar genas , hetwelk echter tot heden , en dit is de
proef, nog niet gebleken is . Ware die kunst of to zien,
ik zoude niet doen als de Heeren van de Geneeskundige
Commisfie to Rotterdam, welke den onvermoeiden nr B iJ E R , die , wanner het het welz#n z#ner natuurgenooten
fen zijner beurs] gelds , geen onderfcheid tusfchen dag
en nacht maakt, (Bdgemeen Handclsblad, 2oAug . 1332.
No. 23x) gedurende den ganfchen dag aan een groot
aantal perfonen in/lructie lieten geven, zonder er naar
sm to zien . Zj hebben den man, then zfd" misfchien
met ten' kwakzalver gel~Vk Jlellen, des avonds, na
eenen vermoe!ftnden dag to hebben doorgebragt, we'
der naar Amferdam laten vertrekken. Wij zeggen met
M. v . V. : .Sere hebbe, wien eere toekosrrt ; de Heer
M E iJ B R heeft zeker de beste partij gekozen t En nu
geen woord meer over waarzegfters , geene enkele woordenwisfeling meer met de Heeretl M E IJ E R of v A N D E R
L E E . lk moet over den Heer V A N o .p D O a P fprtktn ,
of liever over zijne Onderzoekingen ; dit is het eigm .
lijk , wit ik van monen tneester in last heb .
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Hoe gaarne ik ook flechts over de zaak fprak, moet lk
evenwel een enkel woord over den perfoon zeggen . In
de rfte pla ts echter en kort wo rd over bet Magnetis
mus in her algemeen, in betrekking rot de Cholera befchouwd .
Wanneer wij her gefchrift van den Heer V A N O P D O R P en
zekere mededeeling in bet Algemeen Handelsblad van 28 Aug .
1832 , No . 938 , en van 17 Sept . 1832 . No. 273 : Het ge.
voelen eener Magnetifche Helderziende nopens de Cholera en de
genezing derzelve, met oplettendheid nagaan, zoo is her doel
van den daar zich noemenden en bier ongenoemden navor .
fcher , onderzoek to doen , of ophelderingen nopens deze
ziekte door bet Dierlijk Magnetismus to verkrijgen , of liever
to vragen . De mededeeler der gevoelens komt er voor uit,
wanneer hij zegt : het raadplegen van Helderzienden met op .
zigt tot onderfcheiden ziektegevallen, den aard en oorzaak,
mitsgaders de middelen ter genezing derzelve, heeft reeds dikwijls zulke verrasfende uitkomften opgeleverd, dat naast het reeds
geopperde denkbeeld, om het Dierlijk Magnetismus ter genezing
van den thans heerfchenden braakloop aan to wenden , een an . .
der - bet boven vermelde - niet vreemd kan warden geacht .
Omtrent her dacl beflaat dus , onzes inziens, geen twijfel .
Maar nu vragen wij : door welke middelen of fangs wel_
ken weg, hoe wordt dit doel bereikt? is de bereiking van
her doel wezenlljk of flechts fchijnbaar ? en war is er dan to
houden van de aanwijzing, voorflelling of aanprijzing der
middelen, welke worden opgegeven als bet doel bereikende?
Hij , die deze gevoelens in her Handelsblad heeft medege_
deeld, begint aanllonds over her behoorl~k aanwenden en
misbruiken van her Magnetismus to fpreken , en merkt met
regt op, dat her niec als een gewoon mechanismus, flechts
als een middel, on; veel gelds to winnen, behoorde gebruikt
to worden , zoo als her althans zeker door dezen en genen
thans gebezigd words . Teregt fpreekt hij van her Magne .
tismus als van eene kracht , welke in de diepfle geheimen van
's menfchen leven indringt .
Deze wijze van uitdrukken is echter eenigzins duister .
Verilaar de Schrijver er door eene kracht , welke in het ge .
helm van 's menfchen bewerktuiging, hoe namelijk de anders
voor ons verborgene levenswerking gefchiedc, indringt, of
tracht in to dringen? of wil hij er n ;ede zeggen, eene kracht,
door welke 's menfchen hooger beflaan, her zieleleven, even .
zeer words uitgevorscht als zijn ligchansel~k leven? Men gevoelt,
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dat dit twee aog a9 niteerlloopende dingen zijn, Wij erken .
Den wet, dat de rsiel met bet ligchaam zoo naauw verbon .
den is, dat bet fchijnt , of beide in bet levend menfchelijk
ligchaam flecbts fin zijn , en hij , die dus tot in de verbor.
gene fchuilhoeken des levees dringc, ook den ingang vindt

tot 's menfchen hooger beftaan . Maar wiJ veetrouwen op
goede gronden to mogen onderfcheiden tuafchen levenskracht,
elk fchepfel gegeven, en de hoogere zielskrachten, flechts
bet eigendom van den mensch . Gene verlaat bet ligchaam
met den dood, wanneer bet ontzielde omkleedf2l onder
bet beheer der algemeene natuurwecten terugkeert ; deze
brengt bet eigenlijk ik van den mensch , zijne individua-

liteit, naar hooger fpheer over, en verzekert hem , wanneer
bet /lofellj'k deel hem onczinkt, de eeuwige voortduring
yap zijn beftaan .
Wit er van ziJn moge, de Schrijver erkent bet Magne .
tismus voor eene hoogere kracht. Wij eerbiedigen deze wijze .
van 's mans befchouwing, en in zoo verre kan op hem niet
toepasfelijk zijn , wat wij tegen de roekelooze sanwending,
welke hij zelf fchijnt to verfoeijen, reeds gezegd hebben of
nog zullen zeggen .

Wij behooren nu verder to onderfcheiden cusfchen de san .
wending van bet Magnetismus, om een bi zonder ziektege.
vas, den card en de oorzaak , mitsgaders de middelen ter
genezing , to leeren kennen, en tusfchen een onderzoek naar
gene ziekte in bet aigemeen .
In bet eerJle geval, zoo verre wij dit bijgewoond bebben,
werd steeds de aanraking, bet in rapport brengen vereiscbt,

tusfchen de gemagnetifeerde helderziende en den lijder of
de lijderesfe, of wet een voorwerp door haar gebezigd . Hier
blijven wij binnen den kring des tijds en der bepaalde ruim-

te ; maar bij een algemeen onderzoek naar betgeen nog ge,beuren moet, trachcen wij als 't ware daar buicen to gain .
De toekomst fmelt weg in Gods verborgen raadsbefluit,

en beboort, om dit zoo eens nit to drukken , tot de eeuwig.
heid . Gefteld eens, dat de cijd plotfelijk opbield, zoo waren
wij immers in bet tegenovergeftelde verplaatsc . Nu zal men
zeggen, de Cholera, offchoon niet in ons vaderland aanwe.
zig, beftond toch reeds , en was dus werkelijk in den tijd

en binnen de ruimte. Toegeftemd ; men droeg er duo ken .
nis van, en waar ik kennis van draag, en wanneer mij die

kennis door anderen is geworden, hebben zl , die er mg
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mede in kennis gebragt bebben, oak hunnen invloed op mij
uitgeoefend ; ik ben niet meer vrij ; de denkbeelden van
anderen , hoe ligt warden ze de mijne ; en wat kan mijne
uitfprank in die gevallen voor waarde hebben , wanneer an-

deren reeds op mij door hunnen invloed gewerkt bebben ,
wanneer mijne rede mijne denkbeelden niet meet betluurt,
en flechts mime verbeelding werkt? Dit is ons altijd een

belangrijk punt van bedenking tegen de oordeelvellingen van
gemagnetifeerden geweest, hetwelk cot beden toe nog nie .
mand behoorlijk opgelost heeft .
In bet andere geval , gefteld dot , door de werking dezer
kracht, hetgeen wij ziel noemen , ale 't ware buiten hetgeen

wij door tijd en ruimte verftaan, kon geraken, (hetwelk bet
geval moet zijn, wanneer de toekomst voor ons ophoudt,
naar menfchelijke wijze van redenering, toekomst to zijn,
bet voorledene en de toekomst openliggen , er geene fehakels meer zijn in de groote keten , van welke wij ze thans
een voor een aftellen , terugziende waar de keten zigtbaar

begon to worden , maar dan telkens nit de verborgene toekomst den nieuwen fchalm ontwikkelen moeten) treedt

de mensch dan niet nit de hem aangewezene plants, en zoekt
hij niet Hem to nnderen, voor wien alles heden is, bij wien
geen voorleden of toekomst beflaat ? Om hiertoe to gera .
ken, dunkt mij, moet de mensch als nit bet ligchaam gaan
wonen .
Het is Loch alsof de ziel buiten bet ligchaam
werkt, niet meer aan tad en plaats gebonden is . Welke
hooge kracht, die hem zoo hoog zoude kunnen fpannen I
Wie denkt bier niet aan I C A R U S en den roekeloozen menner
van den Zonnewagen? Fabels uit de oudheid, maar van
eene booge , aithans waarfchuwende beteekenis . Ongelukkig
welligt de hand, die tot zulke hooge vlugt gebragt bad ; in

die vlugt konden de banden geflaakt worden, en een ont .
zielde romp eene verfchrikkelijke waarfchuwing worden, dot

er wezenlijk eene Move beftaat, welke geene terugkeering

toelaatl (LUCAS XVI : 26.) of, war nog erger ware,
bet werktuig, to hoog geftemd, kon plotfelijk ontftemmen, - de fnaar, wel niet fpringen, maar zoo verwrongen
worden, -dat de zuivere coon nimmer terugkeerde, en de to

hoog gebragte helderziende als e'ene onherflelbare krankzin .
nige ontwaaktel
Is bet echter niet mogelijk, buiten den tijd en de ruimte
to geraken, zoo long wij in bet ligchaam bllven to wonen,
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hoe helder once vermogens, hoe fcberp onze zintwigen wou
den , zoodat wlJ met datgene zien, waar wij anders mede voe .
lea, - blijven wij geboeid aan ooze werktuigen , dan
blljven wij ook afhankelijk van deaelve, en daardoor
van hem, die ze zoo hoog ftemde . Het uitzigt moge
lets verder reiken dan gewoonlijk , bet blijft beperkt , fell .
boar, en voor misleiding vatbaar ; to meer, naar mate men
In deze zielegefteldheid niet fchijnt to geraken door eene
gelkjkmatige, eenftemmige werking der zielakrachten . De
verbeelding verheft zich ten koste der rede, en de an .
ders vrije wil geraakt son den leiband van hem, die bet
flechts zoo verre kin fturen , wanneer hij in ftaat is de ge .
dachten to boejen , en den wil als 't ware ion zich to
onderwerpen ; wanneer de Magnetifeur den gemagnetifeerde
beheerscbt, In dit laatite geval mag men dus niet veel van
den blik In de toekomst verwacbten . Hoe vele bewijzen
van misleading hebbea wij Met reeds vernomen I Het zij
verre, dot wij dit ales voor bedriegerij zouden houden ; waar
hoe vele dweepers zouden op hunne overtuiging den dood
niet ingaan , en wait waren, wit aijn hunne gezigten anders
dan misleidingen ? S w z D E N a o tt o was zeker . geen bedrieger, offcboon men hem than algemeen voor eenen dwee .
per houdt .
Her winstbejagend verfoeijelsjk Magnetismus ; zij, die gereed zit, om op elken wenk helderziende to worden en de
ongerijmdfte adviezen to geven , wanneer flechcs een ligtge .
loovige zich hat aandlenen, -- dit een en ander is zeker
niets anders dan bedriegerij en afzetterfj . Het welgemeend
Magnetismus, avanneer bet gebezigd wordt om de toekomst
in to dringen_, (hat misfchien digter aan den rand der dwee .
perij, data men wel waant. Tot zoo long moeten site nit .
fpraken met wantrouwen worden ontvangen, tot dot, en
niet in prakcijk gebragt, vddr dot zij den toets der rede heb .
ben doorgeftaan.
Wanneer men de antwoorden ontleedt, zal men In de
meeste, voor zoo verre die eenen fchijn van waarheld heb .
ben, niets meer vindeo dam hetgeen ons de cede zoude
geleerd hebbea, iodien wI onsflechtdmibaeng
geven hair to nadplegen ; of bet zijn weerklanken van bec .
geen de gemagnetifeerde elders gelezen , geboord , foms van
buiten geleerd beefs .
Docb wig bebben ooze gedachtep reeds to zeer den teugel
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gevierd ; wij wilden beoordeelen, geene verbandelingfchrijg
ven ; wij erkennen, dot onze gevoelens voor tegenfpraak vat .
bear, en eene befcheidene teregcwijzing zal ons alcijd aangenaam zijn . Voor de winatbejagende Magnetifeurs hebben
wij echcer niecs den een verachcend ftilzwijgen over.
(Het vervolg en Jiot hierna.)

De Cholera in Rotterdam. No.. I-id. Te Rotterdam, b#
M. Wijt en Zonen. I83s. In gr. 8yo. Te zamen I7z' bladz .
f I

-75-

De Rotterdamfche Geneesheeren

7. Is u L D E n, en D . Ir .
hebben, (volgens bet Voorberlgt van No. r)
in weerwil van al bet over de Cholera gefchrevene, zich op+
gewekc gevonden , om dot alles nog to vermeerderen , min .
der (zeggen zij to regt) om anderen to leeren, hoe zij die
moeten behandelen, en minst, om hun dit of dot fpecificum
daartegen non to prijzen ; maar om hun den gang der ziekte
in Rotterdam ce leeren kennen , en inzonderheid hnnne kunst,
genooten, in andere groote Reden, nit ce lokken, om hun
voorbeeld to overtrefen, door betete, maar fleeds fpeeiak, rap .
porten der ziekte to leveren, opdao , aan het elude der ramp,
eene bekwame hand van vele bouwflo en een geheel vorme ,
dat zeker voor ons vaderland, en misfehien ook daar buiten ,
waarde hebben zal. - Men is, near ons oordeel, dezen Hee .
ren dank fchuldig voor dic hun gefchrijf, hetwelk zoo wel
voor bet algemeen , als voor Rotterdam in bet bijzonder,
van geen gering belong is.
Door geen kundige beweren kan , dot dezelfde ziekte zieh
overal , onder alle hemelitreken , in elk jaargetijde, bij elke .
lucht_ en wedrsgetteldheid, en op elken bodem, op dezelfde
wijze voordoec, en op dezelfde wijze behandeld moet worden;
vangen zij , in No . I , van de algemeene befchouwing det
flad aan, en geven eene natuurkundige beffhrijving van der
zelver ligging, hare ommeftreken, Karen groird, en, met ddn
woord , van alles , wac op de gezondheid en den loop der
ziekten van hare ingezetenen van invloed zijn kan . Ann zulk
eene befchrlfvlng ontbrak bet cot hierfoe, en in dot gebrek
words , door hen , op eene voldoende wijze, voorzien. -- In
V A N D E R PA N T
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geven z j een berigt wegens de algemeen heerichen&
xiehtegefeldheid der fled ; dewijl de Cholera to Rotterdam
noodzakelijk hare eigenheden heeft moecen hebben, nit hoofde
No . a

van den grond en de plaatfelijke gefteldheid . - In No. 3 befchrijven zij de komst der ziekte in ons land en to Rotterdam, en
doen verflag van de vijf eerfle ziekcegevallen in de tiad, met
breede en naauwkeurige opgaaf van derze',,ver beloop , ver-

fchijnfelen, behandeling en uickomsc . De drie eerile worden ale
min of meet twijfelachtig , maar de twee laatfle als ontwij-

felbare gevallen van Cholera dfatica befchouwd - Het Ode
ilukje draagt voor c 1 . De heerfchende ziekte- en lucht . en
wedrsgefleldheid, gedurende de zes eerfte maanden van 1832,
en dus onmiddellijk v66r bet uitbreken der ziekte, met breede vermelding van een btjzonder ziektegeval van Cholera fpo .

radica in Juni#, en een' vergelijkenden flaat van geboorte en

fferfce ., in de zes eerfte maanden van de laacfte lien jaren,
met die van 1832 . 2. De ziektegefleldheid tijdens de Cholera,
waarbij inzonderheid eene juiste befchrijving der zotteltjk
zoogenoemde Cholerine . 3 . Waarneming der Cholera zelve in

de clad, en opgaaf der wedrsgefleldheid gedurende dezelve ;
voorts a . de diarrhoea Cholerica, b. de Cholera erethica, on .
derfcheiden in frigida en ficca, c. de typhus Cholericus, waarr
van beweerd words, dat zij geenszins bet enkel gevolg is
van prikkelende middelen, d. de Cholera paralytica, e. de
ltjkopeningen .
Ziet daar de oppervlakkige inhoudsopgave van dit gefchrift
van twee mannen , wier roem , als uitflekende Arcfen , gevestigd is, die, uitgaande van bet algemeen beginfel, ubi definit

phyficus, ibi incipit medicus, de loffelijkfle poging doen, om

tot meerdere kennis to geraken der verfchrikkelijkfte ziekte .
Hoogstwenfchelijk is bet, dat aan hunne nitnoodiging vol .
dean zal worden ; doch , daar wij thans van den geefel ,
althans in zijne meeste woede, fchijnen bevrijd to zijn,
vreezen wij , dat bet getij hiercoe blj ons voorbij zal wezen .
Zoo niec, heugelijk zal bet dan zijn, zoo de verwachte bij .

dragen aan bet model gelijk zijn , en , door even bekwamc
pennen, even duidelijk, even onbevooroordeeld, even be .
fchelden en even omflandig en naauwkeurig gefchreven wor.
den bevonden . Dit zal de tijd even zeer moeten leeren , als
of daaruit dan genoegzame refultaten zullen kunnen worden
gecrokken tot juiste kennis, doelmatige behandeling en ge .
luirkige geneeswijze der ziekte .

Openhartig en edelmoed!g
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belijden de Schrijvers , dat zij ze nog niet kennen, en niet
weten, of zij nit de grand- of luchtge/leldheidontfa . Wij voor
ons gelooven noch bet een, noch bet ander. Men kan zich
geen denkbeeld vormen, hoe een van beiden, onder zoo ver .
fchillende en zoo wijd van elkander gelegene hemelfreken,
in weinig jaren, zoo zoude kunnen veranderd zijn , dat zij
zoo kwaadaardige-, cot hiertoe onbekende, ziekte kon voort .
brengen , en dat die dan niec algemeener zou woeden , en
zulke wonderlijke fprongen doen zou . Hoe kan eene met
ziekteftof bezwangerde lucks, die , getijkmatig , over alle
landen heentrekt, dan fechts de bewoners van deze en gene
landfreek sandoen, en voor die der tusfchengelegene geheel
onfchadelijk blijven ? Hoe kin zij , dear alien dezelfde lucht
inademen , dan alleen voor fommigen, in hetzel&de land, zoo
befmectelljk zijn? Hoe ken , in den grand , op eene even
ongelijkmatige wijze , eene fmetftof voortkrnipen, die, fechts
hier en dear, en alleen voor fgmmigen van de op denzelfden
grand levenden , zoo doodelijk is , cerwijl verre de meesten
derzelven gezond blijven 1 Wie kan dat verklaren? Zal men
hier eene vooronderfelde praedispofitie to hulp roepen, om
van al dit raadfelachtige oplosfing to geveen ? Meat dit kan
zij niet . En waaruit ontfaaL dan die praedispofitie? Ult do
Ieefwijzo? Die is, over bet nlgemeen, in elk bijzonder land .
(chap, genoegzaam dezelfde . Men heeft gemeend , dat mis .
bruik van ferken drank bier van groocen invloed is . Mis .
fchien zou zeker Geleerde, zoo hij nog leefde, den aard
appel inzonderheid befchuldigen, of een ander, met meer
fchijn, alles aan, evenveel welke, doorgaande onmatigheid
in fpijs en drank wijcen . Maar heeft die dan nergens plaats
in de freken, die van de ziekte vrij blijven? En worden
dan alleen de onmatigen aangetast ? Worden niet overal vele
vracen en zuipers verfchoond, in bet midden zelfs van hen,
die zich niet meer, dan zij , to buiten gaan, en vallen .i Waar.
nit ontfaat dan die praedispofitie ? Uit de bijzondere ge.
fteldheid en werking der ingewanden , - uit de verfchillende
fpijsvertering, en daardoor nit de verfchillende affcheiding en
meet of min gezonde of ongezonde gefeldheid der vochten,
of de verfoppingen des ligchaams ? Men weec hec niec : en ,
kortom, de geheele oorzaak , waarom de ziekte dezen aann
tast, genen vrijlaat, is even onbekend, als al bet overige .Wij outkennen geenszins , dat bier en daar gronden zljn,
waaruit voor do Sezondbeid fchadelijke gasfoorton ontwik-
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keld worden,, en dampen opitijgen, welke de lucht befmetten, en bijzondere ziekten doen ontltaan . Wij weten , dat ,
in dit ons land, bet droogmaken van poelen en lang gelnun .
deerd geweest zijnde polders daartoe doorgaans aanleiding
geeft ; doch wij weten ook , dat die ziekten zich dan nook
verre in bet fond, in dezelfde hevigheid, ultbreiden ; dat de
fchadelijke uitwafemingen allengs verminderen, de lucht ver .
beterd wordt, en de ziekten ophouden . Maar, in de

kra,

Cho.

zou men moeten sannemen ,
dat, op duizende mijn len affands, eene bedorven lucht ontlaan zon zljn, die ge .

beele werelddeelen overwaaic, altijd hare kwaadeardigbeld
behoudt, mtar, op duizend plaatfen, onfchadelijlt blljftt,
doch, op dulzend andereu, onder millioenen, llecbts bier en

I Credat Judaeus dpella, non
Wij
befthouwen
dan
de ziekte, *Is oorfpronkelijk
ego!
nit dzle. Hoe zij dair eerst ontftaan zij , weten wij niet• ;
dear hare Qagtoffers nitkipt

maar omtrenc hare befmettelljkheid voeden wij geen twijfel,
en wij denken, dat zij zich eveneena verfpreid beefs, en

tot ons overgebragt is ., ale welter de Kinderziektee . Wie heeft
.
bier ooit beweerd , dat deze nit den grond , of de luchtgefteld,
held, oncflaat? Wij weten, na eenige eeuwen waarnemens,
nog even weinig, boe zij befmet, of aanfteekt, ale wij dit
van de Cholera weten ; en boe, of waardoor, de eerite, in
bet eerlte voorwerp, dat er van wordt aangetest, voortko .
me , waar volftrekt geen (poor van befmetting to ontdekken
is, zal, (gelooven wU) ten aanzien der laatfte, wel altijd
even zeer verborgen blijven . - Genoeg I WJJ hebben eene
nieuwe ziekte gekregen, en wi) vreezen, (God geve zonder grond 1) dat zij ons niet, even alt de

Kinderalekte,

van

tijd tot tijd, onbezochc zal laten . Alwat wt durven ver+ .
wach ten, is, dat men allengs, tot bare gelukkigfte behan .
deling, en tot vermindering van fmarcen en behoud der 1fj .
ders, eene zekerder geneeswijs zal vinden, dan tot hiertoe
bekend is :

en moge de poging der Heeren

M U L D E a en

VAN D E R PANT hiertoe bevorderlijk zijn l

(Het vervolg en fiat hierna .)
Gefchiedkundige Befchrwing der Stad Rotterdam, en bekrropt
Overzigt van het Hoogheernraadfrhap v an Schieland ; dW
0. v A N R E Y N . Met Platen en Plattegrenden. I#e Deel.
To Rotterdams, b1 Wed, van
In gr. 8vo. XXXV1, qo5 en

der Meeren Verbruggen. r832 .
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Was er eenige Stad van Oud.Nederland, welke eene op .
zettelijke en volledige gefchiedkundige befchrijving verdiende,
bet was voorzeker Rotterdam . Terwijl coch bijna alle de
overige Steden van Holland zich op, deels uitmuntende,
deels voldoende, Stedebefchrijvingen kunnen beroepen, en zelfs
kleine plaatfen, gelijk Oudewater, Heusden, Schoonhoven,
Woerden en andere in en buiten Holland, daarvan voorzien
zijn, miste Nederlands tweede Koopftad dit voorregt, en
was genoodzaakt zich to behelpen met de gebrek'kige en on .
volledige werkjes van LOIS, VAN SPAANenKORTEBRAND.
De Heer VAN REYN heeft bet ondernomen, om in deze
behoefte voor zijne Stadgenooten to voorzien . Niet met on
gewasfchenn handen is hij tot bet werk getreden . Vele zeld .
zame gedrukte ftukken, en vooral Handfchriftcn, ftonden
hem ten dienfte, in bet bijzonder de rijke verzamellng van
ALREMADE en VAN DER SCHELLING en de uitgebreide
Handfchriiten van K O R T E B R A N D en V E R G O E S. Door den
arbeid dezer Geleerden voorgelicht, zag hij zich in ftaat ge .
fteld, om eene Stedebefchrijving van Rotterdam to leveren,
welke, zoo veel nit dic eerfte Deel mag befloten worden, aan volledigheid niecs ce wenfchen zal overig laten,
en aan de besce der overige Stedebefchrijvingen kan wor .
den overgefteld .
Dit eerfle Deel behelst I . de opkomst, aanwas en ver.
grootingen van Rotterdam, en II . eene befcbouwing der vroe .
gere en latere gebouwen en inrigtingen van godsdienftigen
aard . Aan deze twee hoofdafdeelingen zijn niet minder dan
405 bladzijden toegewijd, terwijl bet daar geftelde nog met
132 bladz. aanceekeningen toegelichc wordt . Men begrijpt,
dat alles dus met groove uitvoerigheid bebandeld is . En coch
zijn wij er ver van af, om dic den Schrijver als een gebrek
voor to werpen ; offchoon wij tgeftemmen, dat de achtereen .
volgende lezing daardoor minder aangenaam is geworden .
Er zijn vele boeken , welke zich met vermaak laten lezen,
maar op wier bezit men geenen prijs ffelt ; andere , welke,
hoezeer minder vermakelijk voor bet oogenblik, men wenscht
to bezicten, om, bij alle voorkomende gelegenheden, met
vrucht to kunnen raadplegen . Tot deze laacfte klasfe be .
hooren nit haren card alle uitvoerige &tedebefchrijvingen, en
evenmin als men W A G E N A A R'S uitmuntende Befchrijving
van Amflerdam berispen zal, omdat zlj van bet begin tot
BoaruesCL1. 1833 . NO . 4 .
M
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her einde geene ultlokkende lektuur oplevert, zal men de,
inderdaad zeer groote, uitvoerigheid aan den Heer VAN
R BY N mogen tegenwerpen . Zonder deze tbch ware her onmogeljjk geweest, om ieder onderwerp met volledigheid to
behandelen . En toch is deze noodzakelijk ; want, war de
een bier overtollig en vervelend rekent, zal den ander', die er
om deze of gene reden belang bij heeft, onfchatbaar voorkomen .
De Heer VAN R E Y N heeft zijn onderwerp niet alleen met
naauwkeurigheid, maar ook in eenen gepasten flijl en met
fmaak behandeld . De gevoelens , welke hij bij de behande.
ling der onderfcheidene godsdien(lige inrigtingen aan den dog
legs, doen hem kennen ale een voorflander der ware verdraagzaamheid, en doen zijn hart eer aan . Blijkbaar is er
noch onderzoek, noch arbeid, noch kosten gefpaard, om dit
werk op eene waardige wijze in her licht to doen verfchij .
nen , waartoe de zeer ruime deelneming van tusfchen de 700
en Boo Inteekenaren dan ook her ziine zal hebben toege .
bragt. De Steendrukplaten, niet minder dan achtrien in ge .
tai , zijn voor her grootfle gedeelte zeer goed , fommige zelfs
uitmuntend uitgevallen ; zijnde de Platen II-IX, die bij
de eerfIe afi .evering van bet werk zeer gebrekkig bevonden
waren, thans door betere vervangen .
Onder bet lezen van dit belangrijk werk zijn ons eenige
bedenkingen op fommige punten voorgekomen, welke wij
den kundigen Schrijver ter overweging voorflellen .
Eene gewigtige vraag, ten aanzien der oudheid van Rotterdam, is deze : of bet Privilegie, 't welk F L O R I s D E V
in 1270 aan die Stad zoude gegeven hebben, en 't geen
door LOIS, VAN MIERIS, en ook door VAN REYN, on .
der de Bijiagen medegedeeld, maar in originals niet meer to
vinden is , echt is of niet . De Heer V A N R E Y N , hoezeer
de voornaamile gronden opgevende, met welke bet gevoelen
van VAN r1IERis, die aan de echtheid rwijfelde, beflre .
lea is, en zich daaromtrent beroepende op de geleerde Ver .
Iandeling van den Heer A C K E R S D IJ C K, (in de Fakkel,
;de jaargang, bl . 221-238) hell echter over, om her fluk
poor onecbt to houden, en tracht to bewijzen, dot Rotter .
lam in 1270 nog van geen zoodanig belang Iran geweest
;ijn, dot bet to vermoeden is, dot her reeds toen fledelijke
egten zoude verkregen bebben ; to minder, door de bewuste
lrief reeds fpreekt van „ vernieuwing en bevestiging van
tads regten, alt

van ouds, die van rnifne voorvaderen ztrn
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gegeven ." Wanneer men nu nagaat, zegt hij, (bladz . 85)
dat, zoo wij meenen, aan Geertruidenberg eerst in 1240,
en aan Haarlem in 1245 zulke Privilegien gegeven zijn, is
bet onverklaarbaar, hoe een visfchersdorp zoo vroeg in de
gunst van Hodlands Graven zoude gedeeld hebben .
Hierop hebben wij de volgende aanmerkingen :.
1 0 . Dat Geertruidenberg niet in 1240, maar reeds in 1213,
zoodanig Privilegie bekomen heeft. VAN III I E R I S , Char.
terb . I . 158 .
20 . Dat ook zeer kleine plaatfen, gelijk's Cravezande, reeds
in 1246 ftedelijke regten bezaten . VAN M I E R I Ss, I . 236 .
3,0 . Dat bepaaldelijk F L O R.1 S D E V er op nit was, om
kleine, maar aangroeijende plaatfen tot Steden to verheffen,
ten einde zich een tegenwigt tegen den Adel to verfchaffen .
Men weet, (uit den Klerk der lage Landen) dat de Adel
F L O R I S daarom den fchimpnaam gaf van der keerkn God
(den God van 't gemeene volk) . Zelfs vindt men bij VAN
M I E R I S (I. 492) bet bewijs, dat hij voornemens was, twee
nieuwe Steden in Zeeland to bouwer_, de eene bij Bridorp
op Schouwen, de andere bij lIrnemuiden op Walcheren .
Wanneer nu kleine plaatfen, als Geertruidenberg en 'sCravezande in Holland, (Domburg en Westkappel in Zeeland)
reeds long v66r F L O R I S DEN V, van onze Graven iledelijke regteu ontvangen hebben, waarom zou dan bet kleine,
maar door ; zijne ligging belangrijke en aangroeijende , visfchers .
dorp niet lets dergelijks hebben kunnen bekomen? Het is
waar, onze Kronijken zwijgen biervan ; maar dit doen zij
ook ten opzigte van andere plaatfen . Hoe zoude men b . v.
weten, dat Middelburg reeds v66r 1217 eene Keur gehad
heeft , zoo niet in die Keur zelve to lezen flond : fscut in
veteri Kora continebatur (gelft de OUDE Keur inhield) .
Rotterdam mag, zelfs in 1270, nog zeer klein geweest
zijn (dit flemmen wij den Schrijver toe) ; maar dit kleine
doet niets of, wiji de Privilegidn van zoo vele andere kleine
plaatfen ontwijfelbaar echt zip . F L O R I S D E V heeft de
visfchersplaats willen opbeuren, misfchien wel alleen om de
magtige bezitters van Bulgerflein en Wena to fnuiken of
to kwellen .
Overigens, L o 1 s , die dit Privilegie van 1270 bet eerst
mededeelde, moet bet 6f zelf verdicht, 6f wezenlijk nit de
boeken gecrokken hebben, welke hij aanhaalc ; want hij zegc
(bl. 1) : „ De privilegiebrief van dato den dog na, S. Lam .
M2
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• revs in den Hage, i27o, (tact in 't geheel gefcbreven in
• 't groot Privilegieboek, fol . i , en in 't klein dito, fol . i .

Men heeft wel eens kloostermonniken betigt met bet onder
fchuiven
n van oude giftbrieven ten voordeele van hun kloos .
ter ; maar wat ZOU L O I S , eenen Schrijver der XVIIde Eeuw,
hiertoe bewogen hebben? En zoude hij zbb onbefchaamd
geweest zijn , om zich daarbij to beroepen op een groot en
klein Privilegieboek, 't welk men wist dat niet beilond, of,
zoo bet befond, hem dadelijk van logencaal overtuigde ? Inderdaad , wanneer wij hierbij in aanmerking nemen de nit.
muntende aanmerkingen van den Heer A C K E R S D u C K in de
aangehaalde Verbandeling, vinden wij geenen genoegzamen
grond, om son de echtheid van bet Retterdamsch Privilegie ce twijfelen .
Ben tweede, niet minder belangrijk punt, is de vraag,
wanneer Rotterdam voor bet eerst bij onze Kronij'kfchrijvers
voorkomt. Men weet, dot JAN VAN LEYDEN (p . 230)
en bet Goudsch Kronijkje (bl . 77) verhalen, ,, dot Graaf
• J A N D E I in 1296 to Rotterdam was gekomen , en zijnen
• Neef J A N , Gsaaf van Henegouwen, aldaar bij zich ontbood . '
Dit is de eerie maal, dot bet woord Rotterdam bij de Ge.
fchiedfchrijvers gefpeld words . Doch a C R I V E R I U S (in zij .
nen Toetsf?een) heeft aangemerkt, dot bier eene vergisfing
pleats heeft . S T O K E , Loch , wien bier de beide aangehaalde
Schrijvers duidelijk op den voet volgen, zegc : dot JAN D E I
zijnen Neef ontbood, dat hi to Bridorp quame . S C R I V E .
A I U s giste daarom, dat men bij STOKE, in plaa'ts van
Bridorp, Bridam (Brigdamme, een dorp bij Middelburg)
lezen moest, en dot hierdoor door JAN VAN LEYDEN enz,
bet min bekende Bridam met bet meer bekende Rotterdam
verwisfeld is . Met deze gisfing vereenigt zich de Heer VAN
Doch de lezing van Bridorp bij
REYN . op bl . 34 en 35
STOKE is, bijna zeker, de ware . Alle de uitgaven hebben
zulks, en waarfchijnlijk ook de drie Handfchriften, welke
a U Y D E C O P E R gebruikt heeft, dear deze anders niet zoude
nagelacen hebben, deze opmerkelijke variante op ce teeke .
nen . Bridorp was ook, gelijk wij to voren gezien hebben ,
eene pleats, welke bij F L O R 19 , den Vader van J A N DEN I,
in hooge gunst (fond. Er be(laat dus geese reden , om bier
Breedam to lezen ; en JAN VAN LEYDEN zoo wel, als de
Scbrijver van bet Goudsch Kronijkje, zouden al zeer ver .
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keerd nit hunne oogen hebben moeten zien, om den nog
nit Breedam Rotterdam to lezen .
Het is ons wel eens in de gedachte gekomen, of deze
Schrijvers niet wel een Handfchrift van STORE voor zich
gehad hebben, waarin Blidorp, in plaats van Bridorp, gele.
zen werd , en of zij Met , om de eene of andere reden, vermeend hebben, deze benaming op Rotterdam to moeten
coepasfen . Wij geven dit den Heere VAN R EY N in overweging, dear hij zelf op bi . 3o zegt : „ Wij bepalen ons
• tot die ftreek lands, welke ten Zuiden door de Maas,
• ten Oosten door bet Ambacht van Heer G I L L I S VAN
E R A L I N G E N, ten Westen door dat van Beukelsdijk tot
• bij BLJJDORP begrensd werd, en zich Noordwaarts lands
„ de beide oevers der Rotte cot een niet juist to bepalen
• afftand uitftrekce : de ftreek dus, in wier Zuidelijk gedeelte
• thans Oud-Rotterdam, van de zoogenaamde Valkefteeg of
• tot San bet einde der Hoogftraat, van bet Oosten near
• bet Westen , en Noordwaarts van de Hoogitraat tot aan
• de Delftfche poort gevonden words." - Zoo dit Blifdorp
dan Oud.Rotterdam begrensde, of welligt, ten tijde van
j A N DEN 1, een groocer of kleiner deel van den grond dear .
van befloeg, kunnen dan de twee genoemde Schrijvers deze
benaming niet als fynoniem van Rotterdam hebben opgevat?
Op bl 2 der Aanteekeningen (no . 3) haalt de Schrijver
eene plaats nit W A G E N A A R ' S Pad. Hist . aan , (Ilde D.
bl . 126) waarin deze zich op E L A A S R O L rJ N beroept . Door W A G E N A A R naderhand de onechtheid van E O L ;1 N
erkend en zelfs bewezen heeft, moec men hem thins gee .
ne plaatfen van E O L JJ N meet laten aanhalen ; to minder,
dear in de volgende uitgaven der Pad. Hist. deze plaatfen
verbeterd en de aanhalingen van E O L IJ N er uitgelaten zljn,
gelijk ook met deze pleats bet geval is .
Aant . bl 22 (n° . 33) : „ In een zeldzaam werk van G.
• B A U D A R T komt een plaatje voor van de overrompeling
• van Rotterdam in 1572, waarop een deel der Scad vlak
• en onbetimmerd voorkomc ." - Ook in bet minder zeld .
zame (en vroegere) werk van B o R (lite D . bl . 267. Wig.
van 16ai) komt di.t plaatje voor : doch men ken er geen
ftaat op maken, vooral niet ten sanzien van ledige ruimten .
Op alle de platen van B O R toch worden in de Steden ledige
ruimcen opengelatea, om daarin de gevechten, plunderin .
gen, optogten en, of to beelden .
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Bl. 243 . „ V A N W E L s E N E S melds, dat de 4dmiralitelt
„ de kosten der groote Noordoostpilaar der Kerk zoude ge .
„ dragen hebben . Maar welke vereeniging met deze bena .
„ ming bedoeld words, is duister. Aan bet latere Collegie
„ ter Admifdiiteit op de Maas valt niet to denken ." - Aan
dat Collegie zeker niet. Maar werden er in de XVde Eeuw
geene oorlogsfchepen to Rotterdam uitgerust ? En zoude
daarover niet bet een of ander beheer geweest zijn? Te
Veere , in Zeeland, had men al zeer vroeg een zoodanig
Collegie, of hoe men bet noemen wil . flet werk, 't welk
wij van den Archivarius D E J O N'G E over de Gefchiedenis
onzer Zeemagt verwaeitten , zal, hieraar, twijfe!en wij niet, aan
bet vroegere befaan van Admiraliteiten meerder licht bijzetten.
Bl . 263 . ,, De klok heeft dit omfchrifc ," enz . - Waarom
is dit omfcbrift in vier regels afgebroken medegedeeld? Het
is immers, even als bet volgende, b-lijkbaar een distichon :
Dum Cainpana fonans ex aeque divido tempus
Temporis extremi tum memor esto tui .
Ziet dear bet weinige, 't welk wij vermeenden in bet mid .
den to mogen brengen . Wij wenfchen den waardigen en be .
kwamen Schrijver tijd en lust toe, om zijnen belangrijken
arbeid to voleindigen, en dusdoende den lof weg to dragen
van voor de Sad zij ner inwoning een Gedenkfuk to hebben op .
gcrigt, 't welk aan haren tegenwoordigen luister beantwoordt .
Morgenwandelingen door en in den omtrek van s Gravenhage ;
of fchoonheden en merkwaardige qzonderheden betrekkelijk
deze Refidentie . Eene bfjdrage tot de nationals iectuur. Te
's Gravenhage , b~ A. Kloots. 1832 . In gr . Bve . XVI en
452 bl. (Uitgegeven ten voordeele van door de Cholera
hulpbehoevenden in gezegde Refdentie.) f 4 .50 .
Dit werk, hoewel niet vrij van drukfeilen, echter in 't
algemeen zindelijk gedrukt en uitgevoerd, en voorts met een
fraai vignet verfierd, hetwelk den ingang van bet Haagfche
Bosch voorfelt, beantwoordt vrij wel Stan bet doe! van des .
zelfs uitgaaf, om, namelijk, de fchoonheden en ruerkwaardige bijzonderheden betrekkelijk de Refdentie in bet licht
re ftellen . Ten einde dat oogmerk bij een tairijk publiek
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to bereiken , heeft men er tevens eene bijdrage tot de nationale lactuur van trachten to maken , en dus de Stedebefchrij .
ving in een romantisch gewaad willen fleken . Die gedachte
was niet ongelukkig ; maar bet fchijnt ons toe, dot alles
veel natuurlijker houding zou hebben gehad, indien men
b . v . eene Friefche, Zeeuwfche of Gelderfche familie ten huize
van een' kundig' Hagenaar had laten logeren . Dan zou die
Hagenaar zeer eigenaardig zijne vrienden van elders overal
hebben kunnen omleiden , en hwn alles aanwijzen, tevens
met mededeeling van gefchiedkundige bijzonderheden . Het
heeft nu lets zonderlings , dat lieden , die 6f geboren Hage.
naars zijn , bf reeds federt eenigen ofd in den Haag hebben
gewoond, elkander niet alleen bet eene en andere nit ge .
fchiedenis en oudheidkunde herinneren, maar ook aanwijzen ,
waar bet paleis des Konings is, waar de grins van Oranje
woont , waar de Kloosterkerk flaat, enz. Dat opzettelijk
aoen van morgenwandelingen zou natuurlijker zijn gefchied
met eene geheel vreemde familie , die daarom Loch blijken
had kunnen geven van zoodanige kennis van hetgeen tot den
Haag betrekkelijk is, als men in andere fleden nit boeken
kan opzamelen . Ook bet romantisch gedeelte van bet boek
zou daarbij gewonnen bebben : want alsdan had zulk een
jonge Heer van elders onverwacht een meisje kunnen ont .
moeten , dat hem voorinnam en wier wederliefde hij won .
De wijze , waarop Mevrouw V E R B U R G met hare dochter
in bet gezelfchap van den Heer D I D R I C H s en zijnen zoon
zich indringt , door to verzoeken , om regelmatig de morgenwandelingen mede to mogen doen, is onkiesch : lmmers,
al hadden de Heeren anders gewenschc, zij konden, zonder
onbeleefdheid , bet aanzoek der Dames niet afwijzen . De
manier, waarop W I L L E M zijn pleit bij NINA wint, is al .
mede zoo alledaagsch, dat dit ingefchoven romannetje van
weinig uitwerking words . Eenige afwisfeling in den flijl
der gefprekken, waardoor, zonder verwaarloozing van bet
hoofddoel, (te weten, mededeeling van al wat tot'sGravenhage betrekkelijk is) echrer ernst en luim elkander behoorlijk
hadden afgewisfeld, zou, zelfs zonder romantifche Inkleeding
of bijkomend liefdegevalletje, bet werk onderhoudender,, en
dus tot betene bijdrage voor de nationale leccuur hebben gemaakt . Intusfchen neemt dit alles niet weg, dat bet, boven
de meeste andere Stedebefchrijvingen, voor leccuur bij ontbijc.
en theetafel gefchikc is, en wetenfchappelljke waarde bezic .
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Eenige zonderlinge woorden, gelijk genoegvol voorge>loegea
; de Landgraaf (van Holland) voor de Graaf, gelijk bet
1#k

wezen moet ; geneeskrachtig, en dergelijke uitdrukkingen,
hadden wij liever vermeden gezien . Op bl . i9 en very . heeft
men verzuimd, met eene D . en W. de fprekende perfonen
kenbaar to maken, hetwelk eenige moeijelijkheid in de goede
voorlezing van het l oek veroorzaakt . Bl. s 1 flaat : „ Na
bet fcheiden der nationale Synode van Dordrecht, in bet jaar
1619, werd dan oak de hervormde gcloofsker" (vul hier in :
naar de opvatting der Contraremon/lranten ; want de Remon/lranten hadden bdk tot bet Kerkgenootfchap der Heryormden
behoord) „ als de Godsdienst van den Staat ingevoerd en
birj de wet als zoodanig verklaard ." Het bevreemdde ons eenig .
zinc, op bl . 13 to vinden, dat de duinen ons, onder anderen, turf, planten en gewasfen o pleveren . B1 . 9I . reg. i s
v . o. is afhankeljkheid voor onafhankeljkheid eene z inftoren .
d e drukfout, die in de lijst der drukfeilen, achter bet werk
geplaatst, is overgeflagen. Behalve deze aanmerkingen , zul.
len wij er thans nog eenige laten volgen , van eene onbe .
kende hand wel is waar, doch zoo gegrond, dat wij er zeer
wel mede kunnen inflemmen.
Na dan in 't algemeen bet boek to hebben geprezen, zegc
de onbekende, die zijne recenfie ter plaatfing had aangeboden, en zulks tot inachcneming bij eenen, door hem zoo
wel als ons, gewenschten tweeden druk, hoofdzakelijk bet
volgende
Op b l . t o lezen wij : bet tot de oude heerlijkheid Wasfenaar
behoorende dorp Katwijk-Binnen . Zou dit niet moeten zijn :
bet tot bet oude gellacht van W A S S E N A A R behoorende dorp
Katwjk-Binnen? - Bl . 31 ftaat : bet prachtige hotel--Must bewoond door den Engelfchen Mylord A T H L o N E ; dit
is even verkeerd, alsof men zeide :door den Hollandfchen m #x`
Beer. Als bet lidwoord voorafgaat, komt bet voornaamwoord
mij of m jn niet ce pas . - Op bi . Ig8 leest men van den
Kardinaal ROHAN VAN SAUBISE ; dit moet zijn JEAN DE
R O H A N-S OU B I S E . - B1 . 186 komt voor de benaming van
basfecour, in de beteekenis van voorplein : eigenlijk verkeerd ;
een basfecour is geen opr jplein, maar een plein voor pluimen andere gedierten . Zoo zegt B 01 L E A v , fpottenderwijze ,
van L A M O T T E : Certain oifon gibier de basfecour, en eene
opzigtfler van bet gedierte en 't geen tot de keuken behoort
noemt men axe filk de basfecour. - Op bl . 211 . words fustne
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et ab/line verkeerd vertaald door handhaaf en weer af. De
Hollanders vertolken bet zeer eigenaardig en kort aldus : lid
en mi/d, d . i . lid en onihoud u . - Bl . 217. het Hof V A N
ARRENBERG, lees :
van AREMBERG . - BI . 234. de
Maria-kerk, wijl dezelve aan deze Madonna was toegewijd ;
lees hiervoor : w#l dezelve aan de Heilige Maagd was toege .
wijd. Madonna is zoo veel Os Mevrouw ; ook aan MARIA,
de Moeder van j z z u s , geven de italianen dezen eertitel,
in tegenoverftelling van alle andere heilige vrouwen, zoo als
MARIA At A G D A L E N A enz ., die nook Madonna genoemd
worden . Daar nu de Italianen in de fchilderkunsc naar den
verheven llijl, even als in de muzijk, den coon geven, zoo
is eene Madonna, voor afbeelding der Heilige Maagd, alge .
meen gangbaar geworden ; doch voor de perfoon zelve zegt
men bet noon bij ons . Bovendien is er flechts Odne Moeder
des Heeren . Als men dus de perfoon zelve bedoelt, en nlet
deze of gene beeldtenis , is deze Madonna eene geheel to
verwerpen benaming. - BI . 243 heeft men zeker tweeregelig
versje ten onregte aaneen gefchreven . Het moet zijn :
Hic Penis et viduae tristisque parentibus orbi,
4uxiliante Deo, fors dura levatur egeni .
Bi . 274 leest men : Bat-ouwe, (land/Ireek der Batten .) Neen I
aue , verkort au , beteekent beemd of weide , en niet land.
fireek in 't algemeen . Zoo is Nasfau b . v . zamengefteld nit
nasz (nat) en aue of au (beemd of weide), derhalve zoo
veel als natte beemd ; en Bat-aue of Bat-au (Betuwe, Betuw)
beteekent bette of goede (comp . beter, fup . best) beemd of
weide. - B l . 317 . het Hoffe van den dfmbachtsheer van
N I E U w K o o p, liever : gefticht door een lid van bet nude
geflacht van W A s s E N A A R, die Heer was van Nieuwkoop,
cer vervanging der geestelijke geflichten, die aan bet Her.
vormde Kerkgenootfchap, federt dat bet heerfchende was
geworden , bier to lande werden toegelegd . - Op bl. 328 words
de Pastoorskerk de oudfle Roomfche kerk to 's Cravanhage
genoemd ; duidelijker zou men zeggen, de eer/le kerk, aan
de Roomschgezinden, na den afval van Spanje , tot waarneming hunner Godsdienst vergund : want de St. Jakobskerk
was de oudile, doch daarvan waren de Hervormden bezitters
geworden . - Op den lof, aan vele der bl . 342 en 343 OP
genoemdee tooneelflukken gegeven, kan vrfj wat worden af-
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gedongen . - Bl . 409 flaat D . 0 . M. Pacifero S., vertaald
eenvoudig door : Ian den weldadigJien en hoogJlen God . Men
leze : Aim den hoogst weldadigen en grooten God, den fchenker
des vredes, toegewijd. En A. D. 1792 beteekent : In het jaar
des Heeren Lt'92 .
Schoon wij deze aanmerkingen des onbekenden Recenfents
hebben overgenomen , berhalen wij gaarne met hem , dat bet
werk wezenlijke waarde bezit, en, niet alleen om bet welds .
dige doel der uitgaaf, maar ook om den belangrijken inhoud,
wel verdient gekochc en gelezen to worden .
Gedenkboek der plechtige viering van het tweehonderdjarig be.
/laan der Doorluchtige School to Am/ferdam ; to famen gefeld door Mr . J . VAN L E N N E P , Secretaris van Curatoren
der voornoemde School. Te Imflerdam, bij P. Meijer Warnars . 1832 . In gr. 8vo. XPI en 234 bl f'7 .50.

Dit Gedenkboek is een wezenlijk fieraad van Nederlandfche

drukpers en graveerflift . De fraaije Titelplaat en de voortreffelijke Plaat in hec werk zelve zijn beide door den Heer
P F E I F F E R oorfpronkelijk geteekend en door den Heer VAN
E L V E N gegraveerd , en hebben betrekking , de Titelplaat op
den Koorzang, en de andere Plaat op bet Gefchiedkundig
Tafereel in twee Bedrijven , een e1w lerdamfche Winteravond
in 1632, door den Schrijver des boeks, den Heer Mr . J. VA N
L E N N E P ; welk Tafereel bier mede door den Schrijver is
opgenomen, en , als een gepast , maar reeds uitgegeven Gele .
genheidsftukje, in onze fchatting van geene blijvende waarde,
al to veel plaats beflaac. Ook zouden wij voor genoemde
Plaac, zijnde eene voorfelling van een tooneel uit heczelve, lie.
ver eene afbeelding van de Feestviering zelve hebben gezien .
Immers, in welk verwijderd verband faat deze, hoe fraai ook
uitgevoerde, Prent tot bet onderwerp1 Bet is en blijfc eene
Schouwburgsdecoratie en niets meer.
Wij ontmoeten bier dan, na de lijst der Inteekenaren op
bet Gedenkboek, eerst eene Befchrijving der Feestviering
tot bl . 32, en daarna volgen de Bilagen : A . de beerlijke
Redevoering van des Scbrijvers beroemden Vader D J. VAN
LENNEP, to dier gelegenheid in de Lacijnfche taal uicgefproken en bier Iredegedeeld ; B . des Schrijvers Koorzang,
reeds to voren bij de ofzonderlijke uitgaaf met lof door ons
vermeld ; C . deszelfs Tafereel, boven genoemd . In vooraf.
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gaande toelichtingen verdedigt zich de Dichter tegen de aan .
merkingen , op dit zijn werk, zoo in ons Tijdfchrift als el .
ders, gemaakt. In vele opzigten fchijnt ons de verdediging
to kort to fchieten, b . v. omtrent bet karakter van Mevrouw
H o O-F T en bet opvoeren van v o s s I u s als zwijgend per .
foon . Gelukkiger fchijnt ons zijne opmerking, dac men bet
fiukje niet befchouwen moet als voor bet algemeene Publiek,
maar alleen voor bet toen ter cijd tegenwoordige uicgezochte
Publiek beftemd ; doch dit maakt weder bet volllrekce zwij .
gen van v o s s I u s zoo veel to erger. Al had bij flechts
acht regels of nog minder met waardigheid gefproken, op
bet oogenblik, dat hij was ingeleid, dan zou, naar ons
oordeel, bet Tafereel er bij gewonnen hebben ; en daar er
geen harcstogc, geen bijzonder treffend gebarenfpel of hooge
kunst in bet kiezen van stand ten tooneele bij to pas zou
hebben gekomen , vertrouwen wij , dat menigeen, ook van
de hinder begaafde tooneelisten , wel in ftaat zou zijn ge .
weest, zulk eene gemakkelijke rol bevredigend nit ce voeren . Zoo had Recenfent ook wel niet gewenscht, Mevrouw
HOOFT als eene TESSELSCHADE,of eene SCHUURMAN
to zien voorgefteld ; maar zij had daarom niet zoo volflrekc
alledaagsch behoeven te. zijn : de gale , door eenen H o OFT
gekozen , moet zijner waardig zijn . Zonder hooge begaafd .
held of diepe geleerdheid, had zij bij hare vrolijke luim,
huishoudelijkheid en ongekunfleldheid, een' zekeren menschkundigen blik en vat meerdere hlijken van fijne befchaving
moeten voegen . Het lezend Publiek beflisfe 1 - Uitmuntend is weder bet vers, door den Tooneelfpeler E v E R s ten
forte gereciteerei . Bijiage D is een fchoon Elegiacum van
Profesfor S I E G E N BEE a ; E, een niet onverdienfielijk vers
van den Heer n E G E E R . Heerlijk is de daarop volgende
Lierzang, F, door Prof. L U L O F s. Ook de twee volgende
Nederlandfche verzen, G, door Prof s I M o N s , en H, door
Prof. VAN D E R H O E V E N, zullen algemeen behagen ; even
als bet Elegiacum, 1, door den Heer VERB u R G , en bet
Nederlandfche gedicht, K, door den Heer K L ii N . Bijdrage
L behelst ee Lacijnsch Herofcum van nu wijlen den Heer
M A R R O N, en eene Nederlandfche zamenfpraak in dichcmaat
van denzelfden , in welk laacfte fink men fporen ziet van
des Dichters langdurig verblijf to Parijs, waardoorwoordfchik .
king en veriifcatie foms verfranschc er uitzien, b . v. de
woordfchikking : „ Maar nucloos is 'c gezocht, dat mij van
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zwijgenn keer' ;" verfificatie : „ Gij doet me, ondanks my zeif,
mijne gelofte breken ." Men weet, dat de Franfchen de lettergrepen meer tellen dan afzonderlijk wegen . Bijlage M is
een vers, in een chasfinet geplaatst geweesr. Bijlage N bevat
de welbewerkte Godsdienflige Rede op bet feest, door Prof.
RoolJENs, met toelichtende aanteekeningen en nafchrift .
Hoe voortreffelijk de typographifche uitvoering anders zij,
z1jn er echcer eenige drukfeilen ingeflopen, zonder dat zij
aan bet einde des werks als zoofanig flaan aangewezen ; b . v.
bl . 25. Mr . P . J . VAN NAAMEN, lees VAN MAANEN . Ill .
4s , reg. 17 van boven : celebrata per D' O R V I L L I U M prima
ejus faecularia . Men zou denken, dat dit aaneen behoorde ;
maar dan is de zin in den zamenhang onverflaanbaar. Achcer
D 'O R V ILL I V M moest eene (,) flaIn , want celebrata is nom .
fing . fem . gen . ; aldus : /1 praefentem Ithenaei nostri /latum
compare cum ejus primordiis, cumque rerum conditione , quae
[rerum conditio] fuit paullo ante cekbrata per D' O R V I L[tunc] multo
L I U M (,) [cotnparoj prima ejus faecularia,
magis etiam ad alacritatem erigor . Bl . 167. vs 6 Deficiunt
vives, lees vires. Ill . 176 . vs. I . moec de (.) acbter Camoenae weg . Men leze
drescit Latiae fed dum foecunda Camoenae
Vena, unum hoc liceat etc.
en vs . 7 flaat imatator voor imitator .
In 't algemeen is anders de correctie vrij naauwkeurig, en
wlj willen niets op den ]of, aan de uitvoering gegeven , heb .
ben afgedongen ; terwijl wij den Heer V A N L E N N E P dankzeggen voor bet gemeenmaken dezer verzameling .
Nederlandfche Muzen-dlmanak . :833 . I' ftiende Taar . Te
dmJlerdam, bii J. Immerzeel, Jun . s64 hi. f 3 -50 .
dlmanak voor het Schoone en Goede, voor 1833 . Te dmJlerdam, bii G . J . A . Beijerinck . X en :8o hi. f r - 8o .
Groninger Studentenalmanak, voor :833 . Te Croningen, b
W. van Boekeren . I55 hi. f i - 6o.
dlmanak ter bevordering van kennis en goeden fmaak, voor
1833 . Zesde Jaargang. Te Groningen, bf J. Oomkens. io3
hi. f :-35 .
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NederlandJche Anekdoten•Almanak, voor 1833 . Te Franeker,
be G . IJpma . 245 M. f : - 90.

A1

deze jaarboekjes van verfchillende waarde werden door
de Redactie van dic Tijdfchrift afgezonden den 29 van Wintermaand 1832 , doch zijn, ten gevolge der ingevallene vorst,
eerst op den 22 van Sprokkelmaand 1833 door Recenfent
ontvangen geworden . Deze noodlottige omiandigheid is de
oorzaak van bet late dezer aankondiging, en, ten einde die
nog niet meer to vertragen , zijn wij genoodzaakt een veel
beknopter verfag to geven, dan anders wel bet geval zou
zijn geweest .
De Muzen-Almanak, welks inhoud , even als die van de
meeste andere jaarboekjes, aan bet publiek, deels dooreigene
lezing, deels nit recenfie in andere Tijdfchriften, reeds be .
kend zal zijn, is dit jaar, behalve met de Portretten van de
Heeren ROBID>f VAN DER AA en VAN OOSTERWIJK
B R U Y N , fechts met drie plaatjes, docll daarentegen ook met
drie fac (smile's en den muzijkblaadje voorzien . Niet alles,
wit in den Muzen-Almanak is opgenomen , beantwoordt aan
de verwachting, met welke men daarin geplaacfte dichtllukjes
begins to lezen . Gelegenheidsverzen vooral behooren, met
enkele uitzondering van deze of gene meestertukken in die
foort, bier minder to huis ; hetzelfde zij gezegd van zooda .
nige zedekundige of godsdienflige verzen, die zich niet, door
eenige verrasfende wending of eenig nieuw en dichterlijk oog .
punt , onderfcheiden . Doch er is zeer veel fchoons en voortreffelijks ook thans weder bier to vinden . De gedichten van
den bekwamen verzamelaar I M M E R Z E E L zelven, bet vers
van B I L D E R D IJ K aan honing L O D E W IJ K, de gedichten
van de Heeren VAN WALR1, STARING, VAN LENNEP,
LOOTS, WISELIUS, VAN SOMEREN, VAN DEN BROEK,

en anderen zijn een
wezenlijk fieraad van her bundeitje . Zeer bevielen ons,
onder anderen, Verontfchuldiging door TOLL E N S, Geesten .
fiemmen en het Waterwormpje door W I TH u Ys . Doch bet is
moeijelijk en overbodig, bier eene lijst van verdienftelijke
gedichten mede to deelen . De achceraan gevoegde Levens .
berigtenvande Heeren BILDERDIJK en GISIUS NANNING
zullen aigemeen welkom zijn . Maar zou de Heer I M M E RZ E E L voortaan niet war naauwkeuriger voor de verbecering
der drnkproeven kunnen zorgen? Leydensch voor Leydens Hoo .
VAN OOSTERWIJK BRUYN, IJNTEMA
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gefchool, op b1 . 252 ; hoogfchaters voor hoogfchatters, op bl .
260 , en den achtenswaardigen , voor de achtenswaardige j . V A N
W A L R ~ ( gelijk de zamenhang vordert), op bl 261 , zijn b . v.
drukfeilen, die bij de lezing hinderen en in bet oog vallen .Ook de titelplaat fchijnt ons met fmaak en oordeel gekozen .
De Almanak voor bet Schoone en Goede , die met zeer
lieve plaatjes verfierd is, beantwoordt weder vol .kometu aan
zijnen titel . De Doodendans, door S T A RI N G , is eene meesterlijke vertelling . De Bruid, door VAN H A L M A E L , is zin .
rijk, leerzaam en fchoon, doch ruw geverfificeerd . Order
anderen behagen ons • bijzonder Natuur en Kunst, door WITH u Y s, en Bruiloftszang, door Mr . M 0 D D E R M A N .
De Groninger Studentenalmanak handhaaft zijnen bevorens
reeds verkregenen goeden naam . Vele dichtitukjes, zoo in de
Duitfche als de Nederlandfche taal , zijn niet zonder verdienften .
De Almanak ter bevordering van kennis en goeden Jmaak,
door bet Departement Leens der Maatfchappij : Tot Nut van
't Algemeen uitgegeven, moet minder van eene aesthetifche
zijde worden befchouwd . De verzameling is als Polksalmanak nuttig en bruikbaar ; zij beantwoordt dus aan boar doel .
Liefhebbers van Anekdoten zullen zich aan den Nederland.
fchen Anekdoten .Alntanak kunnen vergasten : want, onder
veel bekends of weinig bijzonders, ontmoet men toch ook
dikwijls bet eene en andere, dat bij de lezing verrast en treft,
of eens hartelijk lagchen doer .
Plaatsgebrek verbiedt ons, nit dezen of genen der opgefomde Almanakken, iets tot proeve mede to deelen .
.'toning,

24 Aug. 1832, door G . A. C .
u A R s, Luitenant in Koninklfte
Nederlandfche dienst . Te linflerdam, b Gebr. Diederichs .
1832. In 4to . 8 Bl. f : 30 .

Geboortegroet aan den

W . MARQUIS D E T H O

M)n Onheil op de Lek , een vaderlandsch Tafereel, in twee
Zangen, door G . A . C . W. MARQUIS DE THOUA.RS,
Luit . der i ode Afd. Inf. Te Amflerdam, bij A . Vink.
1832 . In gr . 8vo . 5o Bl, f I 8o. (Uitgegeven ten voordeele
oazer hulpbehoevende natuurgenooten, welker betrekkingen
door bet allerdroerigst voorval bun graf in de golven vonden .)
Op de vereeniging der Franfche en Engelfche Ploten , tegen
Holland uitgerust . Naar bet Engelsch, uit bet dagblad :
The Standard, door H . T O L L E N S , e z . Te 4mfterdam ,
bij M . Westerman en Zoon . 1832 .Ingr.8vo. 4 Bl, f : .to .
De 4ziatifche Cholera, Dichtfluk door J . J . D R O Z V A L K,
Med. Doctor, to Amflerdam . Te Amflerdam , by L. van Es .
1832 . In gr. 8vo . 15 B1. f :-20 . (Uitgegeven ten voordeele
der behoeftige Choleraqders in ons Paderland.)
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De

Heer Luitenant D E T H o UA R S, aan wiens dichterlijken
aanleg door niemand met reden kan getwijfeld worden, be .
gint zijnen dichttrant to zuiveren van dat gezwollene, duistere en valsch vernuft ademende, dat zijne waarlijk bezielde
verzen anders veelal ontfiert : echter heeft hij bet gebrekkige
zijner, hoe groote, toch aan dat euvel mank gaande Duitfche
modellen nog niet geheel afgelegd . Tot aanbeveling zullen
wij voor de Lezers, van bet ''choone, en tot waarfchuwing
des Dichters , van bet wanftalcige eenige proeven leveren .
Heerlijk is de aanhef van den Geboortegroet aan den Koning :
Een zomerdag , zoo fchoon als de aard zag klimmen
In 't morgenland, waar Sions tempel ttond,
Ziet 't Hollandsch hart aan d' oosterhemel glimmen,
Die 't heerlijkst feest aan Baco's kroost verkondt.
Een vreugdedag, in deze omwolkte dagen
Voor 't Nedrlandsch (voor Nedrlands) yolk, windt zich nit
Thetis' fchoot,
Komt de ochtendmist van 't nuchtren halfrond vagen ,
En tooit de kim met lieflijk rozenrood .
BI . 4 . De oogstmaand , rijk aan palmguirlanden , blinkende
als de dageraad,
Met haar lyaniden-kranTen in bet golvend glansgewaad,
fehijnt ons overladen to zijn .
B! . 6 heeft in deze twee regels de meening niet zuiver
uitgedrukt :
floe de vriend van God zijn lading op een veilge fleenrots bergt,
En nog uitkomst built befchoren, hierdoor d'affrond aangetergd.
Liever nog : fchoon hem de, afgrond dreigt en tergt .
Bij bedaarde nalezing, zal de Dichter inzien, dat, met
uitzondering der twee laatt'e verzen, bet lint van dien Ge .
boortegroec niet gemakkelijk to verftaan en flecht gecon .
ftrueerd is .
Mijn Onheil op de Lek bezit zeer vele verdientten ; doch
ook daar verloochent zich T H O U A R S niet . Men ziet aan
bet zonderlinge van fommige uitdrukkingen en fpreekwijzen
al dadelijk, wie de Sehrijvet is . De fleenweg des levens, in
plaats van het dorenpad, is zeer verkeerd : want een /leenweg
is een zeer goede, bruikbare weg, en de Dichter wit den
levensweg hier van deszelfs onaangename zijde befchouwen .
Plaatfen, als de volgende, verdienen waarlijk geenen lof :
Bl . 27. Doch (leer! uw wit gefchie! (de booten zijn geladen)
Die nimmer rekenfchap op aard geefc van uw daden .
Bl . 29 . bet hart . . . Dat zwemmende in den dauw der ziel van
/mart verglom .
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BI . 31- 'k Zag (God I de veder zinkt, zinkt magtloos bij 't
omfchrijven)
Hier rand(els, daar chakots, en verder lijken drijven .
Op bl . 36 worden de vogelen vliegende orgelkelen en blaa .
drenburgers genoemd, en de florm words een bassoon gehee
ten , van de quit gezonden, die door de fchepping giert
en op de rotten (luic .
Voor een' Luicenant bij de Infanterie, en niet bij de AN
tillerie , is de Marquis D E T H O U A R S war veel met af.
fuiten in de weer ; maar, zonderling genoeg, van de ka .
nonnen zelve fpreekt hij niet : en war is toch een affuit
zonder kanon ?
Desniettegenflaande is dat dichtwerk vol echce poezij , en
de achteraan gevoegde Romance is voorcreffelijk ; b . v . :
Daar lag ik, dobbrende op den flroom,
V66r God mij uitkomst bood ,
In ftrijd met d' opgeruiden vloed,
Te wortllen met den dood .
Ik dacht aan 't lieve onnoozel wicht,
Ontwortleld aan den fchoot
Der moeder, die 'k des ochtends nog
In minnende armen (loot.
Der moeder, die 'k aan 't kloppend hart
Voor 't laatst nu had gedrukt,
Die menig bloempje op 's levens baan
Met mij had afgeplukt .
Der moeder, die mij alles was
Op 's werelds kronkelpain ,
Die nooit of nooit (liever, ach nooit)wedr aan mijn zij'
In 't lagchend groen zou flaan .
o God I ik zag bet aaklig krip ,
Haar zelve in weduwrouw,
Twee weesjes , 't onderpand , o Heer!
Van teedre huwlijkstrouw .
Vaartwel I vaart eeuwig wel ! mijn kroost,
Ik zie u nooit wedrom . Vaartwel! tot voor den troon van God,
Bij 't zalig Englendodl !
De Heer T o L L E N s heeft bet vers , in her Engelsch dag .
blad The Standard geplaatst, volgens zijne gewoonte, en
dus meesterlijk, overgebragt .
Het dichttluk op de Cholera, van Doctor V A L H, is wel
geen meesteriluk , doch Iaat zich zeer goed lezen en heeft
eene beilzame flrekking .

BOEKBESCHOUWING,
De Pausfen, als tJdelt~ke horflen en Opperhoofden der
Kerk befchouwd, federt de vestiging van den H Stoel
to Rome tot het jaar 1822 . Door J U A N A N T O N I O
Ilde Deel .
L L 0 R E N T E.
(heryolg en Plot van bl . 148 .)

nder zulke Opperhoofden en Geweldenaars, , en bij
O
hunnen onzaligen invloed op de zeden der Christenheid,

moest onmisbaar de Kerk door gedurige onrust en verdeeldheid geteisterd en gefchokt worden , en dreigde,
vooral na de uitvinding der Drukkunst, tegen bet zeddbederf en de Hierarchij van Rome een fchrikkelijk onweder los to barften . Doch laat ons L L o R E N T E hooren , en de plaats , waar de Katholijke Schrijver over de
Hervorming ten tijde van L E o X fpreekt , uit zijn werk
bier affchrijven : „ Van de twaalfde eeuw af," zegt
hij , ,, begonnen de fcheuringen in de Roomfche Kerk
• door de Waldenzen. Hen volgden de 4lbigenzen ,
• de Wiklefiten, de Husfiten en zoo vele andere, tot
• aan LUTHER . Allen hadden hunnen oorfprong in
„ de buitenfporigheden, de heerschzucht, de hebzucht
• en bet despotisme der Pausfen, die op bet einde der
• elfde eeuw bet flelfel van G R E G O R I U S VII aanhin• gen . Allen riepen luid, dat Rome een Babylon" (waarom riet Babel?) ,, en de Paus een Antichrist geworden
• was . Alle vromen begeerden eerbiedig de affchaffing
„ der misbruiken, ten einde de ketters elk voorwendfel
• to benemen , om zich van de Kerk of to fcheiden . De
• Kerkvergaderingen to Costnitz en Bazel hielden zich
„ hiermede ernftig bezig. Intusfchen hadden de Pausfen
„ de ultvoering der befluiten veronachtzaamd, en waren
• flechts bedacht om hunne wereldlijke magt to vergroo„ ten . -- Volgens mijn gevoelen , is L E o X de eigenlijke
EOEKBESCH . 1833 . NO . 5.
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bewerker van al , wat wij thans nog zien gebeuren .
Was hij de man geweest , die hij benoorde to zijn ,
dan zou hij gezien hebben , dat de monnik L U T H E R
in de hoofdzeak Yolkemen- gelijk had, door zich tegen bet grove misbruik van de aflaatkraam to verzetten .. Bezorgd am de treurige gevolgen voor to komen,
„ zou hij zijn ftelfel veranderd hebben , en ten minfle
• in bet kerkelijke beftuur tot de gewoonten van de eer• fte heeft der elfde eeuw teruggekomen zijn, ingeval
• hij niet, zoo als zijn moest, met betrekking tot de
• wereldlijke Vorfien, tot die van de vierde en vijfde
• eeuw, en met betrekking tot de Bisfchoppen en gees• telijke aangelegenheden , tot die van de eerfte en tweede
• eeuw terugtreden wilde. L U T H E R, C A L V UJ N, en
• vele anderen van de Kerk afwijkende in de i6de eeuw,
• zouden dan met de Kerk vereenigd zijn gebleven ,
„ en de Protestantfche landen geene reden gehad heb„ ben , om eene afzonderlijke Kerk to ftichten ." Gaarne vereeren wij de gevoelens van L L a R E N T E,
oak fchoon wij bet daarvoor houden , dat de fchuld
niet alleen bij Paus L E o X, maar tevens in bet diep
ingekankerd, ongeneeslijk zedebederf der hoogere en lagere Geestelijkheid gezocht moet warden . Immers A n R IAA N V1, zijn Opvolger, heeft alleen de hervorming
bedoeld van bet Paufelijk Hof ; maar ook hij overleed
fpoedig, niet zonder vermoeden van vergiftiging . En getuigt niet daarenboven bet jongtte tijdsbeftek van ruim de
heeft eener eeuwe, hoe weinig Rome alsnog gezind is,
een hairbreed of to gaan van zijne hierarchifche beginfelen en grootheid ; hoe weinig duurzaamheid bet heeft,
wanneer een c L E M E N S XIV, met opoffering van zichzelven , flechts ddnen flap ten goede en tot bevordering
van Christelijken vrede doet ? Door hen , leest men bij
L L O R E N T E , „ werd de Orde der Jezuiten , op ver• zoek van al de Vori}en nit bet Huis van a o U R u o N ,
• gelijk van verfcheidene anderen , en ten gevolge van
„ duchtige beweegredenen, afgefchaft ." Maar oak daarna teekent hij aan : ,, P I u s VII heeft tot herflelling
„

„
•
•
•
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dier Orde eene bul uitgevaardigd , waarvoor hem de
„ Gefchiedenis oak al geene eerzull zal oprigten . Trouwens wens ," zegt L L O R E N T E ten vervolge, „ hiermede
„ zich niet vergenoegende , werd hij (de Paus) zelfs de
„ lofredenaar der Jezuiten in cen ander breve aan F E R„ D I N A N D VII , en merkt daarin aan , dat de tegen
„ die goede lieden (!) ingebragte befchuldigingen enkel
„ Taster ;:ijn ." - Ziet daar hat onfeilbare oordeel van
eenen Hierarch , zoo ftrijdig als licht en duisternis, en
aandruifchende tegen de denkwijze en mocdige daad van
zijnen even onfeilbaren Voorganger G A N G A N E L L I!
Noode onthouden wij ons, de taal van verontwaardiging,
waarmede L L O K E N T E, aan het Plot van zijn werk ,
den Herfteller der Jezuiten-orde, then hromen in naam,
maar voorfpraak van zijne gewetenlooze oogendienaren,
tot de, Paufelijke archiven en historisch bewezene gruwelen overwijst , bij ons ver!lag van zijnen arbeid to
voegen . Maar ons beftek gebiedt to eindigen . Dit nog
alleen (door onzen Schrijver niet vermeld) tot bewijs,
hoe Rome , dat op nieuw zich met L O Y O L A 'S volgelingen omgeeft en hen voedf'ert , thans weinig of niets
verfchilt van hetgene het was in de I7de eeuw onder
„ eenen Ondergod,
P A U r. u s V , wien zijne vleijers
„ Monarch van het Christendom en den Handhaver der
„ Paufcl ke fllmagt" noemden . wij bedoelen de uitdrukkelijkc goedkeuring , door dezen Opperhierarch gegeven aan de Leer van S U A R E Z , den Jezuit, ter
verdediging van den Koninrsmoord (*) . Genoeg voor
ons , om elke Maatfchappij en Volk gelukkig to noemen , van wier grenzen dat flangenzaad ten verfte verwijderd blijft, en om den Vorften en Magtigen op aarde
de waarfchuwing bij v I R G I L I U S voor to houden
Equo ne credite Teucri .
„

(*) BOWER, Hist of the Popes, Vol . VII, p . 477, en
M O S H E I M, Kerk . Gefch . D . VIII . bl . i47 . noot b .
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Gefchiedenis der Christelgke Godsdienst en Kerk , door
A. N E A N D E R. 17it het Hoogduitsch vertaald, door
x. J . S P IJ E E R , Theol. Doct . en Pred . to Waddingsveen . Ilde Deel. Te Rotterdam, bij Wed. van
der Meer en Verbruggeu . In gr . 8vo. XIV en Sso
bl- f 3 -'-

V an

bet eerfte deel der vertaling van dit werk is op
zijuen tijd verflag gedaan . Nadat dezelve een' tijdlang
had ih'Igelkaan, wordt zij met dit deel door eenen anderen Uitgever vervolgd. Op verzoek van den tegenwoordigen Uitgever, is de naam van den Vertaler op den
titel geplaatst. De nederige Vertaler wenscht , dat de
voldoening aan dit verzoek enkel aangemerkt worde als
een hlijk van achting aan den Schrijver , en dat dezelve
niet roegefchreven worde aan eerzuchtige bedoelingen .
In zoo ver de naam van eenen Geleerde, die, als Evangelieverkondiger , reeds vain eene gunftige zijde in de vaderlatdfche Hervornide Kerk bekend is, jets bij kan drag, om aan bet vertaalde werk eene gunftige ontvangst
bij oils vaderlandsch publiek to verzekeren , keuren wij
dan ook dezv bekendmaking niet af, vooral daar wij
hierdoor ook weten ,0 aan wien wij de belangrijke toelichtingen to danken hebben , waardoor deze vertaling bet
oorfpronkelijke in waarde overtreft . Dit deel begint met
de tw¢ede Afdeeling, behelzende : De GFfchiedenis van
het Kerkbefluur, de Kerkeljke Tucht , en de verdeeldheden
daarover ontflaan . I. Bet befluur der Christel ke Kerk
in den leeft jd-der llpostelen, na den leeft#d der dpostelen. II . De uitoefening der Kerkel jke Tucht. III.
Verdeeldheden en fcheuringen ter take van Kerkbefluur
en Kerkel!& Tucht .
Met betrekking tot de ingevoerde onderlcheiding tusfchen de BisYchoppen en de Presbijters, welke in deze
Afdeeling behandeld wordt, viel ons in bet oog bet verfchil van gevoelen tusfchen N E A N D E R en eenen onzer
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vaderlandfche Geleerden . N n t N D E R zegt :„ Het was
• geheel natunrlijk , dat , in de vt<rgaderingenn der Pres„ bijters , fpoedig Un hunner tot Vooraitter gekozen
• werd ." En vervolgens : „ Uit hetgeen reeds in de
• tweede eeuw beftond, mogen wij opmaken , dat's on• middellijk na den leeftijd der Apostelen, bet ambt van
• eenen blijvenden Voorzitter in den Rasd der Presbij• ters is ingefteld , en dat deze Voorzitter, omdat hIj
• voornamelijk bet opzigt over alles voel'de, den naam
„ van eenen Opziener of Bisfchop bij uitnemendheid ge• dragen , en zich daardoor van de overige Presbijters
• onderfcheiden heeft." De Hoogleeraar N . C . $ i s T ,
in zijn onderzoek over den oorfprong vard het ililfchop .
peli/k gezag in de Christel#ke Ksrk, en& geplaatst in
bet tweeden deels eerfle fluk van bet drchief voor de
Kerkelffke Gefchiedenis : ,, Niet hamelijk, dat lret gezag, aan Unen Bisfchop in iedere Gemeente toege• zag,
• kend, als van zelve en van lieverlede uit bet voorzit• terfchap van eenen der Ouderlingen zou zijn voortge*
• vloeid ; maar het werd niet zonder vele tegenkanting
„ opzettelijk ingevoerd ." Nadat de Hoogleeraer reeds
vroeget gezegd had : ,, Uit de brieven van 1 o iv A T z u s
• leeren wij bet gezag en de waardigheid van -66nen
• Bisfchop in elke gemeente, als eene toenmaals nieuwe,
• althans in de plaatfen , naar welke deze brieven gerigt
• zijn , nog niet bekende of aangenomen lnflelling ken„ nen ." jammer is bet, dat, door de genocgzaam gelijktijdfge uitgave van dit deel der vertaling met bet genoemde deel van bet drchief, de geleerde Vertaler geene
gelegenheid heeft gehad , om zijnen oorfpronkelijken Autheur to verdedigen .
De derde Afdeeling behelst Ge/chiedenis van dsn
Levenswandel en de openl!yke Godsvereering der Christenen . I. Levenswandel der Christenen . If. Openljke en gemeenfchappelffke Godsvereering . III . Bediening van Doop en dvondmaal. N E A NDE R behan ,
delt ook in dit werk de gefchiedenis der Christelijke
K erk vooral van hare beoefenende zijde, dezelve aan-

194

CESCHIEDENIS DER CHRIST . CODSD .

NERIC .

wendende tot leering , waarfchuwing en ftichting ;
en, waar cene zekere neiging tot bet mystiekc, welke
bet niet to ontkennen is dat den Schrijver cigen is , aanleiding geeft tot onnaauwkeurigbeid, dient bet aangemetkte van den gelcerden Vertaler tot nuttige teregtwijzing. Zeer doelmatig is, onder anderen, de aanmerking
op de overbrenging van Jo . VI : 47-56 op het Avondmaal . Dc Vertaler zegt in dezclve, bladz . c74 : „ De over„ brenging van deze Bijbelplaats op bet Avondmaal is ge„ heel overeenkomftig met de doorgaande denkwijze van
„ onzen Schrijver ; maar blijft toch voor ons aan vele
„ bedenldngen onderhevig, omdat zij op eene minder
„ juiste verklaring fleunt, en tot onjuiste voorftellin„ gen van den aard en bet does des Avondmaals aanlei„ ding geeft .'
tiVij verblijden ons in de voortzetting dezer vertaling ;
en, daar wij vernemen, dat bet werk in het oorfpronkelijke ook no- nict volcindigd is , hopen wij , dat de
Schrijver, die met zoo vcel anderen letterkundigen arbeid overladen is , zijn voornemen zal volvoeren . \Vij
wenfchen , dat dit ons verflag moge mcdeeverken , om ,
bij de llervatting van de Nederduitfche uitgave van dit
werk , de belang(telling van ons publiek in doze onderneming op to wekken , en de loffelijke poging van den
Vertaler door cene gunflige ontvangst bij zijne landge .
nooten to doen bekroonen .
Christendom en Regtzinnigheid. Door J . C . A . S A ND E R en J . G . L I E R N U R . llde Stukje. Te llrnhem,
bif C . A . Thiemc . In kl. 8vo. 113 BI. f : - Go .
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an bet eerfle flukje is verflag gedaan in No . V . der
. Ook tilt tweede behelst belangLetteroef. voor 18a9
rijke dingen, daar beide Schrijvers toonen, dat zij gaarne
eene zaak van onderfcheidene kanten befchouwen , ten
cinde dus alles to beproeven en bet goede to behouden .
Drie Verhandelingen komen in dit deeltje voor. Dc
eerfte, van SANDER, heeft bet volgende opfchrift
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Eenheid en -verfcheidenheid, aanvang en voltoo#ing der
openbaring Gods aan do menfchen , in bet Oude err
Nieuwe Verbond. Over dit onderwerp wordt veel goeds
gezegd , dat aan denkende lezers zeer wel voldoen zal .
Eenige vreemd klinkende uitdrukkingen of gewaagde flellingen komen er voor, waarop men aanmerkingen zou
kunnen maken ; b . v. bl . 5, 6 : Alle , zoogenaamd
nadere en /lellige, openbaringen Gods bejlaan in aanw!pingen , om bet book der algemeene openbaring, dat
overal In de natuur en in den loop des levens voor do
menfchen geopend lag, aan dozen to leeren €ennen . Rec .
meent, dat er in den Bijbel nog al iets sneer geleerd
wordt . Het is wel waar , wat S A N D E R op bl . 7 zegt,
dat de Profeten hunnen tffd ver vooruit waxen ; maar
hetzelfde kan men van $OCR A T E s en PLATO zeggen . Stonden zij dus gelijk met de Profeten ? Dit words
hier wel niet beweerd ; evenwel drukt de Schrijver zich
foms eenigermate dubbelzinnig uit . Op bl . 15 that
Dit onderw!!Xs der Profeten rustte op de befchouwing der
.natuur en op de ondervindingen , die bet menfcheljk
levee aan de hand goofs, mitsgaders op de oudfe overleveringen aangaande de fchepping der wereld en de lotgevallender menschheid in de vroegfe eeuwen ; en onmiddellijk volgt hierop : Ondertusfchen werden zil door den getst
Gods gebragt tot bet regte ver/land en de doeltrefende toepasfrng dozer openbaringen . Van then aard is mede, wat
bl . 38, 39 voorkomt : In alle doze dingen (leer en levee van
j a z u s) kunnen wi/ niet miskennen eene zoo b#zondere
begunfliging en hulp van God, dat de gewone middelon, waardoor eon mensch ontwikkeld wordt, bier op
zich zelve niet fehoen (7) toe to reiken ; want duizende kenden de onderw#zingen der Profeten ook , en
yonden er nogtans dat niet in , wat j E z u s er in
vond. Hieruit nu trekt S A N D E R dit gevolg : Zoo be(chouwd, kan, ja moot bet gepaard gaan, dat j Ez u s zr/ne leer onmiddell/k van God ontving, en nogtans uit de onderrigtingen der Profeten geput heeft ,
en doze voltooid.
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De tweede, insgelijks van SANDER, is getiteld
.De weggenomen /leutel der kennis . Eene b!~drage tot
onderfcheideng en fchatting der ware verlichting in
het godsdienJlige . Hier komt veel voor, dat opmerking
en behartiging verdient . Alleen meent Rec . , dat er
gegronde aanmerking to maken ware op datgene , wat
bl . 49 words gezegd van de bekende plaats van m o z E s
Eenen Profeet, ads me, zal de Beer u uit het midden uwer bhoederen verwekken ; naar Hem zult gij
hooren. De Schrijver zegt wel, maar bewijst geenszins,
dat de fpreker zelf den vollen inhoud van zoo heerl#k
woord niet vermoed, en geen denkbeeld kon hebben van
den perfoon , in wien het geheel vervuld zou worden .
Volgens S A N D E It befl:aat de ware verlichting in het
terugbrengen en gebruiken van den weggenomen Jleutel
der kennis. Rec. erkent met den Schrijver, dat het
licht der wereld in j E z u s den C H R I S T U S is opgegaan , doch gelooft tevens , dat Hij , die ]even en onverderfelijkheid aan het licht bragt door zijn Evangelic,
iets meer gedaan heeft , dan Wet en Profeten to verklaren .
Het derde oplel is van L I E R N U R , en handelt over
de vraag, waarom de B jbel voor het IPoord van God
gehouden moet worden . De Schrijver begint met eene
allezins gegronde en gepaste loffpraak op den Bijbel ,
en merkt voorts to regt aan , dat ingenomenheid met
denzelven nog niet hetzelfde is , als er gezag aan toe
to kennen ; of met andere woorden, dat inwendige voortreffelijkheid der leer geenszins als bewijs van eigenlijk
gezegde Openbaring kan gelden . Hij zegt vervolgens,
dat jnen langs onderfcheidene wegen tot overtuiging van
de Goddelijklieid des Christendoms kan komen , maar
dat er voornamelijk drie gronden zijn voor de zekerheid, dat de Bijbel Gods Openbaring behelst ; hij toetst
den eenen na den anderen . De eerfke is de uitfpraak
der Christeleke Kerk ; de tweede, de redematigheid
van den inhoud des 13#bels ; en de derde, de geloof. .
waardigheid der uitfpraken , of het gezag van j E z u s
CHRIST us . L I E R N U R wil deze drie gronden of
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bewijzen vereenigd hebben ; terwijl, zoo men ze moest
fcheiden, aan bet tweede boven bet eerfte, en aan bet
derde boven bet tweede de voorkeur zou behooren gegeven to worden . De Schrijver oppert verder onderfcheiclene bedenkingen ; maar al dese zwarigheden, zegt
hij , zullen verdw jnen , wanner men een voldoend antwoord heeft op de vraag : hoe kan een boek, door
menfchen in menfchel#he taal befchrevert, Gods openbaring bevatten? of: door yolk vermogen z!yn do gew!~de Schr vers in Jlaat gefleld geweest, om Gods openbaringen to ontvangen en mede to deelen p En dit antwoord luidt, voigens LIERNUR : De H. Schrift is
gefchreven op ingeving en aandrift van den Heiligen
Geest . Doch nu komt bet er op aan , wat men dan
eigenlijk door ingeving moet verftaan . Rcec. is bet niet
eens met den Schrijver, dat de, in den Babel als zoodanig gpgeteekende, openbaringen niet moeten worden
yoorgefleld als afzonderl!~ke, van Godfwege gedane,
mededeelingen aan dezen of genen ; maar als openbaringen , als verfch jningen van God en van Goddeljke
dingen, welke elk hebbon kan, als h f flechts het vermogen bezit, om ze to befchouwen . De vraag aangaande
de ingeving der H . S. is geenszins zoo gemakkelijk to
beantwoorden, en op de redenering van L I E R N U R
niet weinig aan to merken . Dezelve bevat, ja, ten deele
wel waarheid, h . v . dat niet alles, vat in den Babel
voorkomt, Openbaring is ; maar dat de C H R I S T U S
niet voorgefleld zou worden als een wezen, dat van
Godswege openbaringen mededeelt, ftrijdt, naar bet oordeel van Rec . , regtftreeks tegen de duidelijke leer der
Heilige Schrift , en hij kan dus niet met dezen Schrijver
van Christendom en Regtzinnigheid zeggen : Pan die
openbaringen , ( in den zin van L I E R N U R , boven opgegeven) en van derzelver indruk op het gernoed der
waarnemers, levert de B(bel de min of meer uitvoerige
befchr/vingen, meestal opgemaakt door hen, die dezelve
hadden waargenomen, foms ook wel door anderen, die
or van gehoord hadden ; en deze z #n mondeling of fchri,,f.
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relijk medegedeeld, nu eens am , als het ware, het gemered Au woorden to ontlatten, gelffk de dichter doet,
die zone zangan zsd'#s ondanhs -ter neder fehHjft, darn
wetter met het bepaalde oogmerk, om anderen op die
openbaringan bpmerlezaam to makers, em to onrlerrigten, to berafen, of to vertroosten .
Eene mondetlinge drakfout op bl . roy is zinverwaref
in phaft van ,ainverwant. Voorts zou grootere naauwy
keurigheid in bet piaatfen der fcteidteekens duidelijkheid
bevorderd hebben .
.djgemeene Gefchiedenis, door K . P, $E C K E it . Naar
den laat/len verbeterden Druk , uit het Hoogduitsch
yertaald. VIIde tot X11de .heel. Te Haarlem, bf de
Erven F . Bohn . x829-1832 . In gr . 8vn . Te zamen
2o66 67. f 15 - 30 .
in het jaar 1826 hebben wij de Lezers van ons Maandwerk met de lllgemeene Gefchiedenis van B E C K E R en
derzelver overbrenging in onze taal door eene korte aankondiging bekend gemaakt ; (zie Letteroef. bl . 507-510)
waarop wij ten jare 1829, (bl . bo3--669) rta de verfchijning der zes eerfte deelen , een uitvoeriger verflag,
zoo wel van den inhoud en de inrigting dezes werks ,
als van den geest, waarin het gefchreven is , hebben
laten volgen. Bij die gelegenheid hebben wij ons vertrouwen uitgedrukt, dat dit boek zich wel zelf eenen
weg zou banen tot de kringen van bet Publiek , 't welk
prijs ftelt op grondige historifche kennis, gepaard met
levendige en bevallige voorftelling, en de ondervinding
heck ons in deze verwachting niet to leur gefteld . Onze
Landgenooten erkennen en waarderen hoe langer hoe
sneer den vevdienftelijken arbeid , door onderfcheidene
Geleerden aan dit werk befteed, en men verheugt zich
algemeen, ook in onze taal eene Algemeene Gefehiedenis to bezitten, die, aan de groote vorderingen van
onzen leeftijd in de historifche kritiek en kunst beantwoordende, eene lang gevoelde behoefte vervult.
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Met genoegen kondigen wij dan ook bet vervolg de .
zes werks aan. Alle lof, then svij aan de zes eerfe
deelen, zoo wel om de bewerking der flof, als om
de vertaling, gegeven hebben, komt ook aan de boven .
flaande deelen toe. l)ezelfde rijkbeid van zaken, dezelfde grondigheid van behandeling, helderheid van ont
wikkeling, levendigheid en fierlijkheid van omkleeding,
dezelfde ernst en eerbied voor het heilige in de Gefchiedenis , die de vroegere deelen verfieren , kenmerken ook
de voox ons liggende, en waken de lezing hoogst be.
lang-rijk, nuttig en aangenaam. Het tij zoo, dat dit
boek voor den eigenlijken Gefchiedonderzoeker minder
waarde bezit, dan de werken van R v fi T E C K, en V oorel
van s c H L as S E R , als welke zich door eene naauwkeurige opgave en beoordeeling der bronnen onderfrheiden ; hetvelve is meer dan deze gefchikt voor die ge .
mengde klasfe van Lezers, welke nuttig onderwijs zonder
eigenlijke geleerdheid begeeren , en de lotgevallen der
volken in derzelver inwendigen zamenliang willen leeren
kennen , daar bet de refultaten van eene grondige ftudie
der bronnen behelst .
Hoogstbelangrijk zijn de tijden , waarover de boven.
flaande deelen handelen . Het zesde deel van het werk ,
dat met de Gefchiedenis der Middeleeuweu begint, be .
vatte de twee eer/te tijdperken derzelve, van den val des
Romeinfchen Rijks in bet Westen tot op K A R E L den
Grooten , en van dezen tot op G K E G o R I U S VII. Deze
Gefchiedenis wordt in de drie volgende deelen voortgezet, zoodat bet zevende bet derde tijdperk behelst,
van GREGORIUS VII tot Op RUDOLF van Habsburg, en bet achtfte en negende bet vierde tijdperk be.
fchrijven, van dezen tot op de ontdekking van 4meri U.
De nieuwere Gefchiedenis neemt eenen aanvang met bet
tiende deel , hetwelk , met en benevens bet elfde en de
helft van bet twaalfde, bet eerie tijdperk befluit, de
Gefchiedenis namelijk van de ontdekking van 4merika
tot bet uitbreken van den dertigjarigen oorlog ; terwijl
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de andere helft van het twaalfde deel het begin van het
tweede tijdperk omvat , de Gefchiedenis van het uitbreken van deft dertigjarigen oorlog tot het einde der zepentiende ceuw.
Men ziet uit deze algemeene opgave, welk een rijkdom van zaken hier behandeld is, en hoe uitvoerig wij
zouden moeten worden, zoo wij flechts met enkele
woorden wilden aanf}ippen, wat hier voorkomt . Wij
meenen daarom met de betuiging to kunnen volf'caan,
dat volledigheid hier gepaard gaat met helderheid van
fchikking, gemakkelijkheid van overzigt en levendigheid
van fchildering, en dat alles de fchoone vrucht is van
grondige fludie en meer dan gewone historifche kunst .
Nergens hebben wij verkeerde opgaven en voorftellingen
ontdekt, en waar wij meenden to moeten verfchillen,
zouden wij ons gevoelen wel naast, maar niet boven
dat van den Schrijver of Vertaler willen flellen .
De laatf}e heeft zich, ook in deze deelen, van zijne
taak op eene voortreffelijke wijze gekweten ; ja wij
fchromen niet, aan de Nederduitfche uitgave van dit
werk, zelfs voor den met het Hoogduitsch bekenden
Lezer onder,onze Landgenooten, boven het oorfpronkelijke de voorkeur to geven . Zuiverheid van taal, helderheid, gemakkelijkheid en keurigheid van flijl zijn op
elke bladzijde zigtbaar, en alles geeft to kennen, dat
onze onbekende Landgenoot , wel verre van zich met
eene getrouwe overbrenging to vergenoegen, eigen onderzoek en beoordeeling niet gefpaard heeft. Daarvan
getuigen de belangrijke aanmerkingen, die hier en daar
onder den tekst geplaatst zijn, en evenzeer de kunde,
els het oordeel en den fmaak des Vertalers tot eer ver11rekken ; dit blijkt nog meer nit de veelvuldige veranderingen en uitbreidingen der gefchiedverhaien, waartoe
iij, na rijp onderzoek, ten behoeve van zijne Landge4jooten, beffoten heeft ; met een woord, wij noemen
,dit weak een model van vertaling, en aarzelen niet, de
arbeid
utoeite, daaraan befteed, met den verdienftelijkend
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to vergelijken, door den Heer
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Goo R aan de overbrenging en bewerking der Atheenfche Brieven to koste gelegd. Wij eindigen met de
betuiging van onzen wensch , dat het werk op dezelfde
uitnemende wijze moge worden voortgezet en ten einde
gebragt, en onder ons veel moge bijdragen, om die
Geichiedkennis to bevorderen, welke den blik des menfchen van de aarde ten Hemel rigt, waar een wijze en
regtvaardige Beftuurder van de lotgevallen der volken
gezeten is !
Onderzoekingen over den /lziatifchen Braakloop bs7
eenen perfoon, die zich in den hoog/len graad van
Clairvoyance van het Magnetisch Somnambulismus beyond ; door J . H . V A N O P D 0 R P, Heel- en Vroedmeester to 4rnemuiden .
(Vervolg en /lot van bl. I6g .)

B rengen wij nu het den Heere v A N O P D O R P

voor.
gekomen geval ten toets .
In eene inleiding van 4 bladzijden krijgen wij de ge .
fchiedenis van den gemagnetifeerden jongeling . Wij kunnen haar niet ontleden . Wij hadden echter wel gewenscht
to mogen weten , welke infekten , bl . 8 , de Rider is
kwijtgeraakt. Zulke onnaauwkeurigheden behooren in geene
ziektegefchiedenis gevonden to worden .
De Heer V A N 0 P D O R P doet aldaar eenige vragen,
welke hij flechts onvolledig, en het tweede gedeelte der
eigen oordeel door het Magnetismus
eer/le vraag : was
wel genoeg opgefchort P in het geheel niet beantwoordt.
Onder twaalf SS brengt de Schrijver als onder zekere
hoofden, en bij flotfom, hetgeen hij in een aantal zittingen heeft vernomen over het Magnetismus .
S s . Ted van het uitbreken der Epidemie in ons vaderland. -- Beuzelachtig, en, gelijk de Schrijver zelf
zegt, tot dusverre gelukkig niet bevestigd.
S 2 . Graml van hevigheid der ziekte in ons vader-
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land. --- 13elagchehfte redeneringen , door de ondervinding gelogenliraft . De ziekte heeft zeker niet zoo hevig
gewoed als elders, maar zij heeft meer dan een enkel
mensch (!) weggefleept . De rijken heeft zij zeker minder
getroffen ; dus kan zij niet wel eene ftraffe Gods genoemd worden : of zouden de rijken zoo veel beter ge ,
weest zijn? De gegoede kon, door Gods zegen, meer
middelen van voorzorg aanwenden, en wij hopen, dat
dit algemeen erkend moge zijn ; maar ook de behoeftigen
hebben bij hunne armoede Gods liefde ondervonden,
want wie heeft bet hart en de hand der rijken geopend
Hij, die ons de Cholera niet ter ftraf, maar, als eene
herinnering onzer afhankelijkheid van Hem, ter verootmoediging gezonden heeft . De mensch in onze befchaafde
maatfghappij heeft vele middelen tot zelfbehoud gevonden ; - dat hij zich daarop niet to zeer verheffe ; daartoe moeten dergelijke gebeurtenisfen flrekken . Ook bier
was God Vader ; Hij leidt als een liefderijk Opvoeder,
wijst met zachter en ernfiiger wenken to regt, maar heeft
aithans bier niet geffraft .
Zetel en aard der Cholera . - Kort, door de
S
ondervindlng meer tegengefproken dan bevestigd .
5 4 . Oorzaak en wijze van voortplanting . - Eene
fcheikundige redenering over zekere fchadelijke zamenftelling der lucht ; doch icon de Helderziende niet ontdekken, waatdoor die is bevorderd geworden, noch in
welke evenredigheid de gazen (luchtfoorten) zich verlrinden . Alzoo geene aanwijzing, waarop met vrucht
iets to verrigten viel ; en kon althans tegen de oorzaak
niets ondernomen worden . De verdere redeneringen ,
over den toegang dezer lucht tot bet ligchaam , loopen
gedeeltelijk van zelf over de befmettelijkheid . Zfj is eigenlijk niet befmettetjk , zegt de Helderziende ; zij gaat
niet voort van perfoon tot perfoon ; evenwel verfpreidt
zij zich in groote fteden en langs groote wegen , want
men vindt er - Reeds peel yolk en -- waar peel yolk is ,
kunnen velen• aangetast worden , enz . ; redeneringen ,
waartoe men eigenliit niet behoefde C1a rvoyant te-zijn .
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§ g . Diagnofrs , herkenning. - In den beginne is de
Cholera . niet gemakkkelijk van eene gewone diarrhoea to
onderfcheiden . Doctor
to Middelburg, (denkelijk dezelfde Doctor van bl . 8) tast mis . Is dit ook
bij de uitko :nst zoo gebleken ?
§ 6 . Prognofis , voorzegging . A . Goede teekenen.
B . IKwade teekenen . -- Bij de ondervinding niet altijd
zoo gebleken .
§ 7 . De ziekte kan niet afgewend worden . - Wij
houden ons hierbij niet lang op . De Heer P . toont
hier geen esprit de corps to bezitten ; want hij keurt
fterke dranken of elixers af . Zijne kunstbroeders , die
om het publiek met winstbejagende annonces gegonsd
hebben, zullen hem daar weinig dank voor weten .
§ 8 , 9 . Geneesw#ze, afkeurend en goedkeurend beoordeeld. - Eenzijdig . Geen calomel, geen camphor,
geen koud water , en? . ; daarentegen opium , oleum kajuputi , enz .
§ i o. De eigen opgegevene geneesw ze . - Natuurlijk
de oleum kajuputi en opium . Wij zouden ze vo-ir eenen
weerklank van het in de Oost-Indien gehoorde houden .
§ ii . Over de congestion en het t#dperk van re .
actie (? --)
§ i2 . De behandeling der her/lellenden . - De verftandigile bladzijde van het geheele ftuk en tevens de laatfte .
Wat hebben wij nu uit dit verflag geleerd, en hoe
veel wijzer zijn wij geworden? - Niets, noch in geenen deele . Met uitzondering van het onbepaalde gezegde
over de luchtsverandering, is er waarlijk geen enkel
denkbeeld , hetwelk eenige belangrijkheid bezit , en wel.
ligt is deze fcheikundige uitfpraak niets anders dan begoocheling der verbeelding .
Men zal misfchien zeggen : waartoe dan nu zoo veel omhaals, als er over dit verflag is voorafgezonden? - Wij
vonden de beste aanleiding, om bij deze gelegenheid
over dit onderwerp , zoo veler aandacht getrokken hebbende , iets in het algerneen to zeggen .
Mogen wij ons oordeel vellen over iets ,, waartoe wij ei-
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genlijk niet geroepen zijn, wij zouden dan nog de voorkeur am de antwoorden der reeds lvermelde Helderziende geven . Wij willen, met den befcheiden Schrijver, bet voor
eenen wenk houden, dienj
wij niet miskennen, en zeker
vertrouwen niet voorbarig beoordeeld noch veroordeeld to
bebben . Doch ook hier hebben wij niets bijzondecs gevonden . Het vernuft der vrouwen fchijnt haar ook in
den ftaat van Clairvoyance niet to verlaten . Honneur
aux Dames I

Wat nu den Heer V A N 0 P D O R P zelven betreft , al
wederom ligt zijn Ed . met de Provinciale Commisfie van
Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in Zeeland
overhoop . Zoude zij in zijn oog beter gehandeld hebben , wanneer zij omtrent den Heer P . rekkeli ker ware
geweest, of even zoo rekkelijk als jegens hem , die,
niettegenftaande een flecht gezigt, toch tot het Examen
en tot de praktijk is toegelaten
Het komt ons evenwel voor, dat bet in dit geval ,
zonder duchtige bewijzen, al zee ; moeijelijk zoude geweest zijn , iemand of to wijzen ; aan den anderen kant
zouden wij niet gaarne iemand tot onzen medicijnbereider hebben . met overprikkelde herfenen , hetzij door
bet kinaloogzout (?) of op andere wljze, met de gevolgen daarvan .
Die herhaalde uitvallen leiden eindelijk tot bet vermoeden, dat de fchuld bij ddne partij fchuilt .
Wanneer de •Heer v A N O P D O R P zijnen pligt be .
traeht , kan immers geene Geneeskundige Commisf a hem
deren ? Hij is in zijnen ftand nog onafhankelijker dan de
Koning. Wij wenfchen, wanneer zijn Ed . eens Lid der
Commisfie zal geworden zijn, dat de fchaal der regtvaardigheid door hem in bet huisje zal gebragt worden .
Hij befchouwe ons evenwel niet als de voorfpraak der
Geneeskundige Commisfien ; daartoe hebben wij volf}rekt geene reden : maar die gedurige uitvallen, en wel
in werken van eene wetenfchappelijke ftrekking , worden
eindelijk vervelend.
Ook laten wij den Heere V A N 0 P'D 0 R P , in navol-
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ging van een beroemd man (zie Voorrede) , bet regt tic
herhalen, hetgeen deze beroemde man aan de Par fche
Akademie den 16 April 1829 heeft gezegd : Ik bepaal
m~ tot het verhaal van hetgeen ik gezien heb . Het zij
ons geoorloofd , met fommige der Leden van dit zelfde
ligchaam , to mogen twjfelen , tot dat wij gezien, en
betgeen wij zagen aan de rede en ondervinding, ook
van anderen, getoetst hebben .
De Heer V A N o r D o R r kon , door zijne talenten .,
door zijne ondervinding, en vooral door zijnen onvermoeiden ijver, der vaderlandfche Genees- en Heelkunde
ten fieraad zijn , indien hij zich meer tot bet eigenlijk
vaderlandfche bepaalde, en, wanneer hij met der vreemden ondervinding voordeel wilde doen, niet eenzsjdig
aan eene fekte hing en altijd uit dezelfde bron putte .
Het profelytenmaken is, ook in de Geneeskunde, een
ondankbare arbeid .
De Cholera in Rotterdam . No . I-IF.
(Yervolg en flat van 61 .

172 .)

4J m tot bet gefchrift dezer Heeren weder to keeren :
Toen wij, kort na de uitgave van No . i , to Rotterdam kwamen , vernamen wij , dat hetzelve aldaar bij velen ongenoegen verwekt had, omdat , vooreerst , gezegd
werd, dat, vie vat begeerde to weten van den grond,
lien h7 bewoont , of de lucht , die hij inademt, meestal
bij Geneeskundigen fleeht to regt kan, en dat dat zoo
geene zaken zijn , waarmede men noodig heeft . Dit is
zekerlijk (fchoon bet niet geheel onwaar moge zijn) geen
compliment aan de kunstbroeders in bet algemeen, en
doet ontwijfelbaar onregt aan ettelijken , die zich daaromtrent wel degelijk genoegzame kennis verkregen hadden , hoedanigen wij er eenigen gekend hebben .
Yervolgens filet men zich daaraan , dat gezegd werd,
dat in Rotterdam nooit waarnemingen over het weder
gedaan z!~n, of nog warden ; en men beweerde , dat de
BOEKBESCH . 1833 . NO . 5.
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Heeren Schrijvers dit niet konden weten , dewijl bet nit
bet niet openlijk uitgeven dier waarnemingen Met volg.
de . Wij voor ons moeten de Heeren , ten minfle omtrent een bepaald tijdvak, lijnregt wederfpreken . Wij
weten met zekerheid, dat, federt 1780, of vroeger, to
Rotterdam , en wel op de keurigf' a en volledigfte wijze,
weerkundige waarnemingen gedaan zijn door Dr . P I B T E A
VAN s w I E TEN , die in 1788 of 1789 geftorven is .
Wij hebben zijne uitmuntende Tabellen daarvan, van tijd
tot tijd, gezien, en getracht, die van hem to verkrijgen
voor de Natuur- en Geneeskundige CorrespondentieSocieteit in 'sHage ; doch zijn Ed . verfchoonde zich
daarvan, dewiji hij ze voor bet Bataafsch Genootfehap
der proefondervindel#ke Wijsbegeerte , waarvan hij Lid,
vervolgens Secretaris en eindeiijk Mededirecteur was ,
beftemde ; en misfchien zijn zij daar , zoo zij niet verwaarloosd zijn, nog voorhanden : want in zijn learfhuis
zijn zij (meenen wij) niet gevonden . - Doch bet fchijnt,
dat onze Schrijvers aan de genoemde CorrespondentieSocieteit, die fchier vergeten is, geene kennis hebben
Zij verdient echter , in vele opzigten , beter bekend to
zijn , dan zij werkelijTc is, en daartoe diene pier bet volgende. -- Zij werd in 1778, in 's Hage , opgerigt, inzonderheid door den voorbeeldeloozen ijver van wijlen
den beroemden Geneeskundige , Dr. I At A N j A C o al V A N
u .z N a o s C II , zoo wij ons niet bedriegen. de vadpr yap
den Rotterdamfchen Geneesheer v,% N D & N n o s C N,
Prefident van de Geneeskundige Commisje aldaar. Hare
Verhandelingen zijn , in 1780 env . , uitgegeven , doch
weinig bekend ; dewijl zij , in de eerfte jaren, niet in
den handel gebragt zijn , maar alleen aan hare Leden enz,
gratis werden afgegeven , en, toen men ze later alge .
meen verkrijgbaar flelde , to kostbaar waren geworden ,
om zeer verfpreid to worden . Wij kennen er negen Stuk.
ken van , die to zamen ongeveer drieduizend bladzij .
den, in groot octavo, zullen beflaan , en een' fchat behelzen van wetrkundige en geneeskundige waarnemingen
en plaatsbefchrijvingen , nit fchier alle oorden van oqs
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vaderland . Floezeer begunfligd door velen van de aanzienlijkfle mannen in hetzelve, en door alwat, aan onze
Hoogefcholen , en in ooze voornaamfte fteden, in Natuur- en Geneeskunde , den hoogften roem had, en hoezeer, buitenslands, goedgekeurd, en met andere Maatfchappi.jen in verband getreden, zij ging, tot Neerlands
fchade en fchande , voornamelijk door gebrek aan genoegzame deelneming en onderfteuning, to gronde ; dewijl
de bijdrage van een' enkelen dukaat 's jaars nog to veel
fcheen , om haar tot bet goedmaken van hare kosten in
ftaat to ftellen , en dewijl , daar gelijke inrigtingen in
Zweden en Frankri k jaarlijks met zeer aanzienlijke fommen , van wege derzelver Gouvernementen , werden bijgeftaan , bier niets voor onze Societeit to bekomen was,,
die , zoo zij had mogen blljven beftaan , ons gewis thans,
misfchien boven alle landen der wereld, met onzen grond,
onze ltichtsgefteldheid enz . bekend gemaakt zou heb..
ben . -- In de opgemelde Merhandelingen komt, ondertusfchetl, wegens de ziekten to Rotterdam, (buiten weinige korte berigten van de Doctoren V A N L I L en R o u+
p E) en van we&rkundige waarnemingen, die ft-ad betreffende , in bet gehecl niets voor .
Voorts was men to Rotterdam ontfticht over de aany
merking der Heeren iu u L D E R en VAN D E R PANT ,
op bladz . 7, dat men, in onze koopfleden in bet algemeen, en to Rotterdam in bet bijzonder, meer zijn eigenbelang, dan het belang van het algemeen, bedoelt,
en dat de laatfle ock geene wetenfchappeljke /lad is . -De gegrondheid deter aanmerking zljn wij verre of van
toe to ftemmen . Door wetenfchappel~ke fteden , in onbepaalden zin, kan men geene andere verftaan, dan die,
waarin men van de beoefening der wetenfchappen, inzonderheid en vddr alles, werk maakt. Maar waar zijn
die , buiten onze efhademiefleden ? En dat onze koopfleden , waarin de handel vadr alles behartigd words ,
zulke fleden niet zijn, behoefde waarlijk niet gezegd to
warden, noch kan bet aan dezelve tot verwijt ftrekken ,
dat zij, in opgemelden zin, niet wetenfchappelifk zijn .
02
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Het zou er droevig met de welvaart van het algemeen
uitzien, zoo zij bet waren, - zoo de belangen van
den handel er , in vergelijking van die der wetenfchappen , flappelijk behartigd werden .
Maar (zeggen onze
Schrijvers) in de koopfleden beoogt men meest z n eigenbelang . Doch wij vragen : waar doet men dat niet ,
zelfs in de bij uitftek genoemde wetenfchappelijke fteden ?
Het zou er wederom droevig met de welvaart van bet
algemeen uitzien , zoo niet overal de ingezetenen , in de
eerfle plaats en bovenal, hun eigenbelang , dat is de
middelen van hun beftaan, behartigden . En, zoo men
eene handelflad , in meer bepaalden zin , niet wetenfchappelok wil noemen , omdat men er niet zoo veel, als in andere gelijke feden , voor de bevordering der wetenfchappen in bet algemeen over heeft, noch er zoo vele ingezetenen, als elders, in het bijzonder van wetenfchappelijke oefening werk maken, dan moeten wij vragen, op
wat grond Rotterdam geacht kan worden bet bijzonder
verwijt van niet wetenfchappelijk to zijn to verdienen ? Nemen er de welvarende ftedelingen minder , dan , in
evenredigheid , elders , deel in hetgeen de wetenfchappen
in bet algemeen kan doen bloeijen ? Dat zou zeer moeijeliajk to bewijzen zijn. Of toonen zij er minder lust en
zucht, om zich wetenfchappelijk to oefenen? - Bezitten ziaj geen Felix Meritis, zoo als bet fchier driemaal
zoo volkrijke Amflerdam (en hoe traag en flaauw zijn
opkomst en bijval aldaar, ook bij zeer verdienftelijke
voorlezingen 1) ; de Maatfchappijen Verfcheidenheid en
Overeenflemming , en de ijverige bijwoning der lezingen
bij bet Departement der Maatfchappij Tot Nut van 't Rlgemeen , bier , bij vergelijking , zoo talrijk als ergens ,
kunnen daarvan zoo min tot blijk verftrekken , als de
uitgaaf van de zoogenoemde Fakkel, een tijdfchrift , dat
met de besten in ons land kan wedijveren .
Maar misfchien bedoelen de geeerde Schrijvers voornamelijk de genees- en natuurkundige wetenfchappen! Wat
de eerften betreft , mogen de Geneeskundigen , voor zoo
veel zij dat goedvinden, zichzelven verdedigen ; maar
wat de laatften aangaat, in onzen vroegften tijd, v66r
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zestig en meer jaren , kenden wij to Rotterdam ten minfte twee Gezelfchappen, waarin , deswinters, voorlezingen in de Natuurkunde , door proeven geftaafd , gehouden werden , en , later , ontftond bet zoogenoemd Bataafsch Genootfchap der proefondervindel~fte W~sbegeerte , door den verdienftelijken s T E V E N H O O G E ND IJ K gefticht,
hetwelk, blijkens deszelfs uitgegevene
herhandelingen, in den vroegften tijd, zoo werkzaam
en algemeen nuttig was , als eenig ander. Dat bet d aar .
na aan bet kwijnen is geraakt , is waarfchijnlijk gedeeltelijk aan de minder algemeene belangftelling, welke men
vooral van den kant der Geneeskundigen had mogen verwachten , to wijten , maar voornamelgk veroorzaakt door
de voor ons geheele land verderfelijke financidle maatregelen van bet Fransch befluur, in den tijd onzer overheerfching, waardoor bet twee derden van zijne inkom .
ften verloren heeft ; en vanwaar bet kome , dat bet , federt bet zich hiervan eenigzins heeft kunnen herftellen,
zoo weinig vruchten blijft dragen, willen wij niet ondernemen to verkiaren . Zeker is bet, dat bet ooknooit,
van ftadswege , die aanmoediging en onderiteuning heeft
genoten , welke bet verdiende ; gelijk uit de gefchiedenis
der Vuurmachine, welke bet binnen de flad weleer deed
ftichten , en, na 8o,ooo (zegge tachtigduizend) guldens
gekost to hebben, wedernutteloos moest afbreken, blijken
kan . Men kan die gedeeltelijk in bet voorwerk barer
VYerhandelingen lezen, en wij zouden die uit de brieven
van een' der Directeuren van then tijd , aan ons vertrouwelijk gefchreven, nader kunnen toelichten . Het is
waarlijk de fchuld van dit Genootfchap niet, dat de ftad
alsnog aan alle de nadeelen, welke de hooge vloeden
en de flinkende watergangen binnen en buiten dezelve
veroorzaken, onderworpen blijft ! Doch , wat zal men
zeggen ? Het is hier , zoo wel als elders, dat men liever fehatten fpilt aan uitwendige praalgebouwen, dan
in flute werkzaam is , om de inwendige inrigting to verbeteren . Had men, in onzen tijd alleen , van de Delftfche en Hofpoort af, tot de Beursbrug, de Korea.
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bears en bet Stadhuis toe, alle de nuttelooze kosten

gefpaard, en verder noodige maatregelen genomen, men
ken voorlang de Buitenftad, even als thans Amflerdam,
voor de fchaden van den zeevloed, en tevens de Binnenflad voor de pestige uitdampingen van modderpoelen
vrijgeileld hebben , waartoe bet aan aanwijzingen niet
Sed haec 4actenus l
heeft ontbroken.

J O H A N D E W I T T en zorn Ti/d, door Mr. P . saw o m s . In drie Deelen . Ifle Deel. Te 4mJlerdam,
bJ J . van der Hey en Zoon. 1832 . In gr . 8vo.
VII en ag I bl. f 2 -go .

De deer p . S IM O N s , die, in zijne onlangs uitgegevene

Ifistorifche herhandelingen, onbetwistbare proeven heeft
gegeven eener groote gemeenzaamheid met de nieuwere
Gefchiedenis van Europa, heeft thans de belangrijke,
maar tevens zware, taak op zich genomen, om zelf een
der gewigtigfte tijdvakken dier Gefchiedenis in een op.
zettelijk werk to bearbeiden . J O H A N D E W I T T, meer
dan twintig jaren lang, de ziel van bet Nederlandfche
Gemeenebest ; de man o wiens fchitterende bekwaamheden en onkreukbare eerlijkheid door vriend en vijand erkend werden, die aan bet tegen Nederland vereenigde
Frankrsfk en Engeland manmoedig en met gelukkig gevolg bet hoofd bood, en in wiens leeftijd datzelfde Ne.
derland een ftaatkundig aanzien en gewigt verkreeg,
buiten alle evenredigheid van deszelfs bevolking en grondr
gebied, -- J o H A N D E W I T T en zimn tyd leveren vow%
zeker een hoogst belangrijk onderwerp op voor hem,
wien bet gegeven is,, bet in deszelfs geheelen omvang
to overzien.
De Schrijver leert ons , zoo wel in zijn Voorberigt,
als op andere plaatfen van zijn werk, dat bet zijn doel
is , om de Gefchiedenis van j o H A N D E . W I T T veer
to ftellen in verband met de ftaatkundige historie van bet
overige van Europa, en geenszins om onze Nederlacid.
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fcbe Historie in kleine bijzonderheden uiteen to zetten .
Vanhier, dat de Schrijver de buitenlandfche betrekkingen met de meeste zorgvuldigheid bearbeidt, en de binnenlandfche gebeurtenisfen, voor zoo verre zij tot D E
w I T •r in geene regtftreekfche betrekking ftaan, meestal
flechts kortelijk aanftipt, en den Lezer, voor de geheele
toedragt der zaken, naar onze beste Gefchiedfchrijvers,
vooral naar w A n E N A A R, verwijst .

Dit i eerfte Deal loopt., na eene beknopte Inleiding,
van den jare 1653 , toen D B W I T T Raadpenfionaris
ward , tot den jare 1665 . Dit belangrijk gedeelte is met
beknoptheid voorgefteld , misfchien we] to beknopt voor
een opzettelljk werk . Inderdaad bevat dit boekdeel flechts
I6o (ruim gedrukte) bladzijden tekst ; terwijl hat overige
uit Bijlagen en Aanteekeningen beftaat. Wij willen echter hieromtrent ons oordeel opfchorten tot na hat in 't
licht verfchijnen der twee volgende Deelen .
De Schrijver is er verre van af, om zoo uit de hoogte
op W A G E N A A R neder to zien , als thans door velen
gefchiedt . Niet alleen is hier veal uit then naauwkeurigen en (in ons oog) uirmuntenden Schrijver ontleend,
maar de Heer S I M 0 N S ftemt zelfs in ftaatkundige denkwijze omtrent vele punten van verfchil met hem overeen,
ja gaat fours verder. Zoo lezen wij reeds op bl . a :
• De binnenlandfche oneenigheden, die in 1618 onder
• den fchijn van kerkelijke twisten hat land in zijne op
• komst hadden verdeeld, die onder anderen den reg• terli/ken moord van O L D E N B A R N EVE L D en de
• ballingfchap van den onfterfelijken D E G R O O T had• den veroorzaakt, waren door den zachten FRED A• R I K H E N D R I K in flaap gefust." Op bl . a3 zegt
de Schrijver, van W I L L E M DEN II fprekende : „ De
% maatregelen, tegen ilrnjlerdam genomen, en het gea vangen zetten der Gecommitteerde Raden, waren da• den , die zeker niet wel to verdedigen zijn ." Op welke
zinfnede, in de Aant . 7, bl . 46, wordt aangeteekend :
• Daze handelingen hebben in onzen leeftijd wel eens
• verdedigers gevonden, maar zijn toch nook geregt-
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vaardigd." - Blj deze zoo ondubbelzinnig geuite denkwijze in het ftaatkundige, verwonderde het ons eenigzins, dat dezelfde Schrijver bet volgende omtrent Prins
MAURITS zegt (bl . 128) :
„-MAURITS leefde ongelukkig
in
eenen
tijd
•
, waarin de twisten begonnen
• to blaken, en waarin groote en niet zachte maatregelen gelen NOODIG werden : ongelukkig is de Gefchiedenis
„ van zijn' tijd a11ddn gefchreven door menfchen , die
„ zijne partij niet waren toegedaan , waardoor hij zelfs
„ bij de oude voorftanders van bet Huis van o R A N J E
• en onze oude ftaatsregeling minder dan de andere Prir1 .
„ fen is geacht, terwijl, naar mijne gedachten, hij wel
• op de meeste achting aanfpraak heeft ." Niemand heeft
voorzeker grooter bewondering voor Prins M A U R I T s,
dan Recenfent. Niet alleen als Veldoverfte, maar in
menig ander opzigt, is ons Vaderland oneindig veel aan
hem verpligt . Maar van die groote en niet zachte maatregelen, die bier als NOODIG worden opgegeven, moest,
dunkt ons , geen Schrijver de verdediging op zich nemen, die reeds to voren van een REGTERLIJKEN MOORD
gefproken heeft . Of deze laatae uitdrukking is to fterk ,
of men moet het gebeurde niet met de noodzakeljkheid
verdedigen . Voor een' regterl ken moord is geene verfchooning denkbaar.
Wij merken bij deze gelegenheid aan, dat ook de woorden : „ ongelukkig is zijne Gefchiedenis allaan gefchre„ ven door menfchen, die zijne partij niet waren toe„ gedaan," alles behalve naauwkeurig zijn . Van D E
G R O O T, als ftellig niet tot de partij van M A U R I T S
behoorende, kan dit nog eenigermate toegegeven worden, offchoon juist de onpartijdigheid van D E G R O O T
ten aanzien van MAURITS algemeen erkend wordt .
Maar onze Gefchiedfchrijvers B A U D A R T, TRIGLAND, VAN DEN S A N D E behoorden toch wel ftellig niet tot de tegenftanders van Prins M A U R I T s , en
zij z41n waarlijk geen van de minst gebruikte bronnen
voor zijne Gefchiedenis .
Deze bedenkingen nemen niet weg, dat wij dit eerfte
„
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Deel met genoegen en belangilelling hebben gelezen . Bet
werk prijst zich aan, zoo wel door den zuiveren en deftigen
flijl , als door een' fchat van belezenheid in de Aanceekenin .
gen voorhanden , voor welke vooral van de nieuwere Fran .
,che en Engel/che Gefchiedfchrijvers een nuttig en oordeel .
kundig gebruik is gemaakt . - Onder bet lezen maakten wij
de volgende aanmerkingen op fommige bijzondere plaatfen
Op bl . 15 , Aant . I , lezen wij : „ Dat de twisten in den
• tijd van M a U R ITS , onder den fchijn van godsdienftige
,, gefchillen, ejgenlijk niets waren, dan de oude flrijd der
• Aristocratie tegen de magi des Souvereins, is door H E E• R E N , naar mijn oordeel, zeer juist opgemerkt."' - Bet
komt ons voor, dac men, met dit zoo volilrekc en onbepaald
to beweren, den geest der XVIIde Eeuw miskent . Dat de
beide flaatkundige partijen zich van die gefchillen tot hun
inzigt bedienden, flemmen wij volmondig toe ; maar de gefchillen zelve waren niet in fchijn, maar werkelijk, godgeleerde gefchillen, die hunnen wortel hadden in bet grout
gewigt, 't welk ieder flelde in hetgeen hem de eenige zuivere
leer voorkwam, en in de onverdraagzaamheid tegen anders .
denkenden . Bet waren de godgeleerde gefchillen , die toen
eveuzeer in den geest der Eeuw lagen, als thans helaas in
vele gedeelten van Europa die over ilaatkundige tbeorien .
Zij beaonden op zichzelve , en zouden met hevigheid gevoerd
geweest zijn, `zeifs al had er zich de flaatkunde niec van
meester gemaakt .
Op bl . 35 deelt de Schrijver den „voornamen" inhoud van
bet Traktaat va-n WestmunJler van 15 April 1654 wat al to be .
knopt mede . Men vergelijke bet Traktaat zelf, (bij AITs,E M A, Illde D . bl . 918 en volg .) uic niet minder dan 33
artiketen befbaande , met de vier punten , welke S IM o NS
bier als den yoornamen inhoud opgeeft.
Op bl . 49 lezen wij : ,, De moord van Amboyna, zoo als
,, de Engelfchen alcijd genoemd hebben bet regtvaardig ter
,, dood brengen van eenige Engelfchen wegens zamenz,we• ring:' - Misfehien ware bet voorzigtiger een onpartijdiger
geweess, deze regtvaardigheid in bet midden to laten . Het
is bekend , dat men bij A I T Z E M A (I(le D . bI . 361 en volg .)
deze geheele gebeurtenis breedvoerig, en wel eerst van de
Hollandfche en daarna van de Engelfche zijde voorgefteld,
verdedigd en beflreden vindt. Die zich de moeite geeft dit.
aandachtig ce veergelijken , zal mogelijk , met ons , van oor.-
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deel zijn , dat de Hoogleeraar v A N x A M P R N zich to dezen
voorzigtiger heeft uitgedrukt , met eenvoudig aan to merken
• Wij mogen zeggen , dat bet, uic hoofde der pijnbank , die
• alles kon doen bekennen wat men wilde , onmogelijk is,
• over de fchuld of onfcbuld to oordeelen ." (Nederlanders
buiten Europa, Ifte D . bl . 281 .)
111- 71, . Graaf M A U R I T s van Nasfau-Slegen , in 1636 t9t
• Gouverneur van Brafiel benoemd ." Lees : j O A N M A U R I T S .
Eindelijk lezen wij nog, op bi . 205 en volg . „ dat bet
• werk : La Richesfe de la Hollande , door fommigen ver» keerdelijk San E L I E LU Z A C toegefchreven wordt, in wel• ke vergisflng ook de H. H . C. E . V A ILL A N T en V A N
,~ 'S G R A V E N W E e R T in hunne daarbij aangebaalde werken
„ vervallen zijn," enz . - Recenfent is nog geenszins over .
tuigd, dat ELIE L U z A C niec de Schrijver is van verreweg
bet grootfte gedeelte van bet Franfche werk . De gronden,
welke de Heer s I M o N s aanvoert, zijn ongenoegzaam . Hij
beroept zich
1° . Op de Narede achter de Hollandfche uitgave, IVde D .
bl . g33 en volg . - Hec is waar, L U Z A C zegt aldaar : » Ik
zou mij niec vermeten bebben , om aan dezen zwaren aebeid
to tillen , was bet niet, dat men mij bet Franfche werk : La
Richesfe de la Hollande, had toegefchreven . Ik heb niec ge .
wild (hot zij wat redenen ik daartoe hebbe) dat bet op en
voor mijne rekening zoude blijven : om dic voor to komen,
heb ik bet beftek van den Franfchen Schrijver opgevat en
bet naar mijne eigene befchouwing bearbeid ." Maar, wanneer men deze geheele Narede in verband leest, zal men
zien , dat L U Z A c nergens ftellig ontkent , dat hij zelf die
Franfche Schrijver is ; ja, dat hij bet werk, gelijk bet nu
ligt , geheel aan zichzelf toefchr jft , hetgeen hij, zonder
erge Ietterdieverij to plegen, niec doen konde, zoo bet Fran .
fche ook niet van zijne hand was , daar dit laatfte (op eenige
zeer belaugrijke inlasfchingen, bijvoegfels en verbeteringen
na) bijna woordelijk met her. Hollandfche overeenkomt , tot
zelfs de geheele Voorrede toe .
II°. Op den Hoogleeraar C R A s , r die in den Ronst. en
Letterbode van q Dec . 1816 gezegd heeft, dat bet Franfche
gefchreven is door S I R 1 0 N N E ." - Met verlof van den Heer
s I M o N s , de Heer C R A S zegc : „ La Richesfe de la Hollande ,
(Londres (Leyde) 1778) begonnens door s I R I O N N L, maar
aaageiutld en afgewerkt door L U X A C:' Doch , hetgeen nog
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meet afdoet, de Hoogleeraar fchijnt later hiervan teruggekamen to zijn. Immers , in zijne Notice fur la vie et les Icritd
d'ELIE LUZAC, (geplaatst voor RUE LUZAC, Le Bon .
heur. Amfierdam, I82o 80 .) zegt hij, na van L U z A e's
diepe kunde in Nederlands belangen gefproken to hebben

„ IL en conrtgna le rdfultat daps (excellent ouwage, intitul8 :
La Richesfe de la Hollande (Londres (Leyde) 1778 . s Vol .
40,) gtsi public d'abord en franiais fubit enfuite, daps /'Edition
hollandaife folgnie NB . PAR L' AUTEUR LUI-MANE , plufteurs
changemens et des amelioration importantes ." -- Her is alzoo,
in ons oog, nog geenszins uitgemaakt , dat E L I E L U Z A C
niet werkelijk de Schrijver is, zoo wel van her Franfehe ala
van her llollandfche werk.
Wij zien met belangftelling
werk to gemoet .

de volgende

Deelen van dit

Lotgevallen en dvonturen van den Rusfsfchen Cilblas. Een
vrol#ke Roman . Door den Graaf T A D D E o B U L G A R I N. III
Deelen. Te Leeuwarden, bij Steenbergen van Goor . 1832 .
In gr . 8vo. Te zamen 776 bladz . f 7 - so.
In her oorfpronkelijke beet doze roman Iwan Wyjighine, naar
den held van her verhaal . De titel van Rusfrfchen Gilblas is,
in zoo verre, niet ongepast, als namelijk her onderbavige
werk, even als de bekende Gilblas di Santiflana van Lit.
$A o E, ons met eenen man bekend maakt , die door allerlei

avontuurlijke ontmoetingen in betrekking komc met menfchen
nit she levensftanden . De lotgevallen en avonturen van Iwan

geven den Schrijver gelegenheid, om, in onderhoudende ta .
fereelen, de zeden, gewoonten, leefwijze en karakters re
fchilderen der zoo verfchillende bewoners van her uitgeftrekte
Rusfrfche Keizerrijk.

Bij den aanvang van bet verhaal inaakt Iwan zich bekend
ale eenen vondeling of verlaten kind, betwelk onder de tat .
rijke bedienden van eenen grondeigenaar in Wit Rusland bet
genadebrood at, en daar, naar zijne eigene uitdrukking, omtrent zoo veel gold als een jonge wolf. Met zijn tiende jaar
wordt hij postillon d' amour van Petronella, eene der doch .
tars van bet hula. Toen zij door Milevidin , eenen Rusf-

fchen Officier, gefchaakt en gehuwd was, volgc hail de

ni(S
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jonge echtgenooten, komt vervolgens in de dienst van eenen
Jood in eene ftad in Rusfrsch Polen, en naderhand bij eenen
vermogenden rentenier in Moskou . Daar words hij, onder
bet voorwendfel , dat hij de zoon is van bare zuster , als
kind aangenomen door de weduwe van eenen Italiaanichen
toonkunftenaar, welke, ass begunftigde minnares van Vorst
Tfchwanof, in die hoofdftad op eenen grooten voec leeft .
Iwan ontvangt nu eene opvoeding, alsof hij een vorftenzoon
ware, maar neemc ook alle de gebreken aan, voor welke
een jongellng in zoodanige omftandigheden blootitaat . Een
liefdesavontuur doer hem zijne gewaande tante verlaten .
Een bedrieger weet hem naar Orenburg to lokken , en uic
die grensfad in gevangenfchap to doen geraken bij eene
horde der Kirghizen . Onder deze zwervende Aziaten gewint Iwan de gunst van bet opperhoofd van den ftam ,
neemc eenen geruimen tijd een werkzaam deel aan hunne
krjgstogten, wordt wegens zijne becoonde dapperheid ten
laatfte in vrijheid gefteld , en met groote fchacten uit den be .
haalden oorlogsbuit befchonken . Hij reds bij die gelegenheid
ook zijnen voormaligen meester Milovidin, den echtgenoot
van Petronella, uit de flavernij . Deze verhaalt hem zijne
zonderlinge avonturen in Boheme , Italie en Turkije . Na
eene langdurige reis, op welke Iwan de gelegenheid heeft
om veel op to merken aangaande de zedelijke en maatfchap .
pelijke gefteldheid der bewoners van onderfcheidene gedeel .
ten van Rusland , komt hij to Moskou terug , en vindt zijne
zoogenaamde tance, welke zich nu aan hem ontdekc , in armoede weder . Vorst Tfchwanof was overleden , en zlj ,
door de kinderpokken van hare fchoonheid beroofd zijnee,
nu ter prooije aan de bitterfte ellende . Iwan, aan wien zij
ook den naam van zijnen vader, eenen zekeren Vorst Mileslaws, die in eenen flag tegen de Turken gefneuveld was,
ontdekc, neemt haar tot zich en voorziec in haar onderhoud .
Te Moskou ontmoet hij Crunia, zijne eerfte beminde, als
tooneelfpeelfter, en hernieuwc zijne betrekking met haar. Door
Crunia geraakt hij in verkeer met valfche fpelers . Ter naau .
wernood ontkomt hij , met bet verlies van zijn vermogen en
van zijne trouwelooze minnares, de nafporingen der Policie
en andere gevaren . Hij cracht zijne zaken door een huwelijk
to berflellen . Na daartoe to vergeefs in bet huffs van eenen
rijken koopman eene poging ce hebben aangewend, begeefc
zich Iwan , bij het uitbarften van eenen oorlog der Rusfen
tegen de Turken, in de krijgsdienst . Na in then veldtogt
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eene ridderorde en den rang van Luitenant verkregen to heb .
ben, leeft hij eenigen tijd to Petersburg , in afwachcing van
eenige burgerlijke bediening. Hier meer in de nabijheid van
zijns vaders veelvermogend gefacht gekomen, faat hij ten
doel aan deszelfs vervolgingen . Deze zijne bloedverwanten
wilden namelijk de uitkeering ontduiken van een aanzienlijk
kapitaal, hetwelk door zijnen overledenen vader aan hem ge .
maakc was . Nadat door deze vervolging zijne vrijheid en
leven meermalen in gevaar waren geweest, na een langdurig
en moeijelijk regtsgeding, zegepraalt zijne regtvaardige zaak,
geraakt hij in bet bent van groote rijkdommen, eenen aan .,
zienlijken rang, en van eene voorcrefelijke echcgenoote .
Het is duidelijk , dat bet geenszins bet doel is van den
Schrijver, om in zijnen held een voorbeeld tot navolging
voor to ftellen. Iwan's lotgevallen moeten ten leiddraad ver .
frekken, om den lezer al datgene in levendige tafereelen to
doen befchouwen, wat zijnen landaard kenmerkt . De Wee .
ding, bet huishoudelijke leven , de bronnen van beftaan , de
volksvermaken , de zedelijke deugden en gebreken van Rus .
fen , Polen , Joden , en der omzwervende Aziatifche volksfammen , liggen hier voor ons oog, niet in eene kunftige ,
dikwerf verfierde voorfielling, maar met dat waas van bet
werkelijke leven , hetwelk zulk een verhaal alleen bezicten
kan in den mond van iemand, die vooronderfeld wordt mede
to deelen , wat hij zelf waarnam , ondervond , en waaraan hij
doorgaans zelf een gewigtig aandeel had .
Wij hebben bet werk met genoegen gelezen, en, behalve
dat hetzelve overvloedige flof tot aangename tijdkorting be .
vat , achten wij bet niet ongefchikt tot waarfchuwing van
den onervarenen tegen bedriegerijen en verzoekingen, die
even zoo wel onder ons, als in ]wan's vaderland, to duchten
zijn . In bet oorfpronkelijke voor bet eerst in 1829 to Peters .
burg uitgekomen, volgde de eene herdruk den anderen . Dic
is echter nog Met alles . Zijne Majesteic, de Keizer alter
Rusfen , N I K O L A A 8 I, heeft openlijk zijne hooge goedkeu .
ring van dic werk becuigd, en den Schrijver zelven nog andere bewijzen van zijne tevredenheid en Keizerlijke toegene .
genheid gegeven . Dit veritrekt den Vorst inderdaad cot eer,
omdat in bet werk verfcheidene misbruiken, die uit de gefeldheid van bet faatsbefuur voortkomeu , met fcherpe trekken
geteekend worden, en getuigc dus van zijne billijkheid . De
overzecting , die echter reeds naar eene, onder bet oog van
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den Scbrijver vervaardigde, Franfche overzetting gefchied is,
beantwoordt in alien deele aau hetgeen men van den bekwa .
men Uitgever verwachten kan .
Barnave, door J U L E s J A N I N. Dit is eene Duitfehe Vertel.
ling, welke eindigt zoo als alle oude Franfche Pertellingen
beginnen : Er was eens een Koning en eene Koningin . 11 Dee.
kn . Te Dordrecht, b~ 7 J . van Houtrijve, jr, 1832 . In
gr . 8vo. Te zamen XXX en 544, bladz . f 5 - 30.
De Nederduitfche Uitgever van dit werk beeft bet Holland .
fcbe publiek in hetzelve willen bekend waken met eene zoo
zonderlinge geestvrucht, als wel ooit nit bet brein eens Au .
teurs is voorcgefprocen , en tevens een denkbeeld willen geven
van den boncen tooi der hedendaagfche Franfche Letterkunde .
Wij weten zeer wel, dat dit werk met een' zekeren ophef
in de dagbladen van zekere partij is aangekondigd, en kun .
nen bet ons zeer wel voorfellen, dat dit iemand, die de
Franfche Letcerkunde beoefent, kan uitgelokt hebben, om
bet ooffpronkeljjke werk to lezen . Maar bet is daarom nog
niet uitgemaakt, dat bet gefchikt is, om, in onze taal overgebragt, eene nuttige bijdrage tot den voorraad van leccuur
voor ons lezend publiek op to leveren . Wat is bet dan ,
dat den Vertater bewoog, om hetzelve aan onzen landaard
aan to bieden? Hooren wij hemzelven : ,, Het werk Is gefcbreven in gloeijende fpijt en baat cegen bet regerend Huis
van O R L E A N S , en moet , langs then bedekten weg , itrekken,
om de Franfchen ce duen zien, hoe fchandelijk zij de regcen
van bet wettig Stamhuis verguisd hebben," enz . Eene be .
doeling dus , die zoo geheel vreemd is aan ons volksbeiang,
meet deze overzetting regtvaardigen ? Dit becwijfelen wlj ,
en zouden alleen dan , wanneer bet werk aan alle de vereischten van eenen gefchiedkundigen roman beantwoordde,
de overbrenging van hetzelve kunnen toejuichen . Maar, wat
wordc ons bier sangeboden? Een mengelmoes van onbekookte
bouwiloffen , van partijdige en hatelijke karakterfchilderingen
en buitenfporige loftuitingen, die, op zichzelve weinig of
niet zamenhangende, ingeweven zijn in bet verwarde en
duistere verhaal van eenen adellijken Duicfcher, die de eerie
Franfche revolutie en den val van L O D E W I,J E XVI en van
MARIE ANTOINETTE bijwoonde,

J . JANIN, BARNAVE .

219

Nog van eene andere zijde befchouwd, is bet werk be .
neden alle kritiek, namelijk wegens bet ontuchtige van een
gedeelte van deszelfs inhoud . Wij befchuldigen den Schrij .
ver niet, dat hij bedoeld hebbe, daarmede zijne lezers to
Neen, bet doel is duidelijk, affchuw tegen ze-

verlustigen.

kere perfonen in to boezemen . Daarom dan ook geen lief .
hebber van lectuur gelijk
(maar waartoe zulke werken
genoemd 2) bedriege zich in de verwachting vAn bier eenen
tegenhanger derzelven to vinden . Wanneer de Vertaler van
zeker gedeelte van bet oorfpronkelijke , hetwelk hij onvertaald overgenomen heeft, zegt , dat hij gemeend heeft, „wa,
re bet hem oak mogelijk geweest deze koupletten to vertol .

ken, dezelve to mogen achterlaten ; voor hen, welke Been
Fransch verflaaa, zij gezegd ; dat het een lied is , waarvan
de lichtmisferij de fchering en den inflag uitmaakt ;" wan.
neer zelfs andere gedeelten , die de Vertaler de onbe/choft-

heid heeft, vertaald aan befchaafde lezers aan ce bieden, in

beestachcige fchaamteloosheid , bet onvertaaid geblevene nog
verre ovettreffen , (getuige bet hoofdfluk : De twee Dochters
van Sejanus , hetwelk zelfs de diepst gezonkene lichcmis

niet zonder walging lezen kan) dan wijden wjj niet ten onregte aan de verachting van iederen weldenkende den Verca .
ler , die onze taal met eene overzetting van dit fchandfchrift den Uitgever, die zijne pers met hetzelve bezoedelde I Den
laatflen, voor zoo verre hij waarfchijnlijk op het gezag van
den eerflen to werk ging, willen wij echter gaarne eenig .
zins verontl'chuldigen .
V A N s P E Y x'S Dood en Nagedaehtenis , gehuldigd door Neir .
lands HoefdJlad, op den 4 en 5 Mei 1832 . Vervolg en be/luit
tot J . K O N I N G's Leven van j . C. J . VAN s r E Y 5 . Door

W. J. O L I V I E R.
Met eene Afbeelding van het Monument in de Nieuwe Kerk . Te din/lerdam, by de Gebr.
Diederichs . 1832 . In gr. 8vo. X1I en 74 bl, f 1 .25 .

De Heldendaad van j . C. J . V A N S P E Y K, alt den mond der
geredde Schepelingen opgeteekend, door Mr .
POLL,

Mr.

Mr .

F.

V A N D E

S . I. Z . WISELIUS, A . J. VAN EYBERGEN,

J . J UYTWERF STERLING en J . GREVELINE. Te
AmJlerdam, b j M . Westerman en Zoon . 1832 . In gr. .
8y#
XXen 2obl .f :-65 .
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Verzameling van Opfchriften op Graven , en Afbeeldingen van
Gedenkteekenen op dezeive . Te Groningen, b# J . Oomkens .
1831 . 11; 4to. IF en 27 bl. f : - 75 .
De Heer O L I V I E R geeft een gefchikt en voldoend vervolg
tot befluit van her werk van wijlen den beroemden j . K oN I N G , her Leven Van J. C. J . VAN SPEYK . Wij vinden
bier een getrouw en duidelijk verflag van de wijze, waarop, den 4 en 5 Mel 1832, de dood en nagedachtenis van
den Held to Amflerdam zijn gehuldigd geworden ; en bet
werkje wordt nog opgeluisterd, niet alteen door de Afbeelding van her Monument in de Nieuwe Kerk to Amflerdam,
maar ook, en vooral, door de medegedeelde Lijkrede van den
Heer Mr . F . VAN D E POLL en de Dicht(lukken (toen
deels gezongen, deels voorgedragen) vervaardigd door de
Heeren Mr. J. VAN LENNEP, VAN CAPPELLE, WARNS I N C K en w E S T E R M A N . Voorts creft men bier 'log eeni.
ge Bijlagen aan, beflaande in authentieke (lukken, tot de
oprigting van bet Monument en de Lijkfeesrvieriug be,
trekkelijk .
Het tweede bier aangekondigde werkje behelst de verkla .
ringen der geredde fchepelingen nopens de omflandigheden ,
die VAN S P E Y K ' S heldendood voorafgingen, en de wijze,
waarop hij bet feit waarfchijnlijk volvoerde . Men verneemt
bier menige belangrijke bijzonderheid, welke hat edele, ver .
hevene, moedige, floute, vasrberadene, kalme en menschlievende karakter des helds in bet helderfle daglicht flelt ;
en wijders blijkt bet tilt de overeenflemmende verklaringen,
vooral nit die van den matrons J . C H R . P I E P E R, dat VAN
s P E Y K bet kruid altbans zeker niei met eene cigaar, maar
hoogstwaarfch~nl#k, en naar Recenfents overtuiging ongetwijfeld, met een geweer aanflak, hetwelk hij nit bet rak
in de kajuit nam , en met een patroon laadde ; terwijl de ge .
tuige P I E P E R bet kitfen hoorde , kort v66r de ontplofling .
De Uitgever van de onder No . 3 bier aangekondigde Verza .
meling van Opfchriften op Graven, en Afbeeldingen van
Gedenkteekenen op dezelve, verdlent den lof van de op .
fchriften in 't algemeen wdl gekozen to hebben . De gedenkteekenen, welker modellen op de IJzergieterij to Deventer
gemaakt worden, aidaar verkrijgbaar zijn, en bier worden
afgebeeld, met opgave van den prijs , zoo der Monumenten
zelve, als van bet roosterwerk, fchijnen ons toe met fmaak
ontworpen to zijn, en gaarne gelooven wij, dat de afbeel .
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ding getrouw is .
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Onder bet lezen der opfchriften maakcen

wij bij onszelven de aanmerking, dot de opfchriften in proza
fours half In dichtmaac zijn, en men fours niec weet, of lets als

vers, dan als ondicht, moet worden befchouwd, b . v, bi .
14 in proza
Hier, wsar millioenen zonken ; bier, want eike fakket zonkti

bier, bier beurt de gedachte op, dat deze weg ten hemel leidt .
B1. r6, mede als proza gedrukc, en 't welk wij door affchrapping in verzen zullen brengen :
Gij , dierbare I hebc vu uw lijden doorgeftaan, { en zonkt to
vroeg in 't itille graf; 11 de Schepper lief zich niet verbidden, I die u een beter leven

gaf.

En bi . 23 , insgelijks In proza, doch met rijm aan bet eind
der zinsafdeelingen :
Hier is bet oord niec , waar reine deugd, de plant der
Godheid, gedijt : driemaal gelukkig, then in de vroege jeugd
God met zijne zaligh.eid saerTeugt .
Waarfchijnlijk is de fpreuk nit bet Duitsch vercaald . Jugeod
zal gerijmd hebben op Tugend en erfreut op gedeyt. Moor als
men eene dichtfpre ik vertolkt , moet men dot of in verzen
doen, of bij bet overbrengen alles weren, wat naar maat of
rijm zweemt, b . v. : flier is bet oord niet, u'aar refine deugd,

die plant der Godheid, voorfpoedig opgroeit : drieu'erf gelukkig
dan hif, wien God zone zaligheid in de vraegfle jaren af/ns
levens reeds erlangen doer .
Hierop lette dus de verzamelaar in bet vervolg .
Catalogus der Letterkandige Nalatenfchap van wijlen 1 A C 0B U S K 0 N i N o+, Lid van bet Koninklijk Nederlandsch In .
flitunt en van onderfcheidene Maatfthappsjen vow Wetenfchap, ena. Te lhnn/lerdam, b~ L . van der Yanne en
G. Latnbttts. sh3S . In gr. 8va. f :-6o . (flollandseh- en
Fransch .) 1,#e Deel. flandfchriften , waarvan de verkooping
zal plaats hebben op den 29 April en volgende dagen.
()rider de vliirige onderzoekeu en verzamelaars van meskBOEKnESCB . 1833 . No. 5.
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waardigbeden ult de Nederlandfchs Oadheld en Gefchiedenis
in onze dagen komc gewis aan l A C O B U S K O N 1 N G eene
der eerfle plaatfen toe . Reeds zijne doorwrochte Verhan .
deling over de uitvinding der Boekdrukkunst kenfchetfte hem
als eenen diet ouderwetfche letteroefenaars, die alles met de
meeste grondigheid en nit meer dan voor de hand liggende,
dagelijkfche bronnen opfporen . Tot zulke bronnen had hij

zich dan ook door onvermoeid geduld gedurende meer dan
veertig jaren (volgens de Voorrede tot dezen Catalogus door
zijne Zonen) den toegang verfchafr , en wij ontvangen bier
bet eerfte gedeelte der nitgebreide lijst van veelal zeldzame
werken, zoo gedrukt als gefchreven, door hem verzameld .

De laatfle wil van den Overledene en de rijkdom der ver .
zameling van eigenlijke boekwerken noopten de Zonen des
waardigen mans , den Catalogus in tweeen to fplitfen, waarvan bier bet eerfte gedeelte wordt aangeboden , bevattende de
Handfchriften . Men gaat intusfchen voort met de befchrijving

der gedrukte boeken, die denkelijk over ruim eene maand
bet licht zal zien, en, volgens een voorloopig berigt

in de Voorrede tot dit eerite gedeelte, onder anderen
zeer rijk zal zijn voor de oude Nederlandfche Dichtkunst,
nog rijker voor de Vaderlandfche Gefchiedenis, oude Reisbefchrijvingen onzer Landgeilooten, en vooral ongemeen veel
zeldzaams zal bevatten , becrekkelijk de Gefchiedenis van
de uitvinding der Boekdrukkunst, zoo als : een houten druk.
vorm , blijkens echte ftukken of komftig van u o s T Z R zelven,
en eene echte geflachclijst van then zelfden man , wiens
beflaan zelfs, nog in onze dagen, betwist words ; befchrijving
van 226 boekwerken, tusfcben

1423 (?) en 1526 gedrukt ;
twee fragmenten van eenen Donatus, to Haarlem in 1430,
een bijna volledige Donatus, in 1480 to Deventer gedrukt, enz.
Her is ons niet mogelijk, in deze beknopte aankondiging

at bet merkwaardige en belangrijke op to noemen, hetwelk
wij in den Catalogus der Handfchriften hebben gevonden .
Dezelve fplitst zich in twee gedeelten . i . Meer uitgebreide
ftukken . (Kronijken, Traktaten , Keuren , Privilegien , Vonnisfen, Bijbels , Legenden , Dichtflukken , Spelen van Zinnen
der Rederijkers, Refolutien, Diploma's, . enz .) Hec veel groo .
tere 2de gedeelte (van bl. 31 tot 128 van den Catalogus)
behelst Brieven van allerlei aard in portefeuilles . Ook deze
kan men weder in tweeen verdeelen ; namelijk, z . de portefeuilles , genommerd van I tot XI , ten deele of komftig nit de vet-
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zamelingen van B R A N D T en W A G E N A A R, en bevattende
belangrijke brieven en kleinere flukken voor de Vaderland .
fche Gefchiedenis ; a . de porrefeuilles, gemerkt A tot L,
behelzende brieven van allerlei perfonen, Vorlten en Vorflinnen , Prinfen en Prinfesfen uit her Huis van Oranje•Nas•
fau, Zee- en Landofficieren , buiten- en binnenlandfche Ge .
leerden, Staatsmannen, enz . Dic laatfle gedeelte nu bevac
gedeeltelijk eigenhandige brieven van de bedoelde perfonen,
met een kort levensberigt door den Verzamelaar ; gedeeltelijk
flechts door hen onderteekende, en dus verzameld ten behoeve
der kennis aan bet handfchrift diet veelal gefchiedkundig
bekende perfonaadjen . Wij erkennen, dat bier bet belang.
rijke veelal van de liefhebberij afhangt , die men in zulke
handteekeningen flelt , en dat wij niec kunnen beoordeelen,
of die brieven van grout belang zijn . Van een aantal derzel .
ven komt ons dit niet zoo voor.
Onder de merkwaardigile flukken van dezen Catalogue
hebben wij opgemerkc : de Kronijk der Heeren van Egmond,
door eenen Monnik diet Abdij ; 4dverfaria en andere aantee.
keningen van den beroemden s C R I V E R I U S ; aanteekeningen
van GERARD BRANDT ; eerie Memorie van HUGO DE
GROOT,
omtrent zijne bedoelingen en Qntmoetingen vbbr
zijne gevangenis ; R E L A N D , Heraldifche Historie van Europa, 4 deelen ; ftukken tot de kennis der volledige Gefchie .
denis van de dmfferdamtche Klooscers ; Handvesten en Pri.
vilegien van Bmflerdam, achter welke een verhaal is van de
woelingen der Herdoopers in 1535 en 1536, door j o o s T
BUYtt, SYBRANTSD ., eene der in 1578 afgezecte Regen .
ten. De Nederlaag Van F R A N S VAN B R E D E R O D E, her
oorfpronkelijke van een gedicht, door K O N N G in de wet.
ken der Maatfchappij van Nederlandfche Letterkunde uitge .
geven ; Aanteekeningen op den Palamedes, door BRANDT ;
de Historie Van Koning JASON, ongedragen san F 1 L I P S
den Goeden, waarachter men die van her Schaakfpel vindt ;
een aantal onbekende Spelen van Zinnen ; Grirnoald, Treurfpel, naar de Rodegune van C O R N E 1 L L E reeds in 1652 vervaardigd ; ftukken , waaruic blijkc, hoe de verdraagzaamheid
omtrent de Remonitranten zelfs na 1631 (coen men coch de
Predikanten nit Loevejlein lief ontfnappen) nog verre van
algemeen was, vooral to Leyden (zelfs werd nog in 165o
een Remonftrancfche Proponent to Kampen gevangen gezet) ;
voorts een aantal oorfpronkelijke brieven van den Prins en de
P2
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Staten San den Heer

VAN L A N G E RAH, Ambasiadeur in
tot 1631 (en dus in een' zeer belangrijken tijd) ; 5o dito brieven van de beroemdfle Gezancen in
de gouden Eeuw van Nelrlands grootheid en invloed (1664
tot 1678) ; brieven van 1 . D E W I T T en D E R U I T E R op
s lands vloot gefchreven ; een Indult (door eene zonderlinge
drukfout flaat in den Catalogus lnfult) van Bisfchop H E N .
D R I K van Utrecht in 1258 ; een gefchrift van den beroem .
den Geneesbeer 0 A U B I U s, waaruit blijkt , dat die Leydfche
Hoogleeraar nog in bet midden der achttiende Eeuw aan de
kunst van goudmaken geloofde ; oorfpronkelijke potloodteekening
van PETER den Grooten ; originele brieven Van K A R E L G U ST A A F van Zweden , van Prins E U G E N I U s van Savoije , van
F R E D E R I K H E N D R I K
en zijne Moeder, van de Gemalin
van W I L L E M DEN IV en andere Prinfen en Prinfesfen van
Oranje en Na.fau, van den bekenden Hertog van Brunswj'k
Wolfenbuttel (V oogd van w I L L E M V), van den Dey van Algiers,
Van DOUZA, TROMP, PASCAL PAOLI, SIDNEY SMITH,

Frankrljk, van 1627

WELLINGTON, BEZA, ARMINIUS, BOGERMAN, EPIS-

een dichtftuk, gemaakt
o o T ; een onuirgegeven gedicht van
TESSELSCHADE, afkom(tig van VAN BAARLE ; een brief
Van B O s s U aan W 1 L L E M DEN I, enz . enz . enz . Vele dier
brieven zijn , gelijk reeds boven gezegd is , met levensbe.
rigten der Schrij vers door den Heer K o N I N G voorzien .
Wanneer men nagaat, dat deze flukken, benevens nog
zulk eene boekverzameling , als waarvan wij enkele flalen
bebben medegedeeld, niet verzameld is door eenen fchatrijken liefhebber, wien tijd en geld in den ruimften oeervloed
ten dienfle waren , maar door eenen man van burgerlijke afkomst en opleiding, to midden der werkzaamheden San zijnen
post (bet Griffiersambt) verbonden, eenen man, door zeer
vele tegenfpoeden en huifelijke rampen gedrukt, - zoo moet
men verfteld ftaan over de kracht, waarmede de onvermoeide
lust tot onderzoek en werkzaamheid bet fchijnbaar onmogelijke ken tot jtand brengen . Eane verzomeling als deze, en
die wij van de boekwerken mogen verwachten, zou eenen
onzer aanzienlfken eere aandoen . De buitenlander, die sevens de Voorrede in bet Fransch lezen ken , moge dasruit
zien , wet bet geduld en de ijver van een' Nederlandfchen
letterminaaar tot ftand kunnen brengen .
COPIUS, DESCARTES, CUVIER ;

en gefchreven door

P
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Woordenboekje der Noordfche Godenleer. Naar her Hoogduitsch
van Dr. G, T H . LEG i s . Te Zutphen , bij W . j . Thieme .
1831 . In kl. 8vo . YI, 88-b1 . f : - 75.

WijIJ

zijn onzen

uitmuntenden Dichter STARING ran den

Wildenborch dank verfchuldigd, dot bij den Heer

T H I E m E in
zijn voornemen , otn dit boekje uit bet Hoogduitsch to ver .
Naar S T A R I N G'S voorberigc , is
taten, verflerkt hecft .
die eene vertaling, welke bet oorfpronkelijke in volledigheid
en duidelijkheid van voordragt en fUji overtreft .

Hec nut van zoodanig Woordenboekje behoeft wet niet
becoogd to worden . Sedert de Heer w E S T E N D O R P heeft
aangetoond, welk gebruik men van de Noordfche Mytholo&
gie in de Nederlandfche Dichtkunst kan waken, is bet wet
to denken, dot onze Dicbters zich in dot veld zullen be .
ginnen to wagen . En offchoon bet alcijd wet beter is, nit
de bronnen zelve to putten, kan men Loch van alien niet
vergen, de Edda en de werken van SANDER, O E $LEN•
S C H L 8 G E R en anderen to lezen . Oak hun, die geen Dich .
ters zijn, komt die Woordenboekje to ftade, bi) bet lezen van
poetifche en andere voortbrengfelen , door Noordfche Mythologic opgefierd, b . v. fommige Romans van W ALTER s c o T T,
en misfehien wekc de inzage eenen of anderen jeugdigeu Geleerde op, om, door vergelijklng der Noordfche met andere
Mythologien , door oudheid . en taalkundige opmerkingen ,

door bet nafporen der gefchiedenis en wat dies meet zij , bet
rijk der wetenfchappen in een nog zoo fchaars behandeld vak
uit• to breiden .

Spiegel van Menfchelijke Hartstogten . In I/erhalen, door
C . S P I N D L E R, W . H A U F F en anderen . Uit her Hoogdnltseh.
hide Deel . Te 4fm(lerdam, b& C . L, Schlejjer. 183j . In
gr. 8vo . 26¢ Bl. f 2 -go .

D

e goede ontvangst, aan de twee vgrige bundels van die
werk bij bet lezend publiek ce beurt gevallen, heefc den
verzamelaar aangemoedigd, om dezelve nog met een deel to

vermeerderen, hetwelk echter bet laatfle zal uitmaken, zoo .
dot bet werk hiermede Os compleet kan befchouwd warden .
Dic deel bevat vier verbalen . De .Toed Susz Van H A U F g,
nit de gefchiedenis van bet Hercogdom Wurtensberg, in hec
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midden der voorgaande eeuw . Dit verhaal fchilderc zoo wel
de kracht der eerlijkheid en derzelver eindelijke zegepraal
over eene listige en eigenbatige Qaatkunde, als de droevige
gevolgen van eenen onbedachtzaam aangevangen liefdehandel .
Bet Dorp aan de Moezel, in hetwelk Madelon Beaunoeuf
door den Duitfchen Volontair P . voor de fchandelijkfte mishandeling words behoed, en op hare beurt de redfter wordt
van bet leven van den befchermer barer eer, leers, hoe ligt
eene edele daad reeds fpoediger, dan men verwacht, een
heerlijk loon ontvangt . Her derde bier voorkomende auk heeft
ten titel : I-let Slagtojfer der Trouweloosheid, door A . voiv
T R O M L I T Z, en maakt ons bekend met de fchoone Gravin
Augusta, welke uit trotschheid trouweloos wordt aan den
braven Maurits . De getrouwe jongeling flerft van droefheid,
en Augusta veryalt door gewetensfolteringen over hare trou .
weloosheid tot wanhoop en krankzinnigheid . De bundel wordt
befloten met Peregrinus, een Verhaal van F . v o iv s Y now .
De held des verhaals is een vondelirg, wien de onbekendheid met zijne of komst en bloedverwancen zoo zeer kwelt,
dat hij daardoor in eene zware zielsziekce ilort ; ten laatfte
echter words hij, op eene voor bem zeer verblijdende wijze,
omcrent zijn geflacht ingelicht, hetwel' .t dan ook op zijnen
zielstoefand then hellzamen invloed had, dat hij nog eenen
gelukkigen ouderdom genoot, en met hartelijke dankbaarheid
jegens de Goddelijke Voorzienigheid bet leven verliet .
Hebben wij reeds vroeger met lof deze verzameling aangekondigd , zoo voegen wij bier thans niets anders bij , dan dat
ook dit deel ten blijk verftrekc van den goeden Nook des
verzamelaars , en dat de vercaling in zeer zuiveren ftijl en
teal is ten uitvoer gebragt .
Nederlandfche Volksalmanak voor 1833 . Derde Jaar. Te Am .
dam, b1 H . Frijlink . 183-2 . XYI en 194 hi. f : - 6o .
Almanak voor Blijgeestigen . Achtjle Jaar, Te Imflerdam
Gebr . Diederichs. 216 hi. f :-6o .
Almanak voor Hollandfche Blijgeestigen , voor 1833 . Derde Jaar.
To Amjlerdam , b# Brest van Kempen . 215 bl. f : . 6o.
Tijdkorter in ledige oogenblikken , voor 1833 . Door A . H A Z E LH O F F . XX1/le Jaargang . To Groningen, bij A. HazelhoT.
(Zonder bladzijden.) f : - 25 .
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et daar vier verdienftelijke en sevens goedkoope jaarboek .

jes . Daar no . 2 wel her portret van M A R N I X V A N S T, A LD E G 0 N D E in fleendruk heeft , maar overigens f echts kari .
kacuurplaatjes oplevert, terwijl no . 3 daarentegen met twee
uitgewerkte koperen plaatjes ,

en no . I , behalve met twee

dergelijke koperen plaatjes, nog met karikaturen verfierd is,
zou no. 2 in dat opzigt minder zijn , ware bet niet, dat een
bijgevoegd muzijkttukje weder een gelijkmakend gewigt in de
fchaal legde . Her voornaamfe echter in al deze jaarboekjes is
zeker de inhoud in proza en poizij .

In n
I bevielen ons 'her meeste . Wanneer de Koning bij
m~ kwam, door DECKER ZIMMERMAN ; Grietman Sjuck
van Burmania, door STARING ; Mine wandeling naar de
Landhoeve, door J . K ., Rz . ; Derk de Matroos aan Mijntje,
door

VAN W A L R ul ;

De Grijze kV den winterhaard, door

G A B E L ; De oude Ram en z#n Meester, door F o P P E ; Echte
Pryheidszucht, door W A R N S I N C K, en , bijna bovenal, De

Confcrit, door K. Ook De Sullebaan, door w IJ S M U L L E R ,
in den trant van CATS, is zeer gelukkig . Over her geheel

is al bet medegedeelde de plaatfing waardig, de vertaalde
en bier niet opgenoemde ftukjes er onder begrepen .
Pan
Speyk begraven (een naauwkeurig verhaal in proza) en Willeni Frederik, Erfprins van Oranje, in 1794 aan het Sche.
veningfehe flrand (een dichtftukje door VAN E N S T K o.
N I N G)

zullen ,

ook om her onderwerp , met genoegen wor.

den gelezen.
In no . 2 onderfcheidden wij : De Wereld is een Speeltooneel,
door j . D E Q . (u A C K ?) ; Gefprek van eenige Pisfchers, door
G9BEL ; Bet Modewonder, door DEN BEER POORTUGAEL ;
De Raaf en de Ekfler , door F o P P E ; George Vin, door
w 0 L T H u I s ; Friedrich Yon Schiller , door s M I T s ; Bede ter
gun/le van den Gouwenaar,, door ;J N T E M A ; bet tref°ende
(maar gansch niet blijgeestige) verhaal, De Paardendek ;

Wiegelied, en De Protocollen, door J . VAN O O S .
Vele der Sneldichten van G. v . R . zijn
alleraardigst . De Lof van Amathufta, Hekeldicbt door TN0 UA R S , is niet zonder verdienfte ; maar hij fchijnt Venus, de
vrouw van Vulcanus, doch de minnares van Mars, ten on .
F o P P E's

T E R W IJ K B R U Y N.

regre voor de echtgenoote van laacstgemelden to houden . Als
zoodanig, en ook als naaktloopfler (fit venia verbol) in den

volitrekten zin des woords, (den gordel alleen, tot opwer .
king van haren boezem, niet medegerekend) is Venus althans
geen voorbeeld voor onze vrouwen en meisjes, al nronkte
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om zukk eene eenvoudige reden, noolt met eons andets
verdn. Voorts zal men ook de meeste andere ftnkjes in de .
zen Almanak gearne ontmoeten .
In no. 3 behaagden ons her meeste de Mengelingen in
proza door s c 11 u L L en anderen, fommige Anecdoten er on .
der begrepen ; en van de dichttlukjes : Demokriet in de Ely .
fifche velden, door v A N w A L R g ; Sint Lambert, door TEL .
TING ; Klagt van een Paard, door A . ; de Sneldichtjes van
S, M . C . ; Bianka, naar T I E D G E , door BEETS ; Aan een
veertienjarig Meisje, door ii . H . K L IJ N ; her Extempore en
Cupido, beide door T a o U A R s ; De Vlieger,, in den trant
van CATS, door D o rJ a R , en (om Wet alles to noemen)
Het Huwelijk to Compicgne, door J . VAN o o S T E R w IJ K
$ R u Y N. Als zekere, aan Recenfen t tvelbekende, Kolonet
her versje van A . mogt lezen : Twee knollen ow din duit, dan
zou er zeker wel een knoop van zijn' rok vliegen . Her verwonderde ons, die Anecdote bier zoo joist naar waarheid,
volgens geruchte , aan to treffen en vereeuwigd to vinden .
De Dag, Cantate door L o o T S , heeft ons iets duisters ; her
geestige kan Recenfenc er niet regt van vatten . De betooverde Ring , door V A N D E R II o o r, heeft ons flier doen
lagchen, zoodat wij niet ontwapend zijn . F O K it r heeft
dat gevai reeds zoo aardig in burlesk proza verteld , en er
zoo uic de oorfpronkelijke Legende vee1 meer re halen ziju
geweest. V A N D E R n o o P maakt nan her (lot er zich van
af, alsof hij her versje fchielijk ter opzending had wiflen in
gereedbeid brengen .
Asn RA- 4 mogen wij wederom de getuigenis geven, dot
het boekje ziohzelve gelijk blijfr ; en dir is eene loffpraak.
De carrectie van no. 2 en 3 is Qordig ; ook die van no. i
had Meter kunnen zijn. In bet vervoig mogen de Redacteurs
dauvoor wel wat meer zorg dragen : de inboud hunter jaazboekjee verdient dit ; maar, om aan den titel beter to beantwoorden , moest er in de Almanakken vow 13tijgeestigen en
voor Hdilandfche Blijgeestigen niets treurigs worden opgenomen .
zV,

No . II . Boekbefeh . bl. 78 . reg . a v . o. tIaat van vry van,,
lees vrij van .
-+ I II . b i . ioa. reg . 21 . moet eenmaal korte weg.
hi„ 110, reg, 4- (teat oxerleden , voor overladsn,.
bl . 134, reg. I . lees W E S T E R M A N .
---- AQengehv. bi. aao, reg. n7. tlaat dir, voor den.

BOEKBESCHOUWING.
De Familie van Waardenflein . Gefprekken over de
Leer der Christenen. Ifle en Ilde Deel . .7 `e 's Gravenhage, bij G . Vervloet . 1832 . In gr . 8vo . Te zamen 572 bladz. f 5 - 40
lDitt werk wordt maandelijks bij kleine flukjes van ongeveer drie vel druks , het vel bij inteekening op 15
centen en buiten inteekening op 171 centen gerekend ,
uitgegeven . Zestien of achttien vellen worden tot een
deel vereenigd . Twee zoodanige deelen zien nu reeds
het licht, en de voortzetting zal van den aftrek afhangen .
De inkleeding is deze : Mevrouw van Waardenftein,
weduwe van een Amflerdamsch koopman, ging met hare
nog jonge kinderen ergens op een dorp in het Sticht
vain Utrecht wonen . Christiaan , de oudfle zoon , fludeerde, en werd Predikant in Noord-Holland . Eduard,
een paar jaren jonger, koos een ander vak, en kreeg
eindelijk den post van Ontvanger op het dorp . Adolf,
in zeedienst getreden ,, kwam , na eene reis van vier jaren, als Luitenant to huis . Juist is er eene vacature
to dezer plaatfe, en de keuze valt op den jongen Ds .
van Waardenftein . Zoo heeft de verflandige en godvruchtige moeder alle hare kinderen weder in hare nabij
heid. Twee dochters, Henriette en I.iouife, zijn nog
bij haar in huis . De jongfle verlangt godsdienflig onderwijs van den oroeder , om eerlang belijdenis to kunnen
doen . Men vindt goed, to then einde, in den huifelijken
kring, op gezette tijden , gemeenzame gefprekken to
houden . Anna, eene oude en getrouwe dienstmaagd,
wordt, op haar verzoek, mede toegelaten . Eduard had,
door omgang met fpotters en door het lezen van gevaarlijke boeken, alien eerbied voor Godsdienst verloren,
en den ftelregel aangenomen , dat hij niet wilde geloo .
ven , dan hetgeen hij kon begrijpen . Adolf is , als zee.
Q
BOEKBESCH . 1833 . NO . 6 .
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man , open van karakter , maar onbedachtzaam en ligtzinnig . Anna, daarentegen, belt tot eene to bekrompene denkwijze over.
De gefprekken loopen over de volgende onderwerpen
Ti7aarde des Christendoms . Waarde van het Protestantisme. Ons Aanwezen . Ons Leven . De Mensch . Ons
Ligchaam . Onze Ziel. During der Ziel. Onze Zielsvermogens . Onze Oorfprong . Onze Be/lemming . Ons
Geluk . Opmerkzaamheid. Het Aanz#n der Wereld .
Gods Aanwezen . Gods W#sheid. Gods Goedheid. Gods
Billffkheid. Algemeen Geloof aan God. Godsdienst . Gewigt van de Godsdienst . Kennis wan de Godsdienst . Het
Redelici t . Dc Openbaring. Kenmerken der O,penbaring .
Onderzoek . Bet Christendom . Ongeloof en B#geloof. By$elkennis . De 13 bel. Bet Oude Verbond. Sehriften
van Mozes . Jozua tot Esther . Job tot het Hooglied.
De Profeten .
Men ziet uit deze opgave, dat bier meer words gegeven , dan de titel fchijnt to beloven . Een ander opfchxift had misfchien den inhoud naauwkeuriger kunnen
aanduiden . Gaarne erkennen wij des Schrijvers loffelijke
bedoeling, en verlangen naar de voortzetting van een
werk, dat aanprijzing verdient . De vorm van zamenfpraken maakt, dat hetzelve zeer onderhoudend is . Christiaan wederlegt op eene waardige en gepaste wijze de
veelal onbeduidende tegenwerpingen en drogredenen des
ongeloofs , door Eduard geopperd. Ook het onbetamelijke van de nietige fpotternijen der ligtzinnigheid, welke
Adolf op zijne beurt uitkraamt, wordt aangewezen ; terwijl de welmeeuende Anna, die al to bekrompen denkt,
mede nu en dan eene teregtwijzing erlangt . Hoogachting
voor Godsdienst , Bijbel , Christendom ftraalt overal
door. Een milde geest kenmerkt het geheel . De Schrijver is niet ingenomen met oud of nieuw , maar bedoelt
alleen waarheid en redelijke overtuiging .
Offchoon wij ons , over bet geheel , zeer wel kunnen
vereenigen met de begrippen, in dit werk voorkomende,
is onder het lezen bij ons echter de bedenking ontftaan,
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of bet wel goed zij , in zoodanig leesboek , dat in veler
handen behoort to komen, dergelijke uitdrukkingen to
doen bezigen, als den ongeloovigen Ambtenaar en den
ligtzinnigen Zeeofficier nu en dan in den mond gelegd
worden. Wij willen Diet ontkennen , dat enkele gezeb
den ons hinderden . Wij gelooven wel, dat er in de
zaak zelve niets overdrevens is . De karakters, in de
perfonen van ,Eduard eu 4dolf geteekend, zijn geenszins uit de lucht gegrepen . Men vindt zoodanige lieden
in zekere (landen . Wij willen echter liefst gelooven ,
dat hun getal niet groot is . Vele lezers en lezeresfen
zullen misfchien nooit dergelijke tegenwerpingen en fpotternijen gehoord hebben . Welligt ware bet hierom beter, dat de Schrijver die beide broeders met eenige meerdere matiging had laten fpreken . Maar komt bet boek
in handen van jonge lieden, welke bet onbeduidend gefnap van zoodanige ongeloovigen en fpotters foms hooren en deswege waarfchuwing noodig hebben, zoo zijn
deze gefprekken buiten twijfel uitnemend gefchikt tot dat
einde. Chrirtiaan wederlegt met bondige redenen de veelal
gezochte en zotte aanmericingen zijner broeders , waarop
zij beiden dan telkens ook zwijgen, offchoon niet blijkt,
dat zij tot betere gedachten komen , want bij volgende
gefprekken veroorloven zij zich telkens weder dergelijke
gezegden . Misfchien laat de Schrijver hen vooreerst nog
in hunne denkwijze volharden, ten einde, bij bet befchouwen van de boeken des Nieuwen Verbonds, gelegenheid to hebben, om verder mogelijke tegenwerpingen
to wederleggen. Waarfchijnlijk komen de beide broeders,
na alles gehoord to hebben, dan eindelijk tot overtuiging. Dit althans meenen wij to mogen verwacbten .
Under bet lezen hadden wij bet een en ander aange(lipt, dat ons minder juist toefcheen ; dit is echter zoo
weinig, dat bet hier niet medegedeeld behoeft to worden . Alleen willen wij nog aanmerken, dat gelrtk, naar
ons oordeel , wel eens to zeer op den voorgrond words
getleld . Buiten twijfel is er naauw verband tusfchen
zedel!~kheid en geluk. Ja, God heeft ons tot geluk . geQ 2
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fchapen ; doch hieruit volgt niet , hetgeen D . I . bl. 163
wordt gezegd , dat alle zedelijk kwaad juist daaron:
kwaad is , dew~Vl het onmisbaar tot ongeluk leiden
moet . Wij zouden de flelling liever omkeeren .
Niet regt duidelijk was ons , wat wij bl . 2o lazen
• Het kenmerkend onderfcheid tusfchen de leer der Pro„ testanten, en dus ook der Hervormden, en die van
• alle andere Christen-Kerkgenootfchappen toch , is daar• in gelegen , dat alle anderen gebonden zijn, om alles
• onvoorwaardelijk aan to nemen en to gelooven, wat
• hunne Priesters kunnen goedvinden bun als waarheid
• op to dringen ," enz . Het kenmerkende van bet
Protestantendom zou beter en juister opgegeven kunnen worden .
Onnaauwkeurig is de bl . 66 gegevene bepaling, dat
de mensch , omdat hij een redelijk wezen is, behoort
tot die foort van fchepfelen, welke men bezielde wezens
noemt . Bezielde, in tegenftelling van onbezielde wezens,
zijn immers levende fchepfelen .
De uitvoering verdient lof . Papier en druk zijn bij.
zonder goed . Wij hebben flechts enkele drukfouten op .
gemerkt, als D . I . bl . 78 . het flof, in plaats van de
/lof (floffe) ; bl . 134- majn zaad, in plaats van mijn
raad. D . If . bl . 196 . Illufifche (Eleufinifche) verborgenheden ; voorts Levie (Levi) . De meermalen voorkomende uitdrukking even daardoor (juist daardoor) wilde
ons niet bevallen.
Over den geest des weeks, dat wij allezins aanprijzen,
vooral ook aan jonge lieden in befchaafderen ftand , oordeele men naar bet volgende : „ Het eene uiterfle brengt
„ altijd het andere voort, en cen verbroken evenwigt
„ moet altijd naar de andere zijde overflaan, alvorens
„ het zich kan herftellen . Waren er geene Farizeen onder
„ de Joden geweest, er zouden ook zoo ligt onder hen
„ geene Sadduceen zijn opgedaan : hadden zich geene abfo„ lutisten in bet Christendom opgedaan, er zouden niet
„ zoo vele deisten en rationalisten in hetzelve gevonden
„ worden ; en had men, in ons eigen (Hervormd) Kerk-

DE FAMILIE VAN WA ARDENSTEIN .

a33

• gcnootfchap, niet wel eens eene to geflrenge Godsdienst •
• leer gepredikt, en de Goddclijke liefde, zoo wel als
• de mogelijkheid en waarde der Christelijke deugdbe-

„ trachting , to zeer op den acntergrond geplaatst, men
„ zou niet zoo ligt een al to blind vertrouwen op die
• liefde en eenen to hoogen dunk van de zedelijke ge• fleldheid van her menschdom bij zoo velen hebben
• aangetroffen ."
De zelfopofering van J . C . J . V A N S P E Y K aan den
Bybel getoetst : eene bJdrage tot flaying dat de Gereformeerde leer de(n) zelfmoord noch bevordert,
noch begunfligt , noch verdedigt . In eene Zamenfpraak
door z . H . VAN D E R F E E N . Med. Doct .
Soecket den HEERE .

Die lick verquickt [door] verwoestinge

over eenen Stercken : Soodat de verwoestinge komt over
eene Yestinge . - Amos, V . 6, 9 .

Te flmlerdain, bij J . H. den Ouden . IS33 . In gr.
8vo . XVI en 03 bl . f i-e5 .

natie de zelfT erwijl eene Vorst- en vaderlandlievende
met verbazing vernam

, met
opofiering van V A N S P E Y K
met
eerbetoon
huldigde
,
bewondering herdacht ,
vermeende de Bijbel-, wij willen zeggen T R 0 M M I U Svaste Heer Med. Doctor V A N D E R F E E N van her algemeen gevoelen to moeren verfchillen , en die zelfopoffering aan den Bijbel to moeten toetfen . Dit voornemen zal wel niemand ten kwade duiden ; integendeel,
gaarne zal een ieder , die echte godsdienftigheid op prijs
ftelt , de groote daad des edelen Helds uit een zedelijk
oogpunt wenfchen befchouwd to zien , opdat, ook van
die zijde , de blaam , op her karakter van den nloedigen
jongeling door n1jdige naburen en vreemdelingen geworpen, worde weggenomen .
Her aangekondigde fluk heeft echter deze ftrekking
Diet ; integendeel befteedt de Schrijver, behalve eene .
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Voorrede van XVI, eene langgerekte zamenfpraak van
168 bladzijden, om het onverfchoonl/ke van de daad
van v A N S P E Y K aan to toonen . De gronden voor dit
gevoelen zijn twaalf in getal ; verklarende de Schrijver,
bl . 104, er nog wel een dozen to kunnen bjvoegen.
Aan quantiteit van gronden is alzoo Been gebrek . Ziehier de geleverde 12 , opdat de Lezer zelf over de qualiteit oordeele : 1 0 . VAN s P E Y K, eigendunkelijk zijn
]even opofferende, is in de regten Gods getreden, wien
alleen het regt over leven en dood toekomt . 2°. Hij
heeft zich door zijn' dood buiten de gelegenheid gefeld,
ja geweigerd, om in de vereeniging der ziel met het
ligchaam Gode ter eere to leven . 3°. Zijne daad is or.middellijk tegen Gods geopenbaarde(n) wil . a°. Zij is
een(e) vrucht des vleesfches, en dus een dadelijk bewijs van vijandiehap tegen God . 5°. Zij verraad(t) eene
minachting van de vreesfelijke Majesteit Gods . 6° . Zij
betoont minder fchrik voor den fmaad Gods, dan voor
den fmaad van menfchen . 70. Zij acht de eeuwige fchande minder, dan de tjdelijke fchande. 8° . Zij koesterst
(koestert) minder fchrik en afkeer, om bij de Duivelen,
dan bij de menfchen gevangen to zijn . 9° . Zij legt eene
kleinachtilig van den vloek Gods aan den dag . io°. Zij
kan door den Heiligen God, wien alleen alle eer toekomt, niet aanfchouwd worden, omdat zij alleen menfchen-eer, en niet Gods eer bedoelende is. 11 °. Door
zulk eene daad wordt de dag der genade moedwi_llig
vtrfmaad . 12°. Niemand heeft regt, en dus aok VAN
s P E Y K niet, om het leven zJner evenmenfchen to
verkorten .
Ons beftek gedoogt niet, de redenen, waarmede deze
gronden bekleed worden, to vermelden ; men leze dezelve, des begeerig, bij den Schrijver, in zijn gewis
weinig beknopt gefchrift, dat tevens ftekken moet ten
bewijze, dat de onverfchoonljke daad door den God der
wrake is geftraft geworden . - De form , in den nacht
van den 3 op den 4 Mei 1832 , was, volgens V A N D E R
F E E N , eene waarfchuwing aan de AmferdammeriS, om ,
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bij de viering van de begrafenis der overblijffels van
VAN S P E Y K , zich niet fchuldig to maken aan eene
daad, grouwelffk en ver*orpel~rk in Gods heilige oogen .
Wel was de weersgefteldheid op de dagen van 4 en 5
Mei hoogstgunftig ; maar de Heer VAN DER PEEN
(zeker om zichzelven gelijk to blijven?) zegt nu desaangaande : „ Het is een onnoozel , en zelfs door de on„ dervinding gelogenfiraft denkbeeld, dat men het fchoone
• weder als een teeken van Gods welgevallen over zon• dige menfchen en daden zou moeten befchouwen ."
Voorts moest Nederland de ftraf ondergaan, van elf
kanonneerbooten, in 1833, voor llntwerpen, zelf to moeten vernielen - en het verlies van bet vaandel der lade
Afdeeling lijden . V A 14 D E R PEEN zegt daaromtrent
• De weggevoerde vlag, hoewel ilechts een vaandel tot
• de rode afdeeling behorende, was toch mede eene
• Hollandfche vlag. Het eenigst gunllig belluit, het.
„ welk wij hieruit zodden misfchien mogen kunnen trekken, is, dat de Heere, als handhaver van het ilreng{le
ken,
• regt, Zijnen toorn doet blijken in bet laten wegvoe• ren van een vlag van minderen rang, dt .trom dat de
• zonde begaan is met een vlag van een minderen rang
• op een ondergefchiktvaartuig (eene kanonneerboot) ."
Gods ongenoegen bleek ook in den ftorm op 2 Dec . 1 8 33,
(den laatstgehouden Biddag) „ waardoor den van onze
• Hollandfche fchepen op de Schelde, hetwelk de rivier
• wilde opvaren ten einde de Franfchen in het aanleggen
• hunner werken langs den Scheldendijk to beletten en
• to verjagen , met kracht , (dus uit de hoogte) wierd
• verhinderd om dit ten voordeele van Holland to vol• brengen , zoodat de Heere in then orkaan ons het
• duidelijk antwoord gaf, dat de gebeden onzer natie
• niet verhoord werden : de verdere loop der zoo kort
• hierop gevolgde gefchiedenis met de Citadel van Ant• werpen, met de kanonneerboten, en het verlies van
• den fchout-bij-Naeht L E W E VAN A D U A R D heeft
dit ook nader bewezen ." Maar ook ,, het ter kg/k
• flellen van een ntenfchenwerk" (het Monument voor
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„ in
„ 's Heeren huis op 's Heeren dag is van den Heere
„ in zijn heilig en regtvaardig oordeel in de harten der
„ menfchen gegeven geworden" -- „ maar nu ook moesten de Amflerdammers in de Tempelen Gods opge• ten
• fchreven worden ten zweerde voor den Landftorm !"
BI . 27 , 28 en 29 wordt de daad van V A N SPEY K
met die van S i M S 0 N vergeleken , en ten flotte gezegd
• Ik bidde u, wie kan met eenig gezond veritand de
„ daad van V A N S P E Y K hiermede in vergelijking bren„ gen ? Den brand in bet kruid fteken kan een kleine
„ jongen wel! maar een gantsch gebouw met gene krak
• doen inftorten : dat gaat bet menfchelijke to boven ;
• en geen menfchelijk jets kan , ja , mag daarmede vergeleken worden ."
geleken
Wij kunnen den lust niet wedrftaan , om onze Lezers
to onthalen op nog een paar curieuze proeven van des
Schrijvers betoogtrant ; maar zullen die, opdat zij des
to minder plaats wegnemen , met eene kleinere letter
doen drukken :
• Daar hij zijn yolk alleen, met de Belgen op bet fchip
• heeft gelaten, en zich beneden gebouden, zoo blijft bet,
„ naar mijn inzien, duidelifk, dat gij met alle uwe verge .
• zochte redeneeringen in piers bewijzen kunt, dat VAN
iets gedaan heeft, met oogmerk om zijn boot en
„ S P EY K
„ yolk ce behouden .
• Hymenaeus . Indien gij dat toeven in de kajuit, al niet
„ wilt aangezien hebben voor een wachten op hulp , dan gaf
• VAN s P E Y K door dit coeven, toch aan zijn yolk gefchikte
gelegenheid en overvloedige tijd om to onckomen ; zoodat
„ degenen , die met hem omgekomen zijn, even vrijwillig
• zijn omgekomen ale hij ; en hij dus niet kan befchuldigd
• worden , van over hun leven willekeurig befchikt to hebben .
• Stephanas . Ach, Mijnheer! van dit toeven AMOGT immers
• niemand gebruik maken . Het is immers bij de militairen ,
„ een zeer fireng, maar sevens zeer billijk regt, dat de ond ergefchikten hunnen post, en dus ook hun fchip Wet mo• dergefchikten
• gen verlaten , indien zij niet epzettelfke order van hunne
„ fuperieuren daartoe ontvangen l - worden zij niet als de .
„ ferteurs befchouwd en regtmatig geliraft , wanneer zl hun .
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• nen post verlaten ;? Gij ziet dus , dat uw argument zeer
• mank gaac, wanneer gij beweert , dat V A N 5 P E Y K door dic
• toeven gelegenheid en tijd gaf aan zijn yolk om to onckomen .
• Zij wisten ook niec met volkomen zekerheid, dat hij
• waarlijk de boot zou doen fpringen ; want hoewel zij er
• wet eenig vermoeden omtrent hadden ; begrepen echcer de
• fehepelingen, en hebben bet ook nog tegen elkander ge• zegd, dat de Kommandant mogel~k nog wel tot andere ge .
• dachten zoude komen . Zij wiscen bet dus alleen bij ver• moeden en gisfing . Verbeeld u nu eens, dat hij zich be .

„ dachc had, en dat hij de boot pier had lacen fpringen , en
„ zij ondertusfchen op grond van bun vermoeden bet fchip
„ verlaten hadden ; zoude hij bun dan niec met alle regt
„ hebben kunnen, ja moeten aanzien en behandelen als de„ ferteurs? Zij mogten, op dat vermoeden, van bet toeven
„ van VAN S P E Y It geen gebruik maken . Zij waren verplicht
• op den boot to blijven .
• Hymenaeus. Ja maar, VAN S P EY K had toch aan een van
„ de Mariniers, die bij hem in de kajuit kwam , gezegd
• ,, Jongen bergje , maak dat je weg komt," gaf hij hierdoor
• geen regt aan zijn yolk om weg to gaan?
• Stephan. Neen vast niet . Yooreerst, hij zeide niet jon .
• gen , maak dat je VAN IIET SCHIP komt, hij zeide ilechts :
„ maak dat je wEG komt : dat kon betekenen weg uit de ka.
• juit : maar ten tweeden, indien hij aan dien man at wilde
„ to kennen geven, dat h# moest maken dat hij van bet
• fchip weg kwam 1 dan was dit zijn woord flechts tot din
„ mensch gericht, en niec tot al hft overig fcheepsvolk ;
„ hij voegde er niet bij , dat die man zijn order aan de ove .
• rige manfchappen zoude overbrengen ! hij gaf flechts (in .
„ dien men bet vrijheid geven noemen mag) vrijheid aan then
• eenen' man ! - Zoo dus die line man at regt zoude gehad
• hebben , om , zonder gevaar van als deferteur befchouwd
• to zullen worden, bet fchip to verlaten ; de anderen had .
„ den , en kregen bet door dic woord niet , en zouden zich
• den blaam van defertie op hunnen hats gehaald bebben I „ waarlijk, die ongelukkigen, welke met hem verongelukc
• zijn , mogen wet met den naam van eerif/ke , zeer getrouw• gehoorzame Hollanders benoemd worden I Zij verdienen al .
„ ler hoge achcing zoo wet als diep medelijden , vooral wan .
„ veer men bedenkt de mogelijkbeid, dat zij in eenen onbe .
„ keerden toefland zijn geftorven I

238
„

Z. H. VAN DER FERN

Theophil. Ach ! bet hart krimpt mij to zamen, als 1k aan

,, de mogelike rampzalige ftaat dier eeuwige zielen denk t
Hoe vurig wenscht mijn hart , dat zij bekeerd mogen ge .

•

• weest zija I Ach I hoe fchrikkeliJk, indien zij voor eeuwig
• zijn verloren gegaan 1 ontzettend denkbeeld I o! hoe zullen

„ zij verwoed op de ziel zijn aangevlogen, welke bunne
• rampzaligheid zoo plotfeling vervroegde I - Ach 1 hoe kin
• onze verlicbte eeuw, die zoo op menfchenliefde en befcha• ving, op fijn en aesthetisch gevoel wil roe men, toch jui .

• chen over die daad van v A N a P E Y K ? Zij juichen over
• de mogelijke vervraeging der eeuwige (marten van hunne
• medezondaren 1 o fchrikkelijke menfchenliefde van onze ver .
„ lichte dagen 1 gewis, indien die, mogelijk, rampzalige
• zielen eens nit hunnen rampzaligen (teat hunne ftemmen
• tot ons yolk verheffen konden, hoe zouden zij hetzelve

• niet toefchreeuwen : bond op I bond op, flask uwe onme .
• dogende vreugde I neemt gij eenig deel in ons lot , ach
• (tort dan tranen van nedelijden I Maar ach, deze kunnen

„ uwe eigene zielen niet verlosfen I daarom , want wij heb.

• ben nog medelijden met u, gelijk de rake man in de Helle
• had met zijne broeders , gedenkt met beving aan ons lot ;
„ en bekeert u, en bid den Allerhoogften, den Heiligen en
Rechtvaardigen , Wien gij niet frafFeloos hoonen kunt, dat

•
• Hij u beware, dot niemand uwer bet voorbeeld van V A N
• s p E Y K over wien gij van vreugde thans opfpringt, navolge !
,, Demas. Geliefde vriendl bedaar! bedaarl gij zult uw

„ gantfche ligchaam ongefteld waken!" enz .

•
•
•
•
•
•
•

• Met innig genoegen heb ik vernomen, dot een Godzalig

(chipper, welke met zijn fchip op bet Y ligt openlijk tot
verheerlijking van onzen Heer in den Hemel, in bet Han.
delsblad, 4 Mei ., gefchreven heeft, dat' hij geene v'lag tot

eerbetoniag sun v A N S P E Y K zal ophalen I- Ach mogten
er vele zulke kloeke Christenhelden op ftaan, gelijk aan

dezen (chipper! De Heere, bidde 1k, zij hem heeds nabij
met Zijne groote genade .
• Fortunat . Ik verheuge mij met u in aenbidding van Gods

• groten arm in deze, dot Hij nog ddne item tot handhaving
• Zijuer Eer heeft doen klinken . - Maar, o, Hoe moet de
• Heere niet op de natie in toorn nederzien, dear men, ter-

„ wijl bet woord Gods zegt, dot Been doodfager in bet
• Koningrijk der hemelen zal ingaatn , duizenden vlaggen op-
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• fteekt over iemand die, en zich zelf, en zijne kameraden
• moedwillig van' het leven beroofd . - De Brusfelaren kon .

„ den niet luidruchtiger juichen over hunnen fchandelijken
• afval, dan onze natie thans doet, met opzicht tot den
• Hogen God in den Hemel:'
Wij hebben ons, onze Lezers zullen bet befpeurd
hebben , alleen tot bet geven van een beknopt verflag
bepaald , zonder eenige aanmerking daarnevens to voegen , om reden dat wij dit niet noodzakelijk keurden bij
Lezers , die gewoon zijn bet gezond verfiand to raadplegen . $dne opmerking kunnen wij echter niet wederhouden, bij de erkende bedoeling van 's mans gefchrijf,
om , namelijk , door hetzelve , de eer der Gereformeerde
Leer to handhaven . Hoe! - vroegen wij onszelven -indien eens, door een' onzer Letteroefenaars , flechts
den tiende gedeelte der in dit gefchrift verfpreide zotternijen ware voorgefteld , met bet aangeduid oogmerk , om
de oude Gereformeerde Leer van de gruwelijke, Godslasterlijke Sociniaanfche begrippen to onderfcheiden ; zou
dan Doctor V A N D E R F E E N geen goed regt hebben,
om , naar de loffelijke gewoonte der Sekte , onze Letteroefeningen voor Lasteroefeningen to verklaren? Thans,
echter, zal geen medelid der Separatisten aan eenige
zucht tot fpotternij of laster durven denken ; want de
Schrijver verklaart, bl . 143 : ,, Terwijl ik de dwaling,
„ en de onchristelijkheid van zulke gevoelens hierboven
• in het werk , door des Heeren genade gefchreven , nu
• mogt laten drukken, ziet, zoo komt de Heere in de
„ tegenwoordige gefchiedenis de waarheid van bet door
„ mij gefchrevene met daadzaken bevestigen ." - Foei !
en nog eehs foei , Heer Doctor ! Moest bet voor u
bewaard blijven , om , ten einde uwe, met de ware Hervormde Leer lrijdende gevoelens, per fas et nefas vol
to houden, een woord van uw eigen maakfel to voegen
in de woorden van den waarachtigen God, gelijk gij
bl . 14o doet, fchrijvende : ,gy en fult (u) niet doodJlaen P " en , van bl. 45 af, nagenoeg acht klein gedrukte
bladzijden to befteden , om de Hoogleeraren to Leyden ,
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met uwe drogredenen en valfche ftellingen , de blaam
van Socinianismus aan to wrijven ? En dit doet gij,
Mijilheer! die u ftoutelijk vermeet, den Bijbel met uwe
bijvoegfelen to vervalfchen ! . . . . Waarlijk ! alhoewel uw
gefchrijf anders doorgaans zoo zot is , dat men zich er
mede kan vermaken , zoo kunnen wij ons , bij zulke
pasfages, niet weerhouden, uw lasterfchrift uit de hand
to werpen ; en onwillekeurig komt uw waardige Vader ,
D A R T O U Ti VAN D E R PEEN, in leven algemeen geliefd en geacht Evangeliedienaar bij de Gereformeerde
Gemeente to Am/lerdam , ons voor den geest , en , in
onze verbeelding , hooren wij den zoo geleerden als eerwaardigen man u ernltig en met vaderlijke belangttelling
toeroepen : „ Z A C H A R I A S! gij weet niet , van hoedanigen geest gij zijt ! Z A C H A R 1 A S! dt.t is een ijveren zonder verftand ! Z A C H A R I A S! moet een Predikant der Hervormde Gem •e ente ddt van zijn' Zoon beleven !" Maar, Gode zij dank! de brave, verlichte,
edeldenkende man is voor bet gevoel van zulk eene
grieve bewaard gebleven . En wij , wij beklagen u hartelijk, als een flagtoffer van then geestelijken hoogmoed
dezer dagen , die , met waanzinnige drift , poogt in to
dringen in de diepten en oordeelen Gods , voor onszelven overtuigd, dat ieder gemoedelijk Christen, die bet
wezen boven den fchtn waardeert, in dit ons beklag
zal deelen . - De zielkens , die , met den Heer Med.
Doctor , de woorden van den Pro-feet Z E P H A N J A, in
diens tijd hoogst-, thans minder gepast, de hunne maken,
en uitroepen : „ De groote dagh des Heeren is naby
„ ende Peer haestende ; --DR HELT SAL ALDAER BIT„ TERLICK SCHREEUWEN !" mogen ons daarom voor
lasteraars blijven uitkrijten , en ons voor Socinianen ,
ja, wat nog erger is, voor Gereformeerde RemonJlranten fchelden, wij zullen dit, ouder gewoonte, aannemen voor berigt , en dwazen naar hunne dwaasheid niet
antwoorden .
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24,1

De nagedachtenis van den Weleerwaardigen zeer Ge-

leerden Heer w . c . V A N M A N E N, in leven Predi-

kant bij de Nederduitfche Hervormde Gemeente to

4mflerdam , gezuiverd van cen blaam daarop gewor-

pen door een ondeugenden Recenfent ; in een Brief
aan derzelven .

Te 's Gravenhage en Amflerdam,

bii de Gebr . van Cleef.
Bl. f :-25.

1833 .

In gr . 8yo .

20

B rochures als de onderhavige, of van gelijkfoortige ge-

halte, behoorden misfchien van den kring onzer kennisneming en befchouwing verwijderd to blijven . Evenwel
kan, in enkele gevallen, een kort wederwoord noodzakelijk zijn . Ook deze brieffchrijver wil her, even gebjk
zijne voorgangers, doen voorkomen, als waren de fchrij.
vers der Letteroefeningen met vijandige gezindheden omtrent het achtingwaardige Hervormde Kerkgenootfchap
en den eerwaardigen Hand van deszelfs Leeraren bezield ;
terwijl zij vermeenen, fchier uit ieder nommer van dit
Tijdfchrift , de bewijzen van het tegendeel to kunnen
aanhalen . Dat zij, nu en dan, de zoodanigen, die het
Kerkbeftuur en de Leeraren van genoemd Kerkgenoot .
(chap aanvielen en verketterden, in derzelver naaktheid
en ijveren zonder verftand, ten toon felden, kan elken
onpartljdige overtuigen, dat de eer der Hervormde Kerk
den Letteroefenaren ter harte gaat . Enkele ultra-regtzinnigen zagen dit met leede oogen ; en nu moest het
heeten, als ware de aanval niet op hunne ongeriymde
ftellingen, maar veeleer tegen de Hervormde Kerkleer en
derzelver waardige Bedienaren, gerigt geweest! Voorts,
niet bij magte om hunne zoogenaamd regtzinnige wartaal
to verdedigen , nam men tot fcheldwoorden de toevlugt,
en reeds federt lang worden onze Letteroefeningen , in
de befchaafde taal der blaauwboekjes , door napraters
van B I L D E R D IJ K, Lasteroefeningen geheeten .
Dit kort wederwoord rekenden wij ons aan den Heer
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brieffchrijver verpligt, opdat men ons ftilzwijgen niet
aan vrees of befchaming zou toefchrijven . 't Is mogelijk,
dat men ook deze onze verklaring zal misduiden ; dan ,
hiertegen kunnen wij in geen geval voorzien . Wij zullen onze daden voor ons doen fpreken .
Overigens zal wel niemand ons euvel duiden, dat wij
het berigt van den brieffchrijver niet volgen . De redenen
voor onze terughouding liggen in dat berigt zelve opgeiloten ; dan , wij achten het noch noodzakelijk , noch
nuttig , noch zelfs voegzaam , bij dezelve flil to faan .
Wij vermeenen met den Heer brieffchrijver eenigzins
bekend to zijn, en, ondervinden wij de gegrondheid van
deze onze gisfing, dan kon het wel gebeuren, dat wij
aan hemzelven onze redenen van terughouding mededeelden , eensdeels om hem , naar aanleiding van z #n
eigen berigt, eenigzins op den weg to helpen, en ook
om hem daarbij tevens een bewijs to geven, dat wij
geen gelijk met gelijk, geen fchelden met fchelden, geen
liefdeloos oordeel met hatelijk veroordeelen wenfchen to
vergelden ; en, indien dan de brieffchrijver overtuigd
werd, dat bet beter geweest ware, zijn gefchrijf to hebben
achtergehouden, zouden wij onze moeite gewis beloond
achten . Voor het tegenwoordige, de geheele brochure,
met den aankleve van dien, voor rekening van den
hoogst onbedachten fteller latende, zijn wij ongezind,
om op zijnen brief, of op verdere vlugfcliriften naar
aanleiding van denzelven , in dit Tijdfchrift terug to komen . Srrekkende dit laatfte tevens tot berigt aan den
fchrijver van zekeren, met letter X . geteekenden en bij
de Redactie ingekomen brief, bouww/lo fen behelzende tot
wederlegging der onderhavige brochure , en waarvan ,
om dezelfde redenen, geen gebruik kan worden gemaakt .
Na/chrift . -- Na het fchrijven van het bovenltaande
komt ons het gefchrift van den Heer V A N D E R F E E N,
over de Zelfopofering van V A N S P E Y K, in handen ;
aldaar lezen wij bl . v2 : „ Wij Gereformeerden, gru„ wende van zulk eene leere, ftellen voor vast, dat de
„ zondaar met voile bewustheid (gelijk blijkt in s A U L
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• en A C H I T O F E L en JUDAS) tot de mis&ad van
• zelfsmoord kan vervallen , en dus ook om die laat/ie
• daad flraffchuldig voor God is !" - De brieffchrijver
is van een tegenovergefleld gevoelen . Quaritur : wiens

gevoelen is nu echt, oud of ilreng Gereformeerd ? Vroeger had de Heer V A .N D E R F E E N beweerd :, Dat
„ zulk eene daad ALLEN in een /laat van zinnelooze
• jVlhoofdigheid kan volvoerd worden ; dit gelooven
„ de Gereformeerden NIET ! dat is flechts eene leer der
„ lasteraars van Gods Heiligen Naam ." W# zeggen
dit niet, Heer brieffchrijver! maar de regtzinnige Heer
VAN DER FEEN .

Korte beantwoording der vraag : Wat moet men denken van die leden der Nederlandfche Hervormde
Kerk, welke in het begrip /laan, dat hunne Leeraars van de zuivere leer van het Evangelie z#n afgeweken , en uit lien hoofde zich aan derzelver prediking onttrekken i' Een woord voor allen, die de
waarheid in liefde wenfchen to betrachten . Te 's Gravenhage , bor A. Kloots . 1833 . In gr. 8vo. 15 Bl.
f : - 15 C .

W

ij haasten ons, een flukje aan to kondigen, dat
verdient door velen gelezen to worden . Is bet een verblijdend verfchijnfel onzer dagen , dat predikwijze en
katechetisch onderwijs in bet algemeen , maar bijzonder
in bet Hervormd Kerkgenootfchap, aanmerkelijk verbeterd werden , men moet echrer zich tevens bedroeven ,
dat er velerwegen zijn , die zich afzonderen , omdat zij
hunne Leeraren van onregtzinnigheid verdenken of befchuldigen . Wij kunnen hierin de gevolgen van vroegere onkunde en verwaarloozing opmerken . Menigeen
hangt aan vormen en klanken , zonder xe letten op bet
wezen der zaak . Velen der genen , die zich afzonderen,
toonen eene ruime mate van hoogmoedig zelfvertrouwen
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to bezitten ; terwijl zij van de onmiskenbare vereischten
in den Christen -- nederigheid, ootmoed, liefde , die
geen kwaad denkt - weinig fchijnen to weten . Doch
velen ook - de meesten , gelooven wij - dwalen ter
goeder trouwe, laten zich verbijsteren, en volgen flechts
het voorbeeld van anderen ; terwijl misfchien kwalijk
gewijzigde gemoedelijkheid medewerkt, om hen afkeerig
to maken van eene predikwijze , waaraan zij niet gewoon waren . Treft een jong Leeraar de zoodanigen aan
in zijne Gemeente , hij betoone hun vooral belangffelling, en behandele hen met gematigdheid , geduld
en liefde . Het beknopte en welgeftelde ftukje van den
ongenoemden Schrijver is bijzonder gefchikt, om aan die
zwakken in handen gegeven to worden . Hij wilde hun
een ernffig woord van broederlijke waarfchuwing toevoegen . Mogten zij , die in de . goede zaak belang ffellen ,
deze weinige bladen helpen verfpreiden !
Specimen historico-medicum inaugurale de Hippocratis doe.
srina a Prognostice oriunda, quod - pro gradu Doctoratus - publico et folemni examini fubmittit F . z . E R M ER I N S , Medioburgenfis, ad d . III Nov. 1832 . L ugd. Bat.
apud C . C. van der Hoek . 40- maj, i6o pagg.

H

et is bekend, dat de fchriften van den Vader der Ge .
neeskunde door de Ouden hooggefchat, maar door de lateren
minder geraadpleegd werden , en door onze hedendaagfche
Geneesbeeren weinig of niet gelezen worden . Wij willen bier
niet in een breedvoerig onderzoek treden , of de moeijelijk .
heid der taal , waarin deze fchriften vervat zijn, of wel
eene meer oppervlakkige beoefening der wetenfchappen, of
de zoogenoemde Phyfiologifche leer, welke ook bier to lande
bij enkelen ingang vond , als oorzaken hiervau moeten worden aangemerkt : veel liever vermelden wij met blijdfcbap,
dat er ook thans nog in ons vaderland voorbeelden kunnen
worden bijgEbragt , dat de Hippocratifche leer zelfs door
fommigen der fluderende jongelingfcbap hooggefohat en beoefend wordt .
De Schrijver der boven aangekondigde Disfertatie levers
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ons in dezelve een allerkeurigst en uitmuntend ftuk , wasr .
i n de belangrijkheid der fiof met de gronOige behandeling
des onderwerps als 't ware om den voorrang dingc . De
srp6ioia toch, of de Prognostica, maakt zonder twijfel een
voornaam gedeelte der werken Van R I P P O C R A T E S Ult : zij
is de kunst, om nit de beftaande verfchijnfelen bij den zieke
de toekomfiige veranderingen ten goede of ten kwade in den
ftaat des lijders to kunnen voorzeggen ; zij is op eene zuivere
ondervinding gegrond, door echte en onbenevelde waarneming voortgebragt , nog altijd even belangrijk voor ons , no
den afloop van zoo vele eeuwen , en hare uitfpraken worden nog heden door de dagelijkfche beoefening der Genees .
kunst bevestigd .
De Heer E R M E it i r4 S vormde bet plan , om nit de voorvaamfte als echt erkende fchriften van den Grijsaard van Cos,
met betrekking tot de zoo even vermelde Prognostica, een
geheel to verzamelen, en de wijze, waarop hij dic plan heeft
verwezenlijkt, verdient den grootfien bijval en goedkeuring .
Na eene Voorrede , welke van de zedigheid des jeugdigen
Schrljvers getuigt, doch waarin hij eene vrees voor gebrek
son kennis der Criek/she tool en aan Critiek openbaart, welke
door de bewerking van bet fluk zelve doorgaans words gelagenftraft, treffen wij in bet Ifte Hoofdfluk een verflag aan
van de eerfle begitffelen der Hippocratilche leer, in bet eerfte
boek der Prorrhetica en de Praenotiones Coacae vervat . --De Heer E R M E R I N S vermeldt hier, zoo her, fchijnt, vol .
gens R E C K E R , hoe bij de Grieken , even als vroeger bij de
Oosterfche volken, de beoefening der Geneeskunst met de
Godsvereering ten naauwfte verbonden was. Hij verhaalt ons,
hoe in de vroegfte tijden tempelen voor A E S C U LAP I U S
zijn gefticht geworden, van welke die van Epidaurus, Cos
en Cnidus als de voornaamfle kunnen worden aangemerkt ;
hoe zich tot deze tempelen van alle kanten zieken en ongeftelden been begaven , om door de priesters van den vergo_
den A E S C U L A P I U S berfteld to worden ; hoe deze priesters
op eene empirifche wijze deze lijders zochten to genezen,
en eindelijk ook, door eene geftadige behandeling der tel .
kens derwaarts ftroomende kranken, zich cene zekere onder.
vinding verwierven, welke door de toewijding der zooge .
noemde tabulae of columnae votivae niet weinig vermeerderd
worden moest .
Na dic Ineer bekende vermeld to hebben, goat de Sehrij .
BOEKEESCB . 1833. No. 6 .
R
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oer over tot bet eigenlijke hoofdonderwerp van dit Ifte

I-loofd(tdk, en .poogt nu vooral nit inwendige bew1jZen to
betoogen , dat 'de Prorrhetica ouder zijn dan de Praenotiones
Cooacae ; doch dat deze beide boeken , van wege derzelver
eenvoudigheid in ftijl en uitdrukkmg, tot de oudfte voort .
brengfelen van deze foort behooren, en dat deze beide flukken aan dezelfde bron , en wel aan de zoo even genoemde
tabalae yofivae der priesters van Cos, derzelver oorfprong
verfchuldigd zijn ; dat er in de Praenotiones Coacae ook voor-

komen , welke van H I P P O CR A T E S, doch ook weder andere,
weike van eene latere hand afkomftig zijn ; dat in bet alge .
meen de leer van H I P P OCR A T E S uit de heilige Genees .
kunst der 4sclepiaden is voortgevloeid ,, en dat vooral ook
zijne leer der Prognostica aan dezelve moet worden toegefchreven ; waarna dan de Schrijver deze beide fchriften, ter
balver blad tegen elkander afge .irukt, onderling vergelijkt,
en door korte, maar belangrijke aanteekeningen of verbetert,
of ftaaft, of opheldert .
Dit Hoofdftuk,' hetwelk , vooral om de hooge oudheid der
Prorrhetica en derzelver vaak afgebroken' en duisteren ftijI,
niet weinige zwarigheden in de behandeling moest opleveren,
komt ons voor, voortreflelijk bewerkt to zijn . $dne aan-

merking flechts houdn de Schrijver ons ten goede .
In de eerfte § gee ft R R m e R I N s den oorfprong der Ge .
neeskunst bij de dsclepiaden op , en vangt nu de tweede § ,
bladz . 4, dadelijk met eene beoordeeling der fchriften van
H I P P O C R A T E S aan . Hier misfen wij zamenhang : in welk
verband toch , vragen wij , ftaac deze § tot de vorige i' Hier
voorzeker hadden wij eersc lets over H I P P O C R A T E S zeiven
verwacht, en dat met to meerder regt, daar do Schrijver
bierdoor san zijne bovengenoemde zoo aannemelijke felling
eene groove waarfchijnlijkheid zoude hebben bijgezet en eenen

beteren overgang van de Ifte tot de ade § zoude verkregen
hebben. -- Het is waar, wij hebben van bet levee van

niet vele narigten ; maar bet bfijkt toch,
dat hlj een affammeling der Jiclepiaden is geweest . Zoo
zegt immers PLATO, in zijnen Phaedrus, Tom . III . pag.
Ed. Steph. 3170 : Et µit ov"v I',rwoxpdvej ye ro rav A'cxAk,rtaawv as7 ri sttesc8ai . en S T E P H A N U S B Y Z A N T I U S in
H I P PO C R A T E S

Kwc geeft zelfs naauwkeurig de of komst van HippoCRATES nit dit geflacht op, waar, hij zegt : H'y 31 hr rospkr+lS rw"v xxAovl4ivav Ne psaav . Nsp poq ydp gylvsro 6 soa"1c6voce
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taros rwv A'oxA iwcx3aJv, w" xal j wv9ia F,uaprvpyoev . ov` I'vwoidcxoq .

Tvwo:Sixov I'wwoxpcirng xx2 AlvaCo xas IIoIaAffpsoq . I'wwoxpc&ovq
H'paxJ~eiB~q. 0; I'wroxpirslq E iw1Oxvlorarog, 6 xal 8avuaoiaq
ovvrat~scq xaraXeXos,r5 . - Gevoegelijk, meenen wij, had bier

kunnen worden aangecoond , hoe H I P P OCR A T E S, als tot
dit aloud geflachc der dsclepiaden behoorende, ook van hen,
als bewaarders der geneeskundige kennis, de gronden zijner
wetenfchap bekomen heefc .
In bet Ilde Hoofdftuk behandelt de Schrijver bet werk
van H I P P 0 C R A T E S, Prognosticon genaamd , en ook hierin
gaat hij op dezelfde wijze als in bet Ifte Hoofdftuk to werk,
dat hij dit gebeele gefchrlft, ter halver blad afgedrukt, we .
der met de Praenot . Coacae, op de andere helft der blad .
zijden geplaatst, vergelijkt, voor zoo verre deze nameltjk
met bet eerstgemelde werk overeenkomftig zijn ; en ook
bier weder bewonderen wij de onvermoeide vlijt van den
Heer E R M E R I N S . Hij zegc ons , dat dic ftuk door alle Critici en uitlegkundigen to alien tijde aan H I P P O C R A T E S i8
toegefchreven , en ook alle kenmerken van echtheld draagc ;
hij meenc, dat uit eene vergelijking van die Prognosticon met
de Praenot . Coacae ten duidelijkfle blijkt, dat bet eerstgemelde aan bet laatstgenoemde deszelfs oorfprong verfchul .
digd is ; hij noemt bet dan ook , even gelijk de Hoogleeraar
C . P R U Y S VAN D E R H O E v E N in deszelfs Praefatio ad
Chrestomathiam Hippocraticam, pag. XIX, een Commentarius
op de Praenot . Coacae , en wij voor ons aarzelen niet , her
een der voortreffelijkite fchrifcen van den Grijsaard van Cos
ce noemen . - Ook dit Hoofdftuk wordc weder van zeer belangrijke aanteekeningen , veelal Uit G A L E N U 8, F O E S I U 8
en anderen ontleend, vergezeld ; zoo echter, dat de Schrijver ook bier vele blijken van een fcbrander oordeel vertoont,
en cevens ook, even als in bet Ifte Hoofdftuk, voor de Cri .
tiek gebruik maakt van bet Woordenboek van s c H N E I D E R,
en de zaken telkens opheldert uit de fchrifcen van s oE It .
HAAVE, VAN SWIRTEN, RICHTER, SPRENGEL en an .
deren , van welken laacstgemelden hij op meet dan ddne
plaats met befcheidenbeid wont to verfchillen . Op gelijke
wijze eindelijk, als in bet vorige Hoofdfluk, befuiten eenlge
algemeene ftellingen of gevolgcrekkingen ook dit gedeelte
van bet werk .
Het Illde Hoofdftuk bevat eene opgave van de leer der
Prognostica, in de overige voornaamfte werken van e I P P o .
Rs
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vervat . In hetzelve worderr eerst de Libri Epidedaarna bet werk de Aere, ,fquis et Locis, en veryolgens
dat de victus ratione in morbis acutis kortelijk behandeld, en
ook bier weder blijkt, hoe zeer de orpovoia den hoofdinhoud
der fcbnfteu van den Grie€fchen Geneesheer uitmaakt . - Wij
moeten ons alweder met eene korte fchets vergenoegen, en
kunnen onmogel1jk al bet voortreffelijke, bier voorkomende,
doen opmerken ; maar toch mogen wij Met verzwijgen, dat
bier van bladz . 113 tot 117 wenken voorkomen, die bet
groote verfehil tusfchen de School van Cnidus en Cos doen
kennen en voor de Gefchiedenis der Geneeskunde belangrijk
zijn. Eindelijk volgt eene vergelijking van den Criekfchen
tekst der Aphorismen, voor zoo ver zij tot de orpovo ;a of
Prognostics betrekking hebben , met de Praenot. Coacae, en
de uitgebreide gewigtige aanteekeningen toy opheldering van
vele duistere plaatfen , vooral op dit gedeeltu van bet werk,
zijn hoven onzen lof. - Algemeene aanmerkingen befluiten
ook weder dit gedeelte .
Elet lVde of laatfe Hoofdfuk bevat eene verklaring der
Hippocratifche leer nit de boven nangetoonde grondftellingen . - In de Ife § komt de Schrijver nog eens op de leer
der School van Cos en hare voortreffelijltheid hoven die van
Cnidus terug, en toont aan, dat dezelve in hare zucht tot
waarnemen, in hare r povora of voorzegging, in hare hieruit
voortvloeijende analogifche verklaring der ratuur, en in de
nabootfing der laatstgemelde gelegen was ; waarra hij in de
ade § aantoont, hoe H I P P o C R A T E S op deze gronden zij
net voorgangeren zijne leer heeft gevestigd en uitgebreid .
Ook dit Hoofdfuk hebben wij met groot genoegen gelezen ,
en de reden ter verontfchuldiging , door den Heer E R M ERIMS In zijne Voorrede over de onvolledigheid van hetzelve
bijgebragt, verhoogt deszelfs waarde in ons oog.
Vraagt ons nu iemand, of er dan volfrekt niets op deze
Akademifche Verhandeling kan worden aangemerkt, dan vra_
gen wij met L O N G I N U S, orepl VT cap . mihi XXX, terug t
fl6Tepov oroTE xpe7hiov Fv oror4pcavs xal Mrs ; pdyedoq ON evioss
EN ro7q xazopdwpcacw, vy4q
Ble€capTsfiu€vov, ~ 0
en
inderdaad
dit €yedoq €v evfosq
;
xa1
I&oIorzwsov
Bif ord a
vindt bier de volfe toepasfrng : ook hebben wij
naar geene fouten of onnaauwkeurigheden gezocht ; Mar,
opdat wij den fchijn van vleijerij vermijden mogen, willen
CRATES

mici,

rCjAjAcTpov

%t

&susapz+fpc€vov

iC?v
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wij eenige weinige opmerkingen , welke ons onder bet lezen
voorkwamen, mededeelen .
Op bladz . ii onderaan zegt de Schrijver : ,, HIPPOCRA„ TEM numquam fignum ex pulfu decumfisfe novimus," -Wij weten, dat velen dit hebben gefeld, en erkennen gaarne, dat de ceekenen uit de ademhaling, nit de zoogenoemde
excreta en andere, veel menigvuldiger, den die uit den pols,
bilj den Griekfchen Geneesheer voorkomen ; doch gelooven
met dat al, dat her bovengenoemde gezegde nog wel eenige
uitzonderingen lijdt . Men zie, war de groote kenner der
Hippocratifche fchriften , A . D E H A E N, daarover in her IIlde
Deel zijner Ratio medendi, her i8de Hoofd1luk, gefchreven
heeft, en oordeele .
Op bladz . 16. Coac . reg. 7. faat ,rosiouoi ;cEAxYOE ca 3i' lees
ffooioucl . ,usAav9e7o'al U.

De zin van Coaca 617, op bladz . 3o en 31 , had wel
eenige opheldering noodig ; men vindt dezelve bij F oi: s IUS ,
pag. 219 ad h . 1 .
Op bl . 31 in de aanteek. fast videri ; hiervoor leze men
videtur.
Op bladz . 57 reg . 15 . Not lcgro!avo 6ovs lees ic7ro6avavle6vav ; .
Op bladz . 61 . aanteek . 28 . leze men appetitus illos fpenta .
neos et averflones fpontaneas, in plaats der nominativi plurales,
bier voorkomende .
Op bladz . 72 . reg. 5 . lezen wij in her Prognosticon avw
vOccTa;Cevas : welligt leest men hier beter avw JOrcrxpivag,
gelijk vele der beste handfchriften hebben, en F O e s I Us,
op bet voetfpoor van G A L E N U S, wil gelezen hebben .
Op bladz . 105 . reg. 8 . fast colorem lees calorem.
Op bladz . 114 reg . 27. fast a febricitantibus lees febri.
citantibus : en
Op b ladz . 124. dphor. XI . reg. I . fas t rjv o,u4aAov lees
TOP ijA4)X,lifv.

Op de Latiniteit maken wij geene aanmerkingen ; zij verdient die doorgaans niet . Her woord inquiebat , op bladz .
2 . der Voorrede, voor in quit ; llippocrateus bier en dear voor
Hippocraticus ; metafchematismata voor metafchematismi , op
bladz . 145 . en dergelijke, zijn inderdaad kleinigheden, welke
men den Heere E R M E R INS vooral din ligtelijk vergeeft, wanneer men weet, dat bij de proeven van dit gefchrift in her
Cholera-Hospicaal to Rotterdam, en dus in her gezigt der men .
fchelijke ellende en bij den aanblik des doods, heeft nagezien .
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En zoo eindigen wij dan dit verflag met de betuigihg , dot
wij den Schrijver zelfs niet van aangezigt kennen ; maar dot
zijn werk ons de hoogile achcing voor zijne kunde heeft in .
geboezemd , en dot wij dit weinige bier ter neder fchreven,

opdat deze fchoone vrucht van zijnen zoo welbefteden tijd
meer algemeen gekend en gewaardeerd mogc worden . Wij
wenfchen den jeugdigen letterheld met zijnen welvolbragten
arbeid , en den Hoogleeraar , aan wien dezelve werd opge-

dragen, met zulk eenen leerling geluk, en erkennen volgaarne, dot dit gefchrift ons in de overtuiging heeft ver0erkt,
dot G A L E N U S to regt gefchreven heeft : IIdvrwv rw"k xaAwv
S 1`grxoxpcirsjq ilpc7v i7yepcuiv eer :.
D.

V. D . B R.

Archief voor den Aziatifehen Braakloop en al wat daartoe
betrekking heeft in de Stad en Provincie Utrecht, under

goedkeuring der Hoofd en Districts-Commisfsen in de zaak
der Cholera,

en medesverking van N . C . D E F R E M E R F,

B . F. SUERMAN, J. J . WOLTERBEEK, F . S . ALEXANDER, A . NUMAN, J . L. C . SCHROEDER VAN DER
ROLE, L . C. E . E . VAN COOTH, G . GREEVE

Geneeskundigen uitgegeven door P .

en andere

J. J . D E F R E M E R Y,

Med, Dr. en Hoogleeraar. 1/le en Ilde Stuk . Te Utrecht ,
bij van Paddenburg en Comp . 1832, 1 833 . In gr . 8vo .
VIII, 89 bl. f 1 - 20 .
Deze beide flukjes behelzen : I . Ben overzigt der maatrege.
len cegen de Cholera in de provincie Utrecht genomen, me.
degedeeld door den Hoogl, B . F . SUERMAN . II . Verflag
van hetgeen binnen de flad Utrecht gedaan is voor de ge .
neeskundige verzorging en verpleging van Cholera-zieken,
opgemaakt door den Hoogl . P . J . J . D E F R E M E R Y. III .
Ziektegefchiedenisfen . IV. Berigten omtrent bet ontfiaan en
de verfpreiding van de Cholera ; flatistieke opgaven ; weerkundige waarnemingen, enz . V. Eenige Bglagen , meerendeels
betrekking hebbende op de Geneeskundige Politie, enz . V I.

Overzigt van hetgeen to Utrecht gedaan is voor de genees .
kundige verzorging der Cholera-zieken onder bet Garnizoen
of in de aldaar gevestigde Hospitalen, door Dr. F . S . ALE Y .

P. J . J. D B P R E M E R Y, ALtCHIEF .

2S1

VII. Het Cholera .Hospitaal to Utrecht, gefehetst
N . P . v I a s c H E R, Geneesheer in heczelve . VIII.
Bijvoegfelen , behoorende cot bet verflag omtrent de verpleging en verzorging van Cholera-zieken, door den Hoogi .
A N DE R.
door Dr.

F . J . J . D E F R E M ER Y. IX . Ziekcegefchiedenisfen. X . Berigten omtrent bet ontfaan en de verfpreiding van de Cholera ; ftatistieke opgaven ; weerkundige waarnemingen, enz .

XI . Bijlagen van gelijke ftrekking en acrd als die van bet
eerfte Stukje . - Eindelijk zijn, zoo wel biij bet eerie als
tweede, eenige Tabellen of Staten gevoegd, ter opheldering
van den gang der Epidemie ftrekkende, of van meteorologi .

fchen inhoud .
Uit daze opgaaf blijkt, dat dit Archief voor eigenlijke
beoordeeling minder vatbaar is , althans zonder met piaatfe .

lijke en tijdelijke omftandigheden bekend to zijn . Stukken
als deze kulinen , zoo zij met waarheidiiefde en onpartijdig .

held gefteld zijn , waarvan Recenfent geenszins twjjfeft, tot
bouwftoffen dienen voor eene Gefchiedenid der Epidemic in
ons Vaderland , welke eerst din gelijk bet becaamt verwacht
kan worden, wanneer de opgewondene gemoederen bedaard
zijn. Met den wensch , dat die tijden fpoedig molten sanbreken , nemen wij affcheid van dit welingerigte Archief voor
den Aziatifchen Braakloop.

BouwJlob`en voor het contagleufe der 4ziatilche Cholera, NO
verfchillende Schr jers b~eenverzameld, met een Brief aan
Dr. C. G . O N T IJ D , Ridder, Geneesheer te's Hage enz ., door
F.
TAN DEIt BREGGEN, CORN Z ., Med. Dr. en Haag.
leeraar to Am/lerdam. Ifle Stuk. Te Am(lerdam, bff Gebf.
Diederichs . 1832 . In gr . 8vo . 134, Bl, f 1 -40-

I-

let moet voor den leek in de Geneeskunde eene vreemde
zaak zijn, Artfen over eene ziekte, welke reeds meer dnn

15 jaren geheerscht en de befchaafdfte gedeeiten van Burofa
bezoebt heeft, nu nog to hooren twister, of dezelve of dean
niet befmetrelijk zij ; en niet to onregt mag men beweten,

dat de Cholera der goddelijke kunst een? toot gegeven heeft,
waarvan zij in geen 15 jaren bekomen zal. EvenweP mee
moet hair niet to hard vallen . Heeft niet hetzelfde vur-

fcblgnfel in alle andere wetenfchappen plaatol De t46go.
leerdheid , b . v, , heeft zij, na een onderzoek van mean dap
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18 eeowen, opgehouden verfchil van gevoelens san cc kwee .
ken over punters, waaromtrent de Bijbel, naar bet oordeel
van menig niec godgeleerd lezer , zich niets onduidelijk ver .
klaart? Dat de Regtsgeleerdbeid aan hezzelfde euvel mank
gaat, leert ons de dagelijkfche ondervinding : bet verfchil
van adviezen over eene en dezelfde zaale ; de twisten, zoo
wel over de lex fcripta, als over die hoogere wetten van
Natur_enVolkenrgc,welk dengrondflagvnde igenk
lijk wijsgeerige Regtsfudie uitmaken . En dat de befchaafde
Letteren geene uitzondering op den regel maken , weet een
iegelijk, die zich de oorlogen der Litteracoren to binnen
brengt, en wien de meescerachtige coon in de ooren klinkt,
op welken de eene ffhool zich over de andere uiclaat .
Maar, wat is de reden , dat men over punten , die fchijnbaar niet zoo moeijelijk to bepalen zijn, jaren acbtereen en
met de meesce hevigheid en volharding de pen kan vueren ?
I8 dit altijd, is bet voornamelijk in de moeijelijkbeid der zaak
gelegen g o Neen I Waarin dan ? Wij willen dit eens op ons
gemak onderzoeken .
De mensch brengt met zich eene vatbaarheid ter wereld,
om waarheid to zien en ce erkennen . Die vatbaarheid even .
wel moec vlijtig geculciveerd worden, of er komt niets van .
Nu brengt hij met die vatbaarheid een ander beginfel femi .
nium met zich mede ; bet is dat , om zichzelven lief to
hebben en alles met zichzelven in rapport to brengen. Die
beide groeijen op . Het laattle echter veel tieriger en we.
tiger dan bet eertte : want ouders en vrienden brengen bet
gedurig eten aan, en bet krijgt den ganfchen dag voedfel in
overvloed . Het andere moet leven en wasfen van de klie .
ken van zijn' broeder ; en , terwiji bet dus gewoonlijk een
mager en teeder fpruitje blijfc, wordc deze een forsch ge .
fpierde knaap , die brodrlief in alles de wet Belt , en, zoo
hij al eens bet waagt zijne item tegen dezen to verheffen,
hem door 9agen en geweld tot zwijgen brengt, en niet rust,
alvorens hij hem in alles tot een jabrodr gemaakt heeft . En
vandaar, lieve Lezers I van then ongelijken kamp tusfchen
waarheidliefde en eigenliefde, dat bet ons, arme Bumpers,
zoo bezwaarlijk valt, waarbeid ce zien en ce onderfcheiden
van hetgeen ons troecelkind ons voor waarheid opdischt.
Past men nu bet gezegde toe op de twisten over bet
contagium in de Cholera, men zal zien, hoe verbazend magtig ook in dezen de dwingelandjj van bet Egofsme zich heeft
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laten geiden . Hier was bet de zuchc, om met den tijd
mede to gaan en voor liberaal to gelden bij de anti-contagionisten , of die, om voor regtzinnig in de leer gegroet to
worden bij de contagionisten ; daar waren bet eigenbelang,
baaczucht, handelsbetrekkingen, die zich in bet fpel meng .
den ; ginds waren bet de uitfpraken van bet Gouvernement,
her gezag van groote namen, of eindelijk de tooverwoorden
van cosmisch-tell urisch , of bij anderen bet ftreelend gevoel
van zich van den grooten hoop ce onderfcheiden , die der
menfchen oordeel omkocbcen , en op die wijze ging door .
gaans de waarheid verloren . Voor hem, die kalmte genoeg
bezit , om den fmjd aan to zien , zonder zich om de uit .
komst to bekommeren , valt er uit dezen twist wederom veel
menfcbenkennis op to zamelen, en zal bet, in weerwil van
al dat gedruisch en getier, welligt minder moeijelijk zijn,
de zachce stem der waarheid op to merken . Wij raden hem,
met deze of dergelijke overdenkingen de fchriften van beide
partljen to lezen, de daadzaken to toetfen, de redeneringen
van beide kanten to bepeinzen, en bij dat alles den invloed
van tijd , pleats , betrekkingen en perfoonlijkh eid niet nit
bet oog to verliezen . Want menigmaal is bet van nog meer
aanbelang, to weten, door wien lets gezegd is , dan wat
er gezegd is .
Wij hebben bier voor ons Bouwflo$en voor bet contagieufe
der dziatifche Cholera, verzameld door eenen voorftander
van bet contagium, welke evenwel over bet algemeen in
een' gematigden coon zijn voorgedragen . Ondertusfchen ook
bier ftraalt nu en dan de invloed van 's mans perfoonlijke be .
trekkingen door, als in de geuice meening over de geldig .
held der verklaring van bet Koninklijk Nederlandsch Infti .
tuut, op welks bezic zich met regt de Hoofditad verheft ;
eene geldigheid, waaromtrent menige Met ongegronde twij .
feling zoude kunnen ontftaan, Doch, dit daarlatende, ge .
looven w j , dat deze wijze van de zaak to bebandelen ,
door namelijk bet v66r en cegen bijeen to brengen, meest
gefchikt is, om tot eindelijke beflisfing to geraken ; om welke
reden wij den wensch niet onderdrukken kunnen, dat of
de Hooggeleerde Schrijver zelf, of een ander, ook bouw .
ftoffen voor bet cegenovergeftelde gevoelen bijeenbrenge ;
waarbij dan sevens naauwkeurige citatidn van de bronnen,
uit welke men geput bad , zouden moecen gevoegd worden,
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om ze aldus telkens, als 't noodig was , to kunnen read .
plegen ; lets, hecgeen bet onderzoek merkeliJk zoude verligten .
Receafent , die in de gelegenheid was, eene groote me .
nigte Choleralijders to zien en den aard der ziekte waar to
nemen, twijfelt wel niet aan derzelver befmettelijkheid,
voor welke zoo vele facta fpreken, en was al dadelijk door
bet Ooscerfche, bet geheel vreemde aanzien der ziekte, bet .
geen zij na zulk een' langen togt onveranderd bewaard had,
to zeer getroffen, om aan eene evolutio /pontanea, onder be .
gunfigende omftandigheden, geloof to kunnen hechten . Maar
hij is, van den anderen kant, met zijn eenmaal opgevat ge .
voelen niet zoo zeer ingenomen, dat hij hetzelve voor al .
tijd bezworen zou hebben, of voor alle latere overtuiging
onvatbaar zou zijn . Integendeel , hij erkenc volgaarne, dat
veei vreemds en bijzonders deze raadfelachtige ziekte nankleeft, hetgeen haar van de overige befmettelijke Epidemii :a
verfchillen doer . dat zij aanvankelijk miasmatisch geweest
gn eersc later concagieus geworden is, en war dies meet zij.
Waarom hij een nader en opzettelijk ogderzoek van dit ge .
wigtig vraagfluk in 't geheel niet overtollig rekent, maar
met welgevallen iedere poging daartoe to gemoet ziec . Uit
dit oogpunt ache hij deze bijdragen inzonderheid alle aanbe .
veling waardig. Zij zijn bijeengebragt door de hand van
eenen Autheur, die, zoo verre wij weten, de eerfte was,
welke onzen landaard met de litteratuur der Cholera bekend
maakte, en door calrfjke fchrifcen bij bet Nederlandsch pu .
bliek vermaard is . Mogcen ook deze vruchten van zijne
milde pen in veler handen komen, en daardoor den ge .
achten Schrijver aanfporen, om op bet ingeflagen pad met
denzelfden ijver voort to gaan, en zijne landgenooten met
dead en voorbeeld tot de overweging van dit alierbelangrijkst
onderwerp op to wekken

Brief aan den W. Ed. Z. G . H. J U L I U S V I T R I N G A C O UL O N , Med. Doct. enz ., aangaande deszelfs Betoog over de
noodzakel#kheid, om tegenwoordig dadel /k gepaste en krachtdadige middelen to gebruiken, wanneer men door loop (?)
gepaard met brakingen en buikp /n (1) words aangevallen,
eo men niet terflond geneeskundige help ken bekomen, door
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een' gewonen brief nog al uitvoerig, doch voor bet

publiek beftemd, in vergelijking van den titel, nog al niet
uitgebreld . Wij verzoeken verfchooning, om den reeds zeer

uitgedijden titel , de waardigheden van den Heer C o U L o N
to hebben voorbijgegaan . Genoeg bekend, behoeft zijn Ed .
derzelver vermelding niec.

Men heeft nit bet werk van den Heer s CH O U T LN (Ont.
Teed-, natuur- en ziektekundige Onderzoekingen, aangaande
den aard en de geneesw~ze van de Cholera) reeds kunnen
opmaken , dat zijn Ed . een voorftander is van` zeker door
hem aldaar genoemd Bataviasch Choleradrankje (bl . lot) .

Dit drankje fchijnt volmaakt overeenkomjlig to zijn met bet
drankje van den Heer C O U z O N, en zoude door den Heer

met even veel vertrouwen toegediend worden .
Deze Collegas fchijnen bet dua eens to zijn en elkander
wel to verftaan I
Her ware wel der moelte waardig, den Heer S C H O U T E N
voet voor voet bij zijne redeneringen to volgen ; maar dan
werd onze Recenfie een tweede brief van welligc flier min .
der bladzijden, en bet zoude iecs van de Polemiek weg kun .
nen krijgen, en dat wel om een Choleradrankje, hetwelk
wij (dit moet er uit l) gefchikc voor Batavia, maar minder
nuttig voor onze landftreek hielden en houden, vooral daar
S C H O U T E N

wig nu bij ondervinding kunnen medefpreken . Daarenboven,

gebrek aan dadelijke geneeskundige hulp (bl . 4) was bier
niec zoo zeer ce vreezen als in de Indien , en is voor de
welgezinden ook genoeg geweest . Ten andere achten wij
de giften laudanum to Jerk voor onze gewesten, veel to

jlerk, om die maar zoo onbepaald in handen van den leek

to geven en er mede om to fpringen , in afwachting van ge .

neeskundige bulp, die, wanneer zij kwam, niec meet zoijde
kunnen verhelpen hetgeen door eene to groote gift van

een zoo krachtig middel reeds konde bedorven zijn ; en zulk
een middel words door eenen Geneesheer aangeraden!

Qmtrent de gift van bet laudanum verfchilden velen in
gevoelen van den Heer C O U L O N . Hoezeer ook wij bet
met hem in dic opzigt niet eens zijn, keuren wij echter alle
onheufche uicvallen tegen zijn Ed . af,, en vereenigen ons
niet met dezulken, die zoo deden . Maar ook niec met den
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Beer S C H O U T E N, wanneer hij de Faculteits-Heeren, de
onuitfprekel/ke Yernuften en de halve Goden voor den regterftoel des publieks daagt ; ook niet, wanneer bij de fnoevers
op hunne gelukkige altkom/len met andere midaelen beftrafc
(bl . 2), en voor zich alleen de goede uickomflen met bet
Choleradrankje wil behouden . Dac is niet heusch! plagten
wij vroeger odder bet knikkeren to zeggen, wanneer cen
enkele zich alle !biters dacht toe to eigenen . Doch, terwiji
wij nog de fpelen onzer kindfche dagen gederken, gevoelen
wij thans to flerker , dat magtfpreuken aljeen Gene onkurdige
menigte verleiden en verfchrikken , „en wel aan kinderen ,
maar niet aan volwasfenen in de kunst GEDEBITEERD kun
men warden!
Wij zouden op onze beurt ook kunnen vragen : war is
beter, dat duizende (?) zieken vergaan onder het gebruik
van kamillenthee en koud gekookt water (?), of in eene doodelijke flaapzucht vervallen door overgroote giften laudanum.
Maar, tell men der menfchen levens bij getallen ? (bl, 4 .)
De Profesfor to Groningen, op wien men bet zeer gela .
den fchijnt ce hebben, moge in zijne teregtwijzing al of
niet beusch geweest zijn ; hem behoefde echter geen Pro .
fetifche geest in to blazen, dat bet middel geed in de OostVerandert de
indien, maar bier to lande niet zoo was .
Iuchtsgefteldheid niets in den aard der ziekte? De Beer
S C H O U T E N , die, in zijn reeds vermelde werk , van ALEXANDER TRALLIANUS, van den Hymnus aan MERCURIUS
fpreekt, zal toch in de werken van H I P P O C R A T E S geen
vreemdeling zijn , en die dacht er anders over ; vergelijk bet
boek de aere, aquis et lecis .
Dan, ook wij zeggen : genoeg hiervan I de waarheid zal
voorzeker eenmaal zegepralen . Wij voegen er bij : zij heeft
reeds gezegepraald ; en evenmin als wij de door ondoelma .
tige giften opium verlorene menfchenlevens liefdeloos ter
verantwoording zouden laten komen van hen , die door eene
welgemeende, maar niec voorzigcige aanprijzing van zulke
drankjes onkundigen in gevaar gebragr hebben, evenmin wil .
len wij bet anathema van den Heer S CH O U T E N voor uit
overtuiging gefproken houden . In drift is men niet altijd
van voorbarigheid vrij ce fpreken, bl . 21 . Het eenvoudige,
bl. 22, . bet fimplex veri ugillum, is one onder elke gedaance
beilig ; maar ook flecbts dit eenvoudige .
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Centraal 4merika, uit een gefchiedkundig, aardr fkskundig
en Jiatistiek oogpunt befchouwd, door j . H A E F K E N S, oud
Conful generaal der Nederlanden in die Republiek, Met
ICaart en Platen . Te Dordrecht, by Blusrd en van Braam .
1832 . In gr. 8ro . 488 B1. f 4 .8o .

M

en ontvangt bier een zeer belangrijk werk , over een der
nieuwe Amerikaanfche Gemeenebesten, door den to Guate.
mala gevestegd geweest zijnde Conful generaal der Neder.
landen, H A E F K E N S , die door Zijne Majesteit met eene
belangrijke zending in deze nog weinig bekende, ftreken vet .
eerd is geweest, en door een driejarig verbljf aldaar, als
ooggetuige der gedurende then tijd voorgevallene gebeurtenisfen, voorzeker meet dan iemand in ftaat was, om one
daarmede nader bekend to makers, en om sevens vele aardrijkskundige en ftatistieke opgaven over dat door de Natuur
zoo mild bedeelde land aan to teekenen .
Wij meenen, dat de Heer HAEFKENS, door de uitgave
van dit werk, aan de wetenfchappen eene wezenlijke diensr
bewezen heeft. Heczelve bevat twee afdeelingen , waarvan
de eerfte de gefchiedenis, en de andere de aardrijkskundige
en flatistieke aanteekeningen bevat, welke laatstgenoemden
inzonderbeid voor de kennis van dit deel der Nieuwe Wereld
eene bijzondere opmerking verdienen ; terwiji er eindelijk ,
als aanhangfel, nog een berigt nopens de Engelfche kolonie
Belize is bijgevoegd .
Na eene korte inleiding vangt de gefchiedenis aan , na de
verovering van Mexico door F E R D I N A N D C O R T E Z, en
men verkrijgt een vlugtig overzigt van de oude gefchiedenis
des lands, waarbij de lezer gnderfteld wordt, met die van
de ontdekking van Amerika en de verovering van Mexico
bekend to zijn . Nadat de Schrijver ons nader bekend heeft
gemaakt met de wijze , hoe de Spanjaarden zich gevestigd
hebben in die gedeelten des lands, waaraan zij den naam
van Onderkoningrijk van Guatemala gegeven hebben, en tevens met hunne wijze van beftuur, den that der bevolking,
de verfcnillende menfchenrasfen, enz . worden wij weldra
gebragt tot bet jaar 1811, wanneer voor bet eerst de kreet
der onafhankelijkbeid to St . Salvador is opgegaan. Eene
fchets der opvolgende Befturen brengt ons tot bet jaar 1821,
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wanneer de onafhankelijkheid openlijk werd afgekondigd, 'c
welk men als een noodzakelijk gevoig van die van Mexico
en Columbia befchouwen moet.
Na de bijeenroeping van een eerfte Congres, verklaarde
de meerderheid zich voor eene vereeniging met Mexico, 't
welk echter to St. Salvador eenen openlijken tegenifand on .
dervond ; doch men moest er zich in 1823 non onderwerpen,
en de inlijving in bet nieuwe Mexicaanfche Keizerrijk werd
daarmede voltoold .
De val van I TU R B I D E had ook de wederaffcheiding der
Guatemaalfche provincien van Mexico ten gevolge, en op den
I Julij Ii'23 verklaarden de vereenigde provincien van Tus.
fchen-Amerika zich vrij en onafhankelijk , zoo wel van Span.
je, als van Mexico en van iedere andere Mogendheld, terwijl
de de facto plaacs gehad hebbende vereeniging met Mexico
voor onwettig en afgeperst verklaard werd ; en bet is bier,
dot , raaar onze gedachcen, een nieuw tijdvak voor deze jonge
Republiek aanvangt, welker gefchiedenis ons verder een droevig tafereel van verwarring en burgeroorlog aanbiedt, waar .
van bet einde misfchien nog verre verwijderd is .
De maatregelen der nieuwe Regering waren in eenen liberalen An, waaronder men echter met fmart de uitfluiting
van alle andere Godsdienften behatve de Roomschkatholijke
moet opmerken ; terwijl voorts, no de verkiezing van bet
Uitvoerend Bewind, de Mexicaanfche troepen naar Mexico
terugkeerden .
Een weinig belangrijk oproer, dot reeds in her volgende
jaar to Guatemala uitbrak, doch weldra to niet liep, gaf
aanleiding cot wederlosbarfting van den afkeer tusfchen Guatemala en St. Salvador ; een boat, die als een der grootfte
oorzaken van den burgeroorlog wordt aangemerkt .
St. Salvador zond nu, onder voorwendfel van hulp to ver .
leenen, eene krijgsmagt naar Guatemala ; en, hoewel men
derzelver intogt trachtte to beletcen , trok deze (alle tegenfland vrucbteloos zijnde) binnen Guatemala.
De Schrijver verhaalt ons nu de handelwijze van R 1 V n s ,
den beveihebber der Salvadorfche croepen, en hoedanig men
zich eerst no vele pogingen op zekere voorwaarden van deze
ongenoodigde gascen kon ontflaan . De provinciale deputade
to St. Salvador had intusfchen deszelfs onafhankelijk gezag
hernomen, tot dot er eene bepaalde ftaatsregeling zou zijn
vastgefteld .
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Nadat de provinciin Honduras, Nicaragua en Costarica
zich met de Republiek vereenigd badden , werd nu den
i October 1824 de verklaring der volftrekte onafhankelijkheld vernieuwd, behalve de provincie Chiapa, welke zich
bij Mexico had gevoegd . Men behandelde nit de vraag, of
de grondflagen der flaatsregeling centraal of federaal zouden
zijn ; de meerderheid verklaarde zich voor bet Isatite . De
Republiek beftond nu uit vijf federative Staten , ieder op
zichzelve fouverein en onafhankelijk, met eenalgemeenCon .
gres, van din lid voor iedere 30,000 inwoners . De Conftitutie
Was op de leest van die der Vereenigde Staten gefchoeld, doch
bevatce nog meerdere democratifche beginfelen, hoewel de
belde volken zeer in zedelijken toeftand verfchillen . De
werkzaamheden der eerfte conititudrende vergadering , welke
in januarij 1825 hare zittingen Hoot, worden, hoewel dikwijls onuitgevoerd blijvende, door den Schrijver in bet al_
gemeen voor verdienflelijk gehouden . De erkenning der Re.
publiek door Mexico ging gepaard met de verklaring, dat de
provincie Chiapa daartoe nice behoorde , 't welk nog een
verfchil tusfchen de beide Regeringen u :tmaakt, Het eerfte
federale Congres werd den 6 Februarij 1825 ingehuldigd . Thans
volgt een kort verflag der gehoudene aanfpraken , van de merk.
waardigfte decreten in then tijd genomen, de benoeming van Con .
fuls en bet fluiten van traktaten met Columbia en Noord-Amerika .
Ilet voorgevallene met de verkiezing van den Prefldent ARC E
merkc de Schrijver aan, als eene groote oorzaak van den
burgeroorlog re zijn geweest ; fchoon men beweert, dat de
oorlog, nit haat der provinciin tegen de hoofdftad, evenwel
zoude ontfoken zijn . I-Iet Congres, dat door den Schrijver
geoordeeld wordt minder ijver dan de eerfte conftitudrende ver •
gadering betoond to hebben, verfterkte, door de beflisfing van
een vraag(tuk, nit bet federalismus voortfpruitende, niet wei .
nig den boat der provinciin tegen de hoofdftad . - De Schrij .
ver ftaat bier een oogenblik ftil , en beredeneert bet afge .
handelde tijdva'.t , terwijl hij een droevig tafereel van den
hut van za-ken ophangt .
Bij bet Congres van 18x6 verkreeg de liberale partij de
overhand. Wij vinden bier de verflagen van den Prefident,
der Ministers en de voornaamfle decreten behandeld ; terwijl
wij onder anderen bier opmerkten bet verleende Octrooi tot
een kanaal tusfchen de beide Wereldzeein , dat echter een
bloat koopmansoncwerp was, en zoo min als andere eenig
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gevoig heeft gehad . Dit Congres words geoordeeld nog minder veerkracht dan bet voorgaande betoond to hebben ; terwiji de zaden van i :weedragc zich meer en meer oncwikkel .
den . Wij merken bier op , bet openbaar gehoor van eenen
Commislaris der Nederlanden, en van den Conful-generaal, dat
in dezen tijd heeft plaats gebad . - Tot hiercoe heeft de
Schrijver ons met de aigemeene gebeurtenisfen der Republiek
bezig gehouden ; hij float nu een' bilk op die van iederen
Stoat arzonderlift .
Voorgerst behandelt hij de gebeurtenisfen in den Scaat van
St . Salvador, welke als de zetel van bet liberalismus (dat
evenwel meest flit heat tegen Guatemala befond) moet wor.
den aangemerkt . Vervolgens krijgt men een verbaal van bet .
geen er in den Staat Nicaragua is voorgevallen, weiks on .
lusten zeer ingewikkeld en verward zijn geweest . De ge .
beurcenisfen in de Staten van Honduras en Costarica waren
van minder belong, en de Iaatfe provincie wordt in dic op
zigt als de gelukkigtle van bet Gemeenebest aangemerkt . De
gebeurtenisfen in den Stoat Guatemala zijn veelal dezelfde
als die der aigemeene Regering geweest . - De Schrijver
keert, no dit overzigt van iederen Staat afzonderlijk, tot de
algemeene gefchiedenis der Republiek terug .
Er beftonden in 1826 drie partijen , die elkander eenen
onderlingen heat toedroegen ; de Anti.conftitutionelen of Ser.
vilen, de Guatemaalfche liberalen, en de Salvadorfche liberalen . De acrd en de bedoelingen dezer partijen worden
ons bier verklaard, waarbij wij de karakterfcbetfen krijgen
van , en bet voorgevallene met twee perfonen , R e o u r. en
PERKS, beiden gewezene Franfche Oficieren, de laatfle
evenwel een Engelschman van geboorte, welke beiden een
belangrijk aandeel in de gebeurtenisfen dezer Republiek hebben gehad. De verbittering der verfchillende Befluren vermeerderde meer en meer, en de daaruit voortgevloeide gevangenneming van den Chef des Stoats Guatemala, door
den Prefident, was bet begin van een trerrig cijdvak, en
van then djd of aan heerschten er despotismus en burger.
krijg . De Prefident riep nu, op eigen gezag, een Congres
in dubbelen geta.le bijeen . De Schrijver geeft ons bier e eni .
ge redeneringen voor en tegen deszelfs wijze van handelen,
en meenc, dat er aan beide zijden overdrijving heeft plaats
gehad, en dat hij door de omftandigheden is medegefleept .
Het oude Congres en bet Geregtshof van den Staat erkenden
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de decreten van den Prefident niet ; terwijl dit een en ander
een' grooten indruk to St. Salvador to weeg bragt , wair
men de krijgsmagt vermeerderde.
De Schrijver verhaalt ons verder bet voorgevallene to Que.
zaltenango, waar de gezagvoerders van den Scant Guatemala
zich bevonden, en den wreedaardigen moord van den Vice .
chef FLORES ; terwijl aldaar, no wederzijdfche voor- en
nadeelen der partijen, de door den Prefdent onder CASCARAS afgezondene krijgsmagc de bovenhand verkreeg, en
de rust heriteld werd . De Prefident decreteerde tot de
nieuwe verkiezingen , en er werd een nieuwe Chef des Staats
verkozen, M A R I A N O D E A 1' C I N E N A, die mede eene voor .
name rol in de volgende gebeurtenisfen gei'peeld heeft .
Het gedrag der Salvadorfehe gezagvoerders is moeijelijk
to verkiaren ; zij riepen zelve eene vergadering bijeen to
4guachapa. Nietcegenfaande nu St. Salvador, Nicaragua en
Honduras bet decreec van den Prefident badden afgekeurd,
hidden de verkiezingen voor een buitengewoon Congres ech .
cer plaits ; geen der beide Congresfen is evenwel werk .
zaam geweest.
(Het vervolg en Jlot hierna .)
A new Dictionary of the English and Dutch Language ; to
which are added : a catalogue of the most ufual proper .
names and a list of the irregular verbs . Part I, pag . 684,
Part 11 . pag . 1211 . Nimmegen, published by J. F. Thie .
me (out of the fund of H . C. B. Thieme) . f io . :
'Van dit Woordenboek is men, blijkens een der voorberig .
ten, de bewerking grootelijks verpligt ion den Heer D .
B O M H O F F, H, Z O O N, die een gedeelte van bet eerfte en
bet geheele tweede deel vervaardigde . Reeds eenige fared
geleden zag bet eerie deel bet lichc, en werd in onder .
fcheidene tijdfchriften gunflig beourdeeld, terwiji bet tweede
eerst veel later verfcheen . Het oogmerk van den zamen.
fceller was, om een Woordenboek to geven, dot den mid .
delweg hield tusfchen de Zakwoordenboeken, gelijk dot van
J A N S O N, en bet uitgebreide werk van H O L T R O P, die beide
voor den eerstbeginnenden leerling minder gefchikt zijn . Naar
bet oordeel van Recenfent, die gedeeltelijk deze Woorden .
S
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boeken heeft doorbiaderd,

gedeeltelijk ze met de artikels
o P heeft vergeleken, en in de gelegenheid was,
om ze dadelijk to gebruiken, is de vervaardiger hierin niet
ongelukkig geflaagd . De leerling zal zelden to vergeefs een
tvoord zoeken, en vindt gewoonlijk bij hetzelve genoegzame
verktarlng, ook bij bet kleinere aantal van fpreekwijzen ,
dat men heeft opgenomen . Wijfelijk is de verzamelaar met
deze laatften wat ruimer geweest in bet tweede deel, dat
bet Hollandsch en Engelsch bevat, omdat dit bij bet gebruik
op de fcholen, bij bet vertalen in bet Engelsch, voor den
leerling noodig en bijna onmisbaar is . Over bet geheel zijn
de opgegevene fpreekwijzen goed vertaald, de beteekenisfen
der woorden duidelijk opgegeven, en mogen wij bet gebruik
van deze Woordenboeken allezins aanprijzen . Eene goede
eigenfchap mag ook gerekend worden, dat men in bet tweede
deel bii de Engelfthe werkwoorden vrij geregeld bet voorzetfel vindt aangeduld, hetwelk zij in den opgegeven zin
regeren . In bet belparen van ruimte is men in een enkel
opzigt to ver gegaan , en in een ander is de regel der
fpaarzaamheid niet genoeg in bet oog gehouden . Minder
goed en gemakkelijk , namelijk , oordeelt Recenfent , dat
de Engelfche woorden, in bet eerfie deel, die en als zeif .
ilandige naamwoorden, en als werkwoorden voorkomen, on
der ddne rubriek ziju gebragt ; b . v . coast, trust, en to
coast, langs de kust varen . Waarom deze twee woorden
niet afzonderlijk geplaatst, zoodat de leerling bet bedoelde
met een' enkelen oogopflag vond? Men is zich hierin ook
niet overal gelijk gebleven ; b . v. contract en to contract
ftaan afzonderlijk . Web men in dit opzigt verloor aan b4 .
knoptheid , ware in bet tweede deel gemakkelijk to herwinnen geweest, wanneer men de voorleden deelwoorden had
weggelaten, die bij de onregelmatige werkwoorden opzettelijk worden vermeld . Zooveel Hollandsch verftaat de leer .
ling toch we], die op ooze feholen aan bet Engelsch be .
gint, dat hij geene teregtwijzingen nuodig heeft, als deze :
,Ifgebeden, zie afbidden ; 4fgebeten, zie afbyten, enz .
Deze ontwijfelbare pleonasmen waren bij eenen mogelijken
herdruk gemakkelijk to vermijden . Z1j nemen cchter niets
weg van her nuttige gebruik dezer Woordenboeken , die wij
hopen, dat velen van dienst mogen zijn . De uitvoering is
zeer goed : papier, letter en druk bevelen zich aan , en de
prigs is, naar gelange van bet groot aantal bladzijden (bijna
Bit H O L T R
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I9oo), niec cc hoog gefteld . De uirgever vinde door ruieu
vertier zijne moeicen en k'osten beloond I
Tijdfchrift voor algenseene Munt. en Penningkunde, uitgege.
ven door r . 0 . V A N D E R C H Ij S . Ifle Stuk. Te Leider, ,
bij J . C . Cijfveer. 1833 . In gr. 8vo. 92. Bl. f I .40 .

M et

genoegen ontvangen wij dit flukje van den vlijtigen
en kundigen VAN D E R c a Il s , hetwelk als punt van vet .
eeniging tot bet ontvangen en mededeelen van berigten voor
liefhebbers der munten en penningen moet dienen, Het
bevat meet uitgebreide verhandelingen en korcere berigten en
mededeelingen . De eerfte verhandeling is ter inleiding zeer
gepast, en bevat eene vertaling van des beroeniden E C It LIZ L's
overzigt der oude penningkunde . Voor den leek in die we .
tenfchap geeft bet een vrij voldoend verflag der noodigfle
kundigheden, om een oppervlakkig denkbeeld van Griekfche
en Romeinfehe munten to leeren verkrijgen . Vreemd kwam
het ons voor, dat er aan bet beflaan van bet ijzeren geld
to Sparta, hetwelk door alle Schrijvers over dat onderwerp
vermeld is, getwijfeld wordt (bl . 5) . Dat die munten
niec meer beftaan, wordt door den Schriiver terflond daarna
opgeheld€rd , namelijk om den roest. Waarom de munten
der Rosneinen vbbr die der Grieken vermeld worden, begrij
pen wij niec. Op bl . 13 flaat eene erge drukfout . ,, De
„ drachme der Grieken werd vaor gelijkwaardig met den
festertius der Romeinen gehouden ." Lees denarius ; want
een obolus flond omcrent gelijk met onzen fluiver, en zes
daarvan maakten eene drachme nit, gelijk vier festertiun
(elk van anderhalven iluiver) eenen denarius uitwaakten . hlet
vervolg der redenering bewijsc dit ook . Deze verhandeling
zal vervolgd warden . - Het tweede fluk is eene zeer
belangrijke verhandeling des Verzamelaars van het Tijdfchrift,
die zijne kunde, zoo wel van munten en penningen, als
van de Vaderlandfche Gefchiedenis, daar a zeer voordeelig
ten coon fpreidt . Zij loops over het Karakter der Nederlanders, bijzonder gedurende den tachtigjarigen Oorlog, bl kbaar uit hunne Gedenkpenningen . lien aangenaam onderwerp .
De Redenaar toonc eerst uit de voorhandene penningen aan,
hoe fommige uit de Spaanfche tijden van de hoop getuigen,
om met Koning F I L i r s , behoudens verwijdering zijner kwa .
S2
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de raadgevers,

to onderhandelen ; - hoe andere bewijzen,
dat men, toen de Koning eindelijk was afgezworen, en reeds
vroeger, de geheele verwachting op den Prins van Oranje

vestigde, en in dezen eenen fteun verwachtte, gelijk nader .
hand in zijne Zonen MAURITS en FRED-ERIK HENDRIK .
In de derde plaats getuigen de gedenkpenningen van haat

tegen geloofsdwang en zucht naar redelijke vrijheid ; in de
vierde, van voorzigtigheid en gegrond wantrouwen op de
listen van een' verraderlijken vijand , gepaard met onwrikbare
ftandvastigheid en vrees voor geveinsde onderhandelingen
(waarbij men echcer niet moet vergecen, dat men toen

Frankrfjk of Engeland, of beide tevens, tot Bondgenooten
had, en niet, zoo Qs tegenwoordig, tot vijanden) . Daarbij
verlangde men doorgaans vurig naar een' eerlijken vrede ,
doch meest omtrent den tijd van bet Gentfche verdrag , bet
twaalfjarig beftand ,

of den

Munjlerfchen

vrede . Eindelijk

zijn zeer vele penningen aandoenlijke bewijzen van de gods

dienftige
e
en hartelijk vrome ftemming onzer landgenoocen
tijdens die zware bezoekingen . Aan God werd van alles de
eere gegeven . Ten forte van dic doorwrochte ftuk, bet .
welk den Heer V A N D E R C a IJ s waarlijk eere aandoet , lezen
wij met fmarc, dat reeds vijftig fraaibewerkte penningen door
de fnoode Belgen overal verfpreid zijn, om hunne omwenteling to verheffen en de Hollanders to fcbandvlekken ; ter .
wijl men van onzen kant zoo fchraal is, om de voor ons
roemrijke tijdftippen onzer dagen to gedenken . Nogcans volgt
onmiddellijk op deze verhandeling eene lijst der gedenkpen .
ningen, op de Munt to Utrecht geflagen, en de gebeurte .
nisfen onzer dagen moetende vereeuwigen . Ongelukkig zijn
de meesce betrekkelijk op dat heillooze huweljjk tusfchen
Belgee en Nederland, hetwelk door de bijkomende omftan .

digheden zijner verbreking niet minder noodlottig is, dan
door zijne fluiting, alsmede op de (jammerlijke) vereeniging
zelve in 1815, en de inbuldiging des Konings in bet on .
dankbare Brusfel. Voorts ztjn er nog penningen op de in .
(telling der Willemsorde en de overwinning bij Palembang,
ce aangenamer, omdat zij uicfluitend door bewoners der Yer.
eenigde Nederlanden bevochcen is. In November 1830 werd
(vrij kwalijk) bet tijdflip gekozen, om eenen penning to
flaan ter gedachtenis van de invoering der Nederlartdfche
Crondwet in September 1825, die juist toen gefchonden was,

en nu in bet Noorden nog wel veranderingen zal moeten
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ondergaan. Er zijn ook nog medailles van oude ltempels gefla.
gen, namelijk van FILIPS II, M . H. TROMP, DE RUITER
en B . B E K K E R (welke drie bier in flecht gezelfchap zijn) .
Voorts zijn nog gedenkpenningen op den heldendood van v A N
s p E Y K voor 's lands rekening en onder opzigt van her Ko-

ninklijk Infituut vervaardigd, en op de algemeene Volkswapening. Eindelijk vindt men nog de afbeelding en befchrijving
van eenen (flechten) begrafenispenning voor een Leydseh Stu .
dent, die in 167,2 voor bet Vaderland fneuvelde, en eene
mededeeling van den Heer G R O E B E wegens eene verhande .
ling , bij de Brusfelfche Akademie v66r twee jaren ingezon .
den, over de gouden en zilveren muntfpeeien der Nederlanders,
van bet begin der I6de Eeuw tot A L B A en I S A B E L L A toe ;
voorts aankondigingen en wetenfehappelsjke berigten .
Wij wenfchen van harte, dat een genoegzaam vertier den
Heer V A N D E R C H >U s tot de voortzetting van dit Tijdfchrift
moge aanmoedigen .

Amflerdamfehe Studenten-almanak voor 1833 . Te Am/lerdam,
bij R . Croefe . In kl. 8vo . 143 BI. f x .5o.
Ds Vaderlandsliefde , Dichtjluk door H . H . K L U N , Ridder ,
enx . Te Am/lerdam , bij J . van der Hey en Zoon .
8vo, 36 BI.

f :-

3o .

In gr .

Aan de Nederlandfche Helden, op de Citadel van Antwerpen
en in derzelver omtrek gefneuveld , enz .
V A N H A L L.

Te AmJlerdam , b

In gr. 8vo . I5 Bl. f : . 25 .

Door Mr. M. c .
J . van der Hey en Zoon .

C H A s s k op het puin der Citadel van Antwerpen ; door c .
Lo oT s , Ridder , enz. Te AmJlerdam , b# J . van der Hey

en Zoon .

In gr. 8vo . 4 BlA f : - 10.

Nederland in gebed tot God, op den algemeenen Bededag,
Door A . B E E L O O .

Te Medemblik, b# L . C . Vermande,

In gr. 8vo . 8 BI. f : - so.

Bet Kasteel van Antwerpen en vroegere Krijgstooneekn
Zangen .

Door P, P. R O O R D A VAN E Y S I N G A .

pen, b/ K . van Hulst . In gr. 8vo. 47 Blh f : . 6o.

in

To Kam .
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De Landfform , Volkslied , door denzelfden.
denzelfden In kl. 8vo. 4 Bl. f : • 22 .

Te Kampen , bif'

De Ontruiming der Citadel van Antwerpen ; vaderlandsch
DlchtJluk, door G . A . C . W. MARQUIS D E T H O U A R S .
Te Utrecht, 4ii J . de KruyT. In gr. 8vo . 17 Bl.
Hulde raan de He
./den van het Kasteel van Atwerpen , en
Opwekking aan Oral . Nederland, door c . V A N e r E N . Te
Maastricht, b~ F . Bury - Lefebvre . In gr . 8vo . 24 Bl.
Ajmanak voor de Jeugd, voor 1833 .
J . A Beijerinck . f :-90 .

D e Amflerdamfche Studenten .almanak

Te 4m/llerdam, b~ G .

voor 1833 fellijnt ons
over bet algemeen welgeflaagd . Onder de mengelingen on .
derfcheiden zich de WedJlr~d der Barden en Jock van Ha.
zeldeen . De Latijnfche gedichten hadden wij wat meer ge .
kuischt gewenscht . De redactie had zich moeten wachten
voor bet plaatfen van een' pentameter , als op bl . 128 : Tu
n0STRA facili fuscipe mente VERBA . Dic is geheel nit de meat .
Moest bet ook wezen : Tu nOSTROS facili fuscipe mente Jocos ;'
Het verheugt ons , onder den vloed van vaderlandfche
dichtfukken en ftukjes, bet eene en andere to kunnen aankondigen, dat zich boven den gewonen hoop onderfcheidt .
In de eerft :: plaats zij met lioogen lof melding gemaakt van
bet dichtiuk van den Beer K L IJ N , de Vaderlandsliefde. Dit
zal door alle tijden been zijnen roem handhaven en zijne
lezers vinden ; zoo helder en natuurlijk is alles gedacht, zoo
dicllterlijk en ongekunfleld ontwikkeld en gefchilderd , zoo
gemakkelijk en zuiver geverfificeerd . Indien plaatsgehrek bet
flier verbood, en wij niet onderftelden, dat de meeste lezers
van ons cijdfchrift zich dit dichtfluk van K L IJ N wel zullen
aanfchaffen of ter lezing ontvangen, zouden wij ons gunitig
oordeel gaarne met eenige proeven Raven .
Mannelijk, flout en krachtig is ook bet vers van den Heer
Mr. V A N H A L L , aan de Nederlandfche Helden , op de Citadel van .dntwerpen gefneuveld . Alleenlijk geven wij den Dich_
ter in bedenking, of bier en daar een flepende regel onder
al die ftaande, of althans eene overfpringing in bet rijm,
niet nog meerdere levendigheid aan den gelijkmatigen gang
dier achtlettergrepige Jamben zou hebben gegeven .
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Beeldrijk en zinrijk is bet gedicht van den Heer LOOT .s :
C H A S S A op bet puin der Citadel van flntwerpen . Meermaa
len hebben wij aangemerkt, dat deze echt vaderlandfche
Dichcer fomwijlen niet geheel van gezochtheid en misbruik
der figuren is vrij to pleicen . Dus zegt hij bier in coupl .
4 en 5 :
Zoo ftaac - - een elk - -Tot dat een blikfemftraal, uit fpijt ,
De grijze kruin van eenen fplijt,
En lacht, als hij hem nedr doet vallen.
Dus juicht nu Brit en Gauler blij ,
In 't Staatsverbond van bastaardij ,
Dat ook hun blikfem hem (c ii Ass 9) vermande .
Brit en Cauler lagchen dus, d . i . eveneens als de blikfem.
Als de Satan P Ja 1 dat zou kunnen . Maar lagchen als de
blikfem ? . . . Men kan het lagchen aan geenen blikfem .
firaal toekennen .
Het vers van den Heer B E E L O O , op den Bededag, is eenvoudig, hartelijk en ftichtend ; en tech, waar bet pas geeft,
ontbreekt bet er niet aan verheffing en kracht ; de aanhef is
zelfs hooggeflemd .
Het Kasteel van Antwerpen , enz . door R O O R D A VAN
E Y S I N O A , beflaat nit een aantal dichttafereeltjes , waarvan
geest en itrekking lof verdienen . Meermalen ontmoeten wij
ook, in deze kleine dichtverzameling, fchoone en treffende
plaacfen . Nu en dan echter bet een en ander, dat meerfchitr
tert, dan wel waarhjk beteekent, gelijk, bl . I¢, van God :
Flij, wiens adem alle fferen in haar fchittrende omzwaai fchraagt ;
Hij, die 't parelfnoer der fchepping aan de almagte vingren draagt .
Elders weder een aantal platte regels, gelijk bl .
den van KAREL X :

2o

de woor-

Hoort! op heden wordt de vrijheid van de drukpers opgefchort,
Lhijl de Kamer der Provincies door inln wagt ontbonden words .
Het Volkslied, de Landflorm , door denzelfden , bevalt ons
vrij wel ; fchoon bet, voor een volkslied, wat to lang is .
De Ontruiming der Citadel is een vaderlandsch dichtituk
van den Marquis D E T H 0 U A R S, waarin zijne eigenaardige
verdicnften en gebreken weder doorfiralen . Er is gang , ge .
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voel en vinding in ; maar in een' zamenhang, waar men zoo
lets niet verwacht, fluit men weder op vreemde woordkop .
peling, als : zoanenopgangsgloed ; op platheden, als : En LEABRAAST, rooft en moordt ; op ongepaste uitdrukkingen, als :

Laat af; om Jeans wil, laat afl BI . 1o teat : Zyn flag.
zwaard zwaaide in 't noodflormuur, op muiters bot gefehaard .
Hoe bard, hoe duister, hoe zonderling in woorden en denkbeelden I Verder vinden wij een gluipend BLEEKGEKOOND ver-

raad, enz . Wijders lezen wiJ van rinkelende armen van 't ver .
derf en van een poppelend hart. Het is to bejammeren, dat iemand van zoo veel dichterlijk gevoel zich op geene meerdere
kunstbefchaving toelegt en zijnen fmaak niet meer zuivert .
De Hulde aan de Helden van het Kasteel, enz . door c .

VAN EPEN, beftaat nit een aanta! losfe ftukjes . Er zijn aan

C H A S s A, aan de Schim van

G U M O

e N s,

enz .

Hooge

poezij is pierr fchaars to vinden ; doch hier en daar is veel
nalivetelt. Van de aanblazing, waarvan de Dichter in zijnen

voorzahg fpreekt, kunnen wij weinig blijken ontdekken . In .
tusfchen men zal bet verzamelingje met goedkeuring van den
inhoud lezen , en fraaije regels , krachtige gezegden meerma .
len aantreffen .

Almanak voor de Jeugd. Wit heeft de jeugd van onzen tijd
niet al vooruit boven die van ooze kindfche dagen I Hoe is
het fchool- en huisonderwijs niet uitgebreid en tevens ver .
eenvoudigd I Als nu maar de overvloed der hulpmiddelen geene
onverfchilligheid of mindere prijsltelling to wege brengr I Ziehier wederom een Almanak , opzettelijk voor kinderen nit
den befchaafden hand ingerigt, die in zijne foort fchier niets
to wenfchen overlaat : verhaaltjes, dichtftukjes, een tooneelfpel,
refit mooije gekleurde prentjes , enz. - wat wil men meer I

Eenige der hier aangekondigde ftukken en ftukjes zijn met
een weldadig oogmerk uitgegeven . Dit vermeerdere van de
zoodanige het debiet I

Frankrijk, Engeland en Nederland. November 1832 .

Door

A . B E E L O O . re Leeuwarden, bij G . T . N. Suringar. 1832 .

In gr. 8vo .

46 Bl. f : .70 .

De algemeene Bededag in Nederland. 2 December 1832 .

Te

Rotterdam, bij M . Wijt en Zozen . 1832 . (Door T 0 L L E N S .)
In gr . 8vo. 7 B1. f : - 25 .
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Le jour de pridre gendrale daps la Nderlande (2 Ddcembre
1832.) Traduit de T O L L E N 8 par A. C L A V ARE A U . Maes.
tricht, F. Bury.Lefebvre. 1832 . gr. en 8vo. 7 pag.

Yolksboete door
P . R O O R D A V A N 9,Y S I N U A, op den ge.
denkwaardigen Bededag van 2 Dec. 1832 . Te Kampen, by
K. van Hulst . 1832. In kl. 8vo. 7 Bl. f : -to.
De Land/lorm, uitgefproken in den Stads Schouwburg, 3 Dec.
1832 . Te 4mJlerdam, by M. Westerman en Zoon . 1832 .
(Door M. W E 8 T E R M A N.) In gr . 8vo. 8 Bl, f : . 25 .
In de elk op zichzelve ftaande dichtftukjes van den Heer

B EEL o o , Frankrsjk , Engeland en Nederland getiteld , en
die toch in zeker verband tot elkapder ftaan, zonder een
wezenlif k geheel uit ce maken , is zeer veel , dat fchoon en
flout is. Van zekere overladenheid, gezwollenheid en gekunfteidheid valt bet dichtwerkje pier vrij to pleiten . Hoe
zwierig, bloemrijk en trocsch bet zijn moge, meer behaagt
ons bet eenvoudig.roerende en toch zoo krachtige dichcftuk

van T o L L E N s, de algemeene Bededag, reeds to overbeliend,
om er lets meer van ce zeggen. Het Fran/ehe, van den Heer
C L A V A R a A U, is, op zichzelve befchouwd, verdienitelijk,
maar toch verre beneden bet oorfpronkelijke : wij misfen er na-

melljk dat eenvoudige en ongekunftelde, hetwelk bij T o L LEN s
zoo cot de zlel fpreekc . Dan, bet is ook hoogst moeijelljk ,
'zoo niet onmogelijk, in bet Fransch then Loon to creffen .
Ook de klanknabootfng is boven bet bereik eens Vertalers .
Immers welk een onderfcheid tusfchen bet korte en treffende :
De Koning fprak : bet klokgebom
Roept Nedrland naar Gods heiligdom.
en bet breedfprakige , maar veel zwakkere :

Le Roi parle : la cloche, a grand bruit balancle,
dppelle ate divin lieu Ia Nderlande empresffe .
Volksboete, door R O O R D A V A N E Y S I N G A, is een vrij goed
Ons van 't wortlend kwaad to puree, is eene

gedichtje.

zonderlinge uitdrukking op bI . S .

De LandJlorm, een regt krachcig en echt vaderlandsch dicht .
fink van den Heer W ES TE R M A N. WO lazen bet met onge .
meen genoegen. Het moet, blJ de fikfche voordragt in den
Schouwburg, een' treffenden indruk hebben gemaakt .

2.7o

S . a.OSENBACH

De Sever, inhoudende de dertien Geloofaartikclen der Israelitifche Godsdienst ; door S . R O S E N B A C H, Opperrab jn to
Groningen . Te Groningen, brI' J . Oomkens, 1832, In hl.
8vo. IV en 2g blR
43.

r:-

De keus vat: den tltel en bet voorwerk van dit boeksken
bevalt ons volftrekt niet. Wij vinden er een zonderling flag
*an geleerdbeid en eene goede portie valsch vernuft . Of nu
bet eene en andere aan den ftijl der Rabbjnen eigep is,
kunnen wij niec beoordeelen ; zoo ja, dan is die ftijl voor
veel zuivering vatbaar . Wat echter bet wezen der zaak , en
oak den fUjl en de wljze van voorftelling aangaat, zoodra
men tot de eigealijke ontwikkeling der Godadienstleer komt ;
op dat alles kunnen wij niet anders dan een goedkeurend ze,
gel drukken : want de Israelififche geloo€steer is bier bevattelijk en geleidelijh uiteengeaet, zoodat bet eene punt zich
nit bet andere ontwikkelt, ea elk artikel vow den Isralliet
toereikend betoogd words. Alzoo wordc er zamenhang gebragt in de volgende 13 as Lkelen : t . Rr is een God, a . Hij
is eene onvergelijkelijke en ondeelbare Tenheid . g . HQ is
onligebamelijk, en geone ligcbamelijke gelijkenis is Hem toe
to kennen. 4 . Ho beftond vddr alle gefclzapene wezens . g.
Hij is almagcig Heer en leftuurder der `eheele fcbepping . 6.
Den invioed zijner profetie verleent HU aan t jne gellefkoosden„ r. Onder Israll be .ond nooit een Prefeet, gelljk m o .
z .as . 8. God gaf de ware .leer aan zijjil yolk, door dozen z#n= Profeet, den vertrouwde zijne buises, 9 . God aal nimmer zijne Wet veranderen, noch met eenige andere v erruilen .
i o . God ziet en weec ot:ze geheime-n ; Hij befcbouwc de
uitkomst eefer gebeurtemis reeds bij derzelver aanvang . Ii .
Hij beloont den vrome naar zijne verdieniten , an aal den
booze naar zijne fnoodheid flraffen . 12. Hij zal onzen Gezalfde zendeq op bet einde des tljds , om hen , die zijne
bulp inwachcOn, to verlosfbn . 13 . Door zijne gtuiyte gunst
zal God de dooden doen herleven . Zijn loffelijke maa n zij
in eeuwigheid geprezen . Amen I
Wij bevelen dit boekje ter bepeinzing son onze Israelltifche Landgenooten , en ook aan zoodanigen onzer iWedecbristenen , die zich verwarde denkbeeldeu van de Israsliti
fcAe geloofsleer vormen . De laatiten zudlen er nit zien, dat
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de begrippen van welonderwezene Jade,,, ook huane very
wachtiug van den MeshEs , Mats gevaarl#jka bebben door .de
rust der Staten.
yr~gsverhalen, door

C

x. c L R M E N s .

Te 1Vlfare$en, i#

D. J . Haspels . 5832 . In Isrno . Fl m i8a M f 1 .1

Deze verbalen, gefchreven, om sail on2e krijgslieden, , no
„ vermoeijende werkzaamheden, eenige verpoozing to rchen„ ken ," voldoen volkomen non bet oogmerk . Ilet is ten lief,
eenvoudig fcbobn gefchreven botkje . Wlj willen stet bpttllen, wat hier in eene bevalllge fchakering wordt aangetrofln,
Het vuurt liefde aan voor Koning en Vaderland ; terw.jl
regtitreeks of zijdelings ook nog wel eerie waarfchuwing voor .
komt tegen fommige ondeugden, voor welke de Soldatenfand
bijzonder blootftaat . Moge bet kleine boekje, dat zich zoo
gemakkelijk in den ranrel pakken last, non velen onzer va .
derlandfche dapperen toenuigtfpanverk,
ken, en deze aankondiging medewerken, om ieder, die zuiks
kan, op to wekken tot bet geven van gelegenheid daartoe
aan hen, wier verdienften jegens bet Vaderland hen aan.
fpraak geven op verkwikkingen, niet alleen des llgcbaams,
maar ook van den geest l
Yergeet my niet 1 of de Peeldtenis der Verzoening . Poor c.
s P I N D L E R . (Ten voordeele der Cholera-1{/ders to Cronin .
gen , in het Nederduitsch vertaald door c . s. s . F . MOOR .
REEs .) Te Groningen, b i H . Eekhofi', Hz. I$ga. in gr.
8vo . 48 BI.

Dit aandoenlijk verhaal , ult bet l:loogdultfche Tafchanbttch : Yergifs mein nicht, door eene bekwame hand vertaald,
en met een weldadig doel uitgegeven , vinde een tikelijk
vertier 1 - De naam des oorfpronkelijken Schrljvers is zoo
gunflig bekend dat dezelve reeds tot voorloopige aanbeveling ftrekt, en denkelijk zal niemand, zonder een aan_
gensam en bevredigend gevoel, no de lezing dit werkje nit
de hand leggen . Avontuurljjk moge dit romannetje zijn, alles
biijft web in de grenzen der mogel j.kbold en lost zich Va .
tuurltk en treffend op. Wij worden er door opgevoerd in een'
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kring van edele en groote karakters, en voelen onszelven
door de befchouwing daarvan veradeld . Dergelijke verzierde
verhalen mogen wij aanbevelen .

Zedenfpiegel voor Dienstboden , of edele trekken uit het leven
van brave Diedstboden . Door Dr . J . N . M U L L E R . Met een

woord tot aanpri/zing[,] van den Schr#ver der Paaschei/e.
ren , enz .
TENS .

III Stukjes . Uit het Hoogduitsch door m. M e R.

Te Haarlem, bij de Wed . A . Loosjes, Pz. 1831

en 1832 . In ki. 8vo. Te zamen X1I en 173 bl• f : - 75.

Onbetwistbaar is bet, dat de dienstbare fland een der moei .
jeljkile en tevens gewigcigite is .

De rust en bet geluk der

huisgezinnen, de vorming van bet aankomend geflacht ban .

gen, voor een niet gering gedeelte, van de dienstboden of ;
terwijl de hand zelf met zoo vele bezwaren verbonden, de

verleiding ten kwade zoo menigvuldig , en de opvoeding der
dienstboden niet zelden zoo verwaarloosd is , dat bet een
hoogst belangrijk werk mag heeten , bet zijne toe to brengen

ter veredeling van then nuttigen, wel eens to min geachten
hand ; aan to nioedigen tot naauwgezecheid in bet vervullen
van zoo vele moeijelijke pligten ; to waarfchuwen tegen bet
kwaad. En dear nu de dienstbare stand voor eenigzins afge .
trokkene redeneringen en bewijzen minder vatbaar is , mag
men bet wel voor bet beste houden , tot dezulken to fpre .
ken in voorbeelden en verhalen . Dit nu gefchiedt in dit

werkje , waarmede wij zoo hoog loopen , en hetwelk wij
zoo gaarne in de keukens van alle onze vaderlandfche huis .
gezinnen wenschten, dat wij ons niet kunnen onthouden van

bet overnemen van bet volgende nit bet woord ter aanprij.
zing, van den, qok bij ons niec onbekenden, C H R . S C H M I D
• De Schrijver weet de Dienstboden zeer doelmatig opmerk .

• zoom to maken op bet gewigt van kunnen stand voor de
• Maatfchappij . Van de eerfte en gewigcigfle Godsdienstwaar.
„ heden beginnende, doorloopt hij al de deugden, tot welker
• beoefening deze stand ruime gelegenheid aanbiedt . Hij
„ fchildert de genoegens, welke voor goede Dienstboden, bij
• eene getrouwe vervulling hunner pligten, ook in dezen (land
„ bloeljen, en fpreekt zeer fchoon van de achting, welke

„ bun met bet volkomenile refit coekomt . - Dit sues words
• in zeer goed gekozene voorbeelden sangetoond, welke in
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gezegden kring weinig of in bet geheel niet bekend zijn,
en bet voorregt hebben, dat zij volftrekc waar zijn ; - zij
omvatten al de pligten, welke een Dienstbode, van bet
ougenblik af, dat dezelve bet ouderlijke huis verlaat, be .

hoort in bet oog to houden ; al de betrekkingen , al de
gevaren en verzoekingen , waarin hij gedurende zijnen ge .
heelen levensloop kan geraken , en vormen aldus eene vol.
ledige Zedeleer in VoLrbeelden . De wijze van verhaal en
inkleeding is klaar en eenvoudig, en, zonder daarmede
overladen to zijn , beknopt , vol korte , leerrijke opmerkjn.
gen , welke van groote menfchenkennis getuigen . Doordrongen van geveel voor Godsdienst en Zedelijkheid, fpreekt

de Schrjjver met zachte warmce, welke tot bet hart door .
„ dringt . Er komen in deze verhalen zulke fchoone trekken
„ voor, dat men zich verblijdt, ook in dezen hand zulke
„ edele zielen to vinden , en hunne deugden beminnenswaar-

• dig moet keuren . -- Mogten zeer vele Dienstboden dic
„ fchoone werk in handen bekomen ," enz.
Wij vereenigen ons met dic oordeel ten voile . De vertaling is goed. Het goedkoope werkje flichce veel nut t

Friesch Jierboeckjen foar it jier 1833 , Grog it Friesch Genoatfchip foar Schyd-, Adheyte- in Tealkinde . Fierde Jier.
gong . To Lieauwerd, by G.7 . N. Suringar, 8vo . LXXI,
47 b1 .

f1- :

Deze jaargang behoeft voor de vorigen niet onder to doen
in belangrijkheid van inhoud. Het eerfke en uitvoerigfte fluk-een kort overzigt van Frieslands gefchiedenis , van 773 tot
1256 - is een vervolg, en zal verder voortgezet worden.
Men vindt bier vele wetenswaardige bijzonderheden vermeld,
welke zeker niet zoo algemeen bekend zijn en met genoegen gelezen zullen worden .

Het Mengelwerk bevat voorts dichtftukjes, san welke wij
geene geringe waarde meenen to mogen toekennen. Het eer.
fte, Herte-winch getiteld , is van wijlen den braven E. EP-

z E M A - een lief versje, waarin de bejaarde man zijne vergenoegdheid bezingt . De maker beeft zich toegelegd, om
vooral woorden van de 13de eeuw to gebruiken . VAN A LTENA roemt It Heide-Blomke boven andere bloemen, en
volgt in de fpelling meer de hedendaagfche uicIpraak . In een

luimig bijvoegfel wordr gezegd, dat de heidebleem zoo wel

FRIESMjBOCKJNe
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to buffs is in een' beaten grond , its op de Bergtemer bet. .
de. Figuudijil; taten wij dir gelden ; anders achten wij,
dat dezelve joist fbhralen grond noodig heeft, om to tierea.
lane Heap van W I N D S M A is vloeijend en bevat zeer goede
gedachten. Dan volgen twee anecdoten, waarvan de laaefe
vooral sardig gevonden Is en ons deed lagehen . Earmoed,
near bet Engeiscb , door P 0 s T H U M u s, beviel ons minder.
In bet Mengelwerk der Letreroef. van 1832 . No . IV. vinde
men insgelijks eene navolging van bet oorfpronkefjke, die
misfcblen Wet zoo getrouw is, doch meet dichterlff ke waarde
heeft. See dat wier wezze van J . G. v. B . is puntig. De
oprjuechte Fries werd door T R E S L I N a met fkfhhe trekkett
geteekend. Teeder en gevoeflg is bet vers van TEL T I N G ,
dat ten opfchrift heeft : Oan uw lytze Jonge . De vader, tot
verdediging des Vaderlands naar de grenzen getheld , denkt
ook dear aan vrouw en kind, verlangt naar huis, en f reeks
in zijne verbeelding zijn halfjarig zoontje aan . Dit zoetvloeijend fukje heeft iets aandoenlijks . J . G . V A N B L O M
bezong den laf van De Friesne.Teal. Met ongemeen genoe.
gen hebben wij dit vers gelezen . Ja, zoo is hat, de Prie .
fche teal heeft bijzondere gefchiktheid voor klanknabootfing ,
en tevens, naar vereisch der omfandigheden, veel kracht of
zachtheid van vitdrukking . Te regt zegt daarom de Dichter :
Bet teal baeuwt bet de klancken ney ?
Bet teal /juerckt fefter yn it minnen ?
Miell't 't fj'ield uwz moyer foarre finnen P
Eaf fiert uwz bet fenne yerde wey ?

E . H A rw if a.n T s MA leverde, onder bet opfchrift : hel it
Jelke, arf de boeak ap it ys, cent vrije navolging vain T o L..

eene navolging, die geheel bet voorkamen van
oorfpronkeltjkheid beeft . Alles is bier Friesch, landelijk Friescb,
bet vers vloeijend, de meat joist gepast voor bet ouderwerp,
en bet locale zeer goed in ache genamelr. Oak H A L B B R T$ M A
volgt in zijn fpelling de hedendaagfche uicfpraak , en hierdoor
woadt die aardige fakje zeker meer verfaanbaar voor ieder .
een . H OAR A T I U S (Lib . III . Od. 9 .) gaf an J . D . A N K R I N G A
aanleiding, om in denzelfden franc een Fllesch veraje to
vervaardigen, dat voor bet oorfpronkelijke niet behoeft try
der to doen .
Ons oordeel over dit Jaarboekje is des in hat algemeen zeer
gunfig . Wij hopen, dat vervaardigers door genoegsanren af .
trek aangemoedigd molten worden, om heezelve voort m zecten .
LENS -
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Nuttig en leerzaam Prentgsfcheak, ter verkr~grog van joiste
denkbeelden over velerlei waken . Voor de Nederlandfehe Jeugd
en Scholen . IV Stukjes . Met 145 Plaaljes . Tweeds Druk. Te
,4mflerdam, b7 G . PoYcielje . 1832 . In kl. 8vo. f 1 .7o .
Een viertal regt lieve boekjes voor jonge kinderen , en zoo
goedkoop getteld, als met fchik zijn kan, met gekleairde
printjes op elke bladzijde, en daar tegenover verklaringjes
in proza en dlchtmaat, die der jeugd hondei'den endjes vdk
kunadsgheden (gelijk wij eens zoo lets naff hoorden noemen)
bijbrengen , welke den met eenige kennis bedeelden oude .
ren of den onderwijzer gereede aanleidiitg tot uicbreiding en
leerzaam gefptek aanbieden . Wij wenfchen den uicgever hot
ruimfie vertler .

NABLRIGT.

Inlichting ten opzig to der Recen zen van het Gedenkboek van
her Amflerdamsch Athenaeum (*) en van het Nevum
Carmen Lat~'num.

I

n de beoordeeling van bet Gedenkboek van Act 4mferdamsch
Athenaeum beeft Recenfent, die dit gaarne erkennen wit,
een' mistlag begaan in den naam van den Heer Mr. P, j .
VAN N A A M B N, welken bij ten onregte geloofde VAN M A A .
N E N ce moeten zij'n . Ook Is hem , bij heeiezing, gebleken,
dat de als dulster aangewezen (en inderdaad niet seer dui ..
deltjke) volzin in de Redevoertng van Prof. VAN I: E N N E R S
Si praefentem Athenaei nostri flatum etc . behoort to blljven,
gelijk die aorfpronkelilk gedrukt is . B}j de eenigtins vlugtige
lezing had Recenfent dep Schrijver op die pleats niet da .
defgk begrepea .
Op eene allezins heufche wijze fpreekt de Dicbter van bet
Novum Carmen Latinum een pear aanmerkingen van deszelft
Recenfent in dit Tijdfchrift tegen, bij zijnen Brief in N° . V
der Lettereef, van dit jaar, Op bet door z1jn Ed . aanger
voerde zij bet Recenfent vergund bet volgende ce antwoor .
den : Nimmer bebben wij rhythmus en fcanfle met elkander
verward, en doen dit zoo weinig, dat bet ons volmaakt
onverfchillig voorkomt, of men b . v. fcandeert :
Barbari. I co, nam 1 non 11 est pudor, 1 ore to I rent,

den wel :

Barbari 1 co, uaai 1 non est 1 pudor o- I re terent .

(') Redacteur ontving deze Inlkhting kort na de ge .
plaactle Recenfie , en verblijdc rich , met betrekking tot bet
Gedenkboek, dezelve to mogen befchonwen en aanbieden als
eene vrije, onafgeperfte erkentenis van eene overhaasting,
v4or welke Redacteur welmeenend wenscht, dat zij, die
zich geneigd becoonen deswege op min beufchen Loon zich
to uiten, Reeds mogen bewaard blijven .
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Schoon wij desniettegentlaande volhouden, dat in een' pesrtameter de caefura pepthemimeris niet mag worden verwaar_
loosd, hoe men ook fcandEre, tenzij men bet vers op eene
andere wijze ce hulp kome , zoodat de uitwerking dezelfde
zij , b . V. :
h

Hei mihi , fi quae fim Phyllis, et unde, roges .
Et mihi, fi non vis parcere, parce meis .
Quae fim en non vis klinken als difyllaba. Phyllis et en p ar.
cere, die er op volgen , zijn hoorbare dactyli. Hard is daar .
encegen de regel :
Ora ferox in fe verfa lacertus habec .
Het gehoor moet over de welluidendheid befisfen . Gaarne
erkennen wij , dat o v I D I U s, meer echter nog T I a U L L U s
en paoP9RTIUS, vooral echter CATULLUs, foms harde
pentameters hebben gemaakt ; doch dit regtvaardigt een' an .
deren Dichter niet . Of zou een vers in bet Nederduicsch niet
hard kunnen zijn, al kon men aantoonen, dat b . V. BitD E R D >j a een aantal even harde , zelfs nog hardere verzen
vervaardigd heeft? - En dat , hoe zuiver ook in bet metrum
of de fcanfie , bet vers
Barbarico, nam non est pudor, ore terent .
voor bet gehoor veel van een vrij zuiver jambisch vers heeft„
(niet gelijk de Comici, maar gelijk de Tragici dezelve bezi .
gen) fchijnt bns boven alle bedenking . Indien plaatsgebrek
bet niet verbood, zouden wij gaarne hier meer over fcbrijven .
Het antwoord op de andere aanmerking betreft alleen eene
vraag. Recenfent had gevraagd, of men niet beter America
dan America zou fcbrijven . Gaarne willen wij bet gevestigd
gebruik bij de Poetae recentiores eerbiedigen ; doch de reden
van dat gebruik fchijnt ons niet toereikend . De letter i in de
namen, door de oudere Romeinen met ix, door de lateren
met ichus, en door de hedendaagfche Latijnfchrijvers veelal
met icus overgebragt, zijn van Noordfchen, niet van Spaan .
fchen oorfprong . Echter flaat bier cegen over, dat vele Spaenfche namen van Gothifchen oorfprong zijn. Schreven de Iatere Romeinen ook ichus, b . v . Theodorichus,

ten einde

dat ichus met den Lacijnfchen uitgang ices, b . V . Italicus,
niet to verwarren? Zouden de Romeinen niet gelezen hebben
:r
Vesputius, gelijk Silius Italicus, al is bet dat Ita.
Amecus
licus is afgeleid van Italia, terwijl Americus daarentegen bet
grondwoord is van America F Maar de Ouden maakcen Immers, in woorden ult barbaarfche talen ontleend, zoo veel
wetk niec van de afleiding ? Intusfchen wordt dit alles aan
den geleerden en fmaakvollen Dichter taeer als vraag, dan
als tegenwerping, voorgedragen .

BOEKBESCHOUWING.
Ben woord tot bemoediging en troost voor Nederlandfche Christenen , in Leerredenen , door H . J. BI A TT H E S , Leeraar bif de Evangelisch Li.therfche Gemeente to Leyden . Te Zutphen, bij W . J. Thieme.
1832 . In gr . Svo . 227 Bl- f z - $o.
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elijk elk Leeraar bij bet vervaardigen en uitfpreken
van leerredenen de behoefte zijner hoorders Reeds in aanmerking moet nemen , zoo poogde ook de Weleerw .
M A T r H E s to bemoedigen en to troosten in deze dagen van tegenfpoed en beproeving. Oorfpronkelijk was
bet werk niet beftemd voor de drukpers ; maar de ondervinding, dat hij doel had mogen treffen bij velen zijner
hoorders , deed hem befluiten tot de uirgave .
Onderwerpen van dezen aard zijn buiten twijfel in de
laatfte twee of drie jaren dikwerf behandeld . Men zoude
dus kulinen zeggen, dat bet niet noodig was, zoodanige
preken in bet licht to geven ; maar ieder heeft zijne wijze
van voorllellen , en wat waar, nuttig en heilzaam is,
kan niet ligt to veel gezegd of gelezen worden .
De Leerredenen, hier aangeboden, zijn tien in getal
.
I Vertrouwen op God en niet op menfchen , naar Pf.

CXVIII : 8 . II . God verjjdelt de aanflagen der boozen,
naar JOB V : 12, 13 . III. Net gebed, een vermogend
middel, om onbezorgd to doen z jn, naar Filipp.IV. 6.
IV . De bllydfchap der regtvaardigen in den Beer, naar
Pf. LXIV : 11' . V. De flllerhoogfle han alles veran .
deren, naar Pf. LXXVII : 11b . (op Dank- en Biddag) .
VI . Dankbare herinnering van Gods hulp , en hoop op
almagtige befcherming, naar Pf CXXIV (ter gedachtenis van Leydens ontzet) . VII. Waarfchuwing tegen
ongodsdienfligheid, als de bron van misdaad en ellende,
naar Rom . III : 18 . VIII. frees voor onrust en very
deeldheid mag ons niet wedrhouden van heilige pligt •
BOEKBESCH . 11133 . NO . 7.
T
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betrachtlng, naar M A T T H . X : 34. IX . Hoe de Christen tfjden van hovige berearirig mows ganakn en zich
daarWj gedragen , naar z U K . XXI : 9 . X . De heilbede
van Salomo, naar i Ken . VIII : 37, 38 . (tot befluit

des jaars .)
Uit deze opgave ziet men , welke onderwerpen behandeld worden. Het zal wel niet noodig zijn , beloop
en inhoud van elite leerrede hier nader aan to wijzen .
Dat de Heer M A T TB E S zich niet angstvallig aan kunstmatigen vorm heeft gebonden , is geen gebrek , maar
veeleer goed to keuren . Stichting moet altijd hoofddoel
blibven . Mfsfchien maakt men thans wel eens to veel
werk van kunflige plannen en verwent daardoor de hoorders , zoodat er zijn , die aan bet eigenlijk oogmerk der
Christelijke zamenkomfien to weinig denken . In bet
Voorberigt worden deze opfiellen eenvoudig genoemd ;
maar zoodanige eenvoudigheid flrekt ter aanbeveling . De
flijl van M A T T H E s is niet gekunfield , maar duidelijk,
beknopt en deftig . Van Bijbeltaal wordt een gepast gebruik gemaakt , en bet ontbreekt niet aan belangrijkheid
van zaken . Het doel der uitgave in aanmezking nemende,
kaa Rec . deze Leerredenen , waarbij ook gebeden zijn gedrukt, aanprijzen, niet twijfelende, of zoodanigen onzer
landgenooten , aan welke bet werk (Voorberigt, bl . IV.)
words opgedragen , zullen hetzelve met genoegen lezen .
Dat eerbied voor Bijbel en Christendom , dat Vader .
landsliefde den Peediker bezielt , blijkt overal aan toon
en inhoud . Onder bet lezen kwam echter bij Rec. de
bedenlding op , of bet wel raadzaam zij , zoo dikwerf
over de gebeurtenisfen van den dag opzettel!~k to fpreken op den kanfel, en of, in geval men onderwerpen
van dezen aard wil behandelen, niet een hoeger flandpunt zou kunnen gekozen worden . Past wel op den
predikftoel eene oproeping , dat elk, die in flaat is, om
de wa,penen to dragen , zich aangorde tot den flrl~d ?
.Voorts, dat een aantal onverlaten, den naam van AF
derlanders onwaardig, het fchouwfpel van volflagen op .
roar oplevert, dat , aanvankeli/k niet to keer gegaan,

EEN WOORD TOT 1BEMOEDIGING, ENZ .
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:.ich weldra op eene fchrikbarende wfzc heeft uitgebreid, -- dat de onderhandelingen van Geyolmagtigden
der Yorfien met eenen geheimzinnigen fluijer bedekt
z#tr, -- dat uitheemfche grooten, zoogenaamde yrienden
en bondgenooten, zich tot voor/landers van trouweloosheid en verraad, tot handlanger's van ongeregtigheid
verlaagden ; - dit alles moge waar zijn, in eene Christelijke leerrede acht Rec . . zoodanige uitdrukkingetn min
gepast, als to zeer van het eigenlijke doel afleidende . Het
zij zoo, dat wij in eerl kheid, regtfehapenheid en goede
treuw , in gehechtheid aan godsdienst en deugd frog velc
natien der wereld overtrefen, en dat weelde en brooddronkenheid, waardoor andere volken van Europa entaenuwd zan geworden, ons nog niet van alle zedelsl" ke
veerkracht beroofd hebben, mag men echter wel zoo
ftellig beweren, dat het daaraan dan ook is toe to fchrii/
yen, dat wij bif al den druk des tijds, in meer dan ddn
opzigt, nog zoo genadig door God verfchoend en oigtbaar begun/ligd zijn geworden ? Onder eerie gemengde
fchare van hoorders zoude er welligt een of ander kunnen zijn, die zulke gezegden in een' atlderen zin opvatte, dan de Spreker, blijkens den zamenhang, beg .
doelde .. Hebben wij reden , om ons to verblijden en God
to danken, dat ons yolk nier is gelijk andere volken,
de verinelding hiervan gefchiede met de uiterfte behoedzaamheid, dewiji, in weerwil van bijgevoegde verma .
ring tot ootmoed, evenwel, bij zoodanige vergelijking,
toch ligt iets , dat naar volkshoogmoed en onbetameljjke
zelfverheffing zweemt, bet hart zal binneniluipen .
Vreemd klinkt, in een gebed, de uitdrukking : Neonm
de hulde , die wij Uwe Majesteit toebrengen , met welgevallen aan. Daar men zoo zeer gewoon is , tot aardfche Koningen Uwe Majesteit to zeggen, ware bet beter,
den Koning der Koningen niet aldus aan to fpreken .
Ook kan Rec . zich geenszins volkomen vereenigen
met alles, wat voorkomt in de achtfte leerrede, waarvan
bet onderwerp is : Frees voor onrust en verdeeldheid
mag ons niet wedrhouden van heilige pligtbetrachting .
T 2
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J E z u s fprak van de gevolgen zijner komst, gelijk in
de verklaring van den tekst (AI A T T H . X : 34) zeer
goed wordt aangewezen ; doch bij de verdere ontwikkeling, of overbrenging en toepasfing, fchijnt dit niet
overal genoeg onder bet oog gehouden to zijn . Hoe kan
men uit het voorbeeld van den Zaligmaker, die gewillig
Teed en ftierf , c.'.:wijl zijn rijk niet van deze wereld is,
de verpligting afleiden, om des noods de wapenen des
verderfs aan to gorden ? Ongepast acht Rec . een ge.
zegde, bl . 262 voorkomende : Neen, getrouw aan zijne
herrelfche roeping, fcherpte H or zelf CJ E 2 u s) het
zwaard, dat eens de ziel z%fner moeder doorboren en
zi~n eigen hoofd verpletteren zoude ; hetgeen nog Bang
daarna de wereld beroeren en aan duizenden menfchen
het levee kosten moest . Kan men in een' eigenlijken zin
zeggen , dat j E z u s en de Apostelen - dat later, in de
zestiende eeuw , de Hervormers , de rust der wereld
gefloord hebben? Immers niet zij, maar menfchen, welke
de duisternis liever hadden dan bet licht, waren de rustverftoorders . Op bl . 168 wordt gezegd : Nimmer zou
het mon,?er van oproerig geweld ginds en elders zoo verfchrikkell k zorn losgebroken , indien men het ter/lond
met het zwaard der geregtigheid den kop had rerpletterd ; toegeftaan , doch wie heeft hier fchuld ? en waartoe dit op den predikftoel? Vervolgens, bl . I73, erkent
M A T T H E S , dat wif liever eenen tijd tang het onregt
verduren en ons verdrukking getroosten moeten , in de
hoop , dat God zich onzer regtvaardige zaak zal aantrekken, dan dat wif ter/lond tot het zwaard onze toevlugt zouden nemen en den vrede verfloren . Hij wil
trachten , vrede to hebben met alle men/Men , indien het
mogeli/k is ; doch kan dit niet, dan (dus eindigt de
preek) zif het onze lens , gel#k het die van onzen Goddeliike(n) Meester was : ,, Niet den vrede, maar het
zwaard." Neen, de Heiland had geenszins zoodanige
lens . Werden zijne Apostelen kwalijk bejegend, zij moesten immers 'bet flof Runner voeten affchudden, niet naar
Iet zwaard grijpen . Zij , die niet wisten , van hoeda-
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bigen geest zij waren, wilden geweld gebruiken . -- Rec .

miste in deze preek die helderheid van begrippen en die

bondige redenering, welke de negen anderen kenmerken ;

alhoewel , naar zijne gedachten, M A T T H E S to veel opzettelijk fpreekt over flaatkundige aangelegenheden .

De langzame en ongemerkte voortgang van het Konnngr~k Gods . Lene Leerrede over Mark. IV : 26-29 .
Door L . S C H U K K I N G, Predikant to Zuidwolde
(Prov. Drenthe) . Te Coeverden, bij D . H . van der
Scheer . 1832 . In gr . 8vo . 27 Bl. f : - 40.

„

Natuurlijk is bet, dat de Evangelie-prediker, die

„ fpreekt, omdat hij gelooft, zich door tijdsomftandig„ heden dikwerf als van zelve leiden Iaat in zijne keus

„ van onderwerpen . Zoo ging bet ook mij meer dan eens
„ in deze dagen van wereldbeweging ." (Wij zouden
zeggen wereldberoering.) Deze woorden , uit bet Voorberigt bl,

2 ontleend, zullen wel alle Predikers kunnen

overnemen , zonder dat zij da'arom hunne Leerredenen
uitgeven . Juist die algemeene predikwijze, dat algemeene
verlangen naar zulk onderwijs en dergelijke flichting,

verbiedt, eene fleem openlijk to laten hooren, welke niet

in bet een of ander boven andere flemmen uitmunt . Inthen men dit meer bedacht , dan zouden er mindere flukjes pitkomen, die bij bet hooren, om de zaak, waarin

ieder moet belang flellen, meerderen bijval vinden, dan
zij op zichzelven verdienen en bij de uitgaaf ontmoeten
kunnen , daar in de gebeurtenisfen van den dag bet eene

als door floom bet andere verdringt . Indien iemand zijne
flem boven de andere verheft , (en dit doet ieder, die, het-

geen hij met en tot flichting gezegd heeft, herhaalt en
uitgeeft) die waagt, zonder bet bedoelde npt to flich-

ten, meer, dan hij zelf vermoedt . Zoo ergens, dan
leert hier de eene dag den anderen . leder is in flaat,
althans genegen, over dergelijke flukjes to oordeelen,

en, daar ieder zich zijne eigene denkbeelden over de
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tljdsomflandigheden gevormd heeft , loopt mete , bij ongevergde gedienfligheid, gevaar, zoo dikwijls veroordeeld to worden, als iemand zich zet tot lezen, hetwelk in dit geval bijna altijd als beoordeelaar gefchiedt ;
of men moet, door kracht van taal of eenige andere tooverkracht, het koele verftand van den ftrengen regterftoel
doer aftreden, en het hart overmeesteren en met heilig
gevoel vervullen . Dit valt moeijelijk bij hen uit to werken , die reeds zoo veel en zoo dikwerf van dezelfde
zaak gehoord hebben . Dit zlj tot narigt ook voor anderen , die Diet prediken .
De fchoone Gelijkenis, M A IZ K. IV : 26--29 , wordt
door den Eerw . S C H U K K I N G dus behandeld : I° wordt
die gelijkenis zelve befchouwd ; 2° de door haar geleerde waarheid overwogen ; g° de invloed, then deze
(waarheid) op ons kan en behoort uit to aefenen,
aangewezen . Noolt zouden wij het behandelen van Gelijkenisfen eerstbeginnenden predikers aanraden, en alien ,
die niet hun ftuk meester zijn, afraden, eene leerrede
in het licht to geven, welke eene Gelijkenis ten onderwerp heeft , en over de algemeen befprokene en diep
gevoelde hagchelijke omftandigheden des Vaderlands handelt. Er behoort meer uitlegkundige kennis toe, date
men wel denkt, om hierin maar eenigzins naar wensch
to ilagen . Ook S C H U K K I N G had dit zijn opftel wel
eens aan bet oordeel van een' deskundige mogen ondea
werpen,- al ware hiervan ook het gevoig geweest, dat
de openlijke uitgaaf ten fterktte werd afgeraden. Hat
thema der Leerrede ligt zeker duidelijker in de Gelljkenis van het zuurdeeg, minder in de alhier behandelde . Den zaaijer verliest S C H U K i( I N G to veel uit
het oog, die niet telkens op den akker is , maar flaapt
en opftaat, terwijl het koren ontfpruit en opfchiet, zoodat (*) hij het zelf niet weet. Zonder as mans ver(') Dit is de eenvoudigfte verklaring van §,;, vet .
Lvu. Iv : AS . yet niet dagellks gadeflaan van het getvas
wordt aldas als reden voorgefteld, waaram de landman niet
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dere behoeijing brengt de aarde van zelve vrucht voort,
van uitfpruitfel tot rijp koren, ten tijde des oogflea.
Dan eerrt maait hij . S C H U K K I N G zal nu wet inzien ,
dat deze eenvoudige verklaring der Gelijkenis hem meet
hulp zou hebben gefchonken, vooral voor zijne toepasfelijke aanmerkingen, die bij hem to algemeen zijn
uitgevallen, en misfchien juist daardoor een' toon hebben aangeflagen, die niet zeer treffen kan en zal, Het
deerile fluk der Leerrede heeft tot onderdeelen : Io W ij
warden hierin bevestigd, dat het Christendom op aarde
zal zegevieren . „ Die niet bemerkt wordt , words- ook
,, niet verhinderd ." Zulk een gezegde moet men nooit
aangaande Gods werk bezigen ; zie bl . 18 . 20 Om onze
verwachtingen to dezen opzigte hoog to fpannen , maar
tevens ow ze wijfelijk to matigen , ftrekt de befchouwing van dien langzamen en ongemerkten voortgang van
bet Koningrijk Gods . „ o Verootmoedigen wij ons diep
„ voor zijn aangezigt ! Daartoe moet ons, ten derden,
„ de befchouwing van dien langzamen en ongemerkten
• voortgang van zijn heerlijk rijk op aarde regtflreeks
• leiden , M, G . ! Of is het niet de boosheid der men„ fchen, waardoor dat gezegend rijk niet dan zoo lang• zaam zich kan ontwikkelen?" (De oogst, door jEz u s opgegeven , is de voleinding der wereld, M A T T H .
XIII : 39 .) ,, Het is waar, de fnoodheid der geheele
• wereld kan niet voor rekening komen van ieder be.• woner derzelve. Maar behooren wij ook itiet tot de
„ wereld ? Is haar karakter , haar aard ook ons wel
• vreemd?" enz . Men wachte zich, de lulde klaagtoonen uit to lokken . Bij gebrek vats onderwijs , dat
bet klagen en oordeelen doet ophouden en tot vertrouoven en handelen opleldt, volgt men zoo ligt, en men
leat niet\s dan klagten hooren, zonder nut to doen . 40
Die zelfde befchouwing moet ons hoiligen tot al het
werk, dat ons nu als Christenen, als medebewoners
weet, hoe ver hec gezaaide celkens in groei f'aat ; terwljl
ook bij deze zijne onkunde zijn akker Ean de verwachring
be$ntwooldt .
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van dat gebouw en huisgenooten Gods to doell ftaat,
wetende dat onze arbeid niet ijdel is in den Heere .
Den Eerw. S C H U K KING , die ons ten eenemale
onbekend is, raden wij, eerst zakelijker ftukken op to
ftellen , v66r dat hij aan derzelver uitgaaf denkt.

Die gelooft, behoeft niet to vreezen ; Leerrede over
Mark. V : 36b . gehouden to Leiden, op den i .% plug1832 , na het ontflaan der ziekte binnen deze /lad,
door N . C . KIST . (Uitgegeyen ten voordeele der
behoeftige l~ders .) Te Leiden, bi S . en J . Lueht
mans . 1832 . In gr. 8vo . 24 Bl- f : - 3o .
De vrees ongcoorloofd, een woord, tot bemoediging en
volharding voor Nederlanders . Leerrede naar Exod .
XIV : 13'- uitgefproken to Hoogwoud, door w . V E TT E R, Predikant aldaar . Te Hoorn, bij J . Vermande. 18 32 . In gr. 8vo . 2I Bl. f : - 25.
Biddagsrede over 2 Sam . X : 12, gehouden op den a
Dec . 1832, to Doetichem, door H. W. D E W I L D E .
Te Arnhem, biz I . A . Nijhoff . 1832 . In gr . 8yo .
38 Bl . f :-40.
De regtvaardigheid onzer zaak, en het welberadene
onzer verdediging, een grond van moed en vertrouwen, voorge/leld in eene Biddagsrede, over Pfalm
XXVII : 62 . gehouden, op den 2 Dec. 1832, door
c . V A N E P E N, Leeraar bij de Nederduitfche Protestantfche Gemeente, to Maastricht . (Uitgegeyen
ten behoeve des Paderlands .) Te Maastricht, b# J.
Straatmans . In gr. 8vo . 26 Bl. f : - 40 .
God met ons . Nabetrachting op den Bededag van den
2 Dec . 1832, door D . T . H U E T , Predikant b f de
lhalfche Gemeente to Rotterdam . (Uitgegeyen ten
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voordeele des Vaderlands .) Tweede Druk . Te Rotterdam , b%j J. van Baalen . 1832 . In gr. 8vo. 32
Blh f :-40De Opwekking van den Jongeling to Nain . Ben woord
tot bemoediging en vertroosting, vooral yoor bedroefden, door het verlies van geliefde betrekkingen . Door
A . V A N R I N T E L N, Predik)nt to Osfendrecht.
(Ten yoordeele des Vaderlands .) Te Breda, bzf F.
P . Sterk . 1832 . In kl. 8vo. 47 Bl. f :-3o .

A lhoewel de vreefelijke Ziekte, welke

den Hoogl .
aanleiding gaf , om een woord van bemoediging
to fpreken, in ons Vaderland niet meer zich vertoont,
blijft echter bet toen gefprokene belangrijk, en verdient
ook nu nog gelezen to worden . Bet onderwerp der
Leerrede is : lllleen een Christel%fk geloof kan, en zal,
S 1 S T

in elke omitandigheid des levens, tegen angflige vrees
ons behoeden. Na eene korte , doch misfchien niet
onnoodige, waarfchuwing tegen misbruik van deze ftel~
ling, wordt bet geloof uit Brie oogpunten befchouwd,
voor zoo verre bet namelijk betrekking heeft op God,
,op Christus , en op een eeuwig lever . Wat hierover
gezegd is, geldt ook in bet algemeen, en kan even zeer
bij andere moeiten des levens dienen tot ftichting en
bemoediging, tot vermeerdering van dankbaar vertrouwen en heiligen ijver in bet vervullen van Christeiijke pligten .
Tegen overdrevene en ang(tige vrees wilde ook Ds .
vE T T E R waarfchuwen .
Na iets tot opheldering der
tekstwoorden gezegd to hebben, geeft de Prediker redenen op, waarom de Israeliten niet moesten vreezen,
tn brengt de vermaning voorts op Nederland over. De
ihoofdzaak, waarop bet hier aankomt, is zeer kort behandeld . De Leerrede werd uitgefproken , toen nevens
hen (onze vijanden, de Belgen) twee natien het zwaard
tegen . Nederland aangordden ; twee natian, die ruim
Jwintig maal grooter in getal z~yn , dan het yolk van
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Nederland.

Evenwel (words vender betoogd) behoeven
wij niet to vreezen, omdat i . het yolk van Nederland
meermalen door den 4lmagtige is befchernid en uit
hooge nooden gered ; 2 . God, de befuurder van alles,
waarachtig en getrouw is, en 3 . de Nederlanders eene
goede zaak behartigen . Wij zouden deze orde lleever
omgekeerd, en in de geheele Preek w at meer warmte
verlangd hebben.

Ds . D E W ! L DE koos eenen zeer gepasten tekst voor
zijne Biddagsrede . De punten zijn : i . LF!~ friJden,
wanneer w!~ daartoe geroepen mogten worden, voor ons

yolk en voor onze bezittingen ; 2 . de overtuiging daarvan moet ons , vooral door vroegere ervaring en tegen-

woordige ondervindirrg geleid, moedig maken, en 3 .
wanner w~V alles doen, wat in ons vermogen is, dan

kUnnen wy de uitkomst gerust aan God overlaten . Dat

velen , die deze opwekkende en bemoedigende rede ge .
hoard hadden, derzelver uitgave verlangden, willen wij
gaarne gelooven . Met veel genoegen lazen wij ook nu
(Maart 1833) betgeen de bekwame Prediker op .2 Dec.

183% uitfprak.
De Weleerw . v A N E P n N befloot tot de uitgave y
op het verlangen van velen , die de Biddagsredd hoarden , of niet hoorden, gelijk men in bet Voorberigt

leest, alwaar ook verder nag gezegd words, dat de.
zelve tevens anzen landgenooten kan doers zien, hae

w#,, (het zijn de eigene woorden des Schrijvers) in
deze finds Lang benarde vesting , voor zoo verve wy
welgezind zijn' voor Koning en Waderland, op den duur

bl#ven denken en fpreken . Dit vooral in aanmerking
emende, prijzen wij den goeden geest, die overal door .
ilraalt . Het zal niet noodig zijn , de vrij breedvoerige
opfchriften der vijf onderdeelen van D . II hier of to
Cchrijven . B uiten twijfel had VAN E P E N cen grout
gedeeite der bezetting onder bet gehoor, en voor meEigeen onder die wakkere krijgslieden was zeker de vela
melding van den en gene bijzonderheden belangrijk . Ook
de leziog i1ichte nag nut, en hat weldadig oogmerk der
uitgave worde tevens bevorderd !
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Met gunflige verwachting namen wij het ftukje van
den \Veleerw . Ii U e T in handen , en vonden ons niet
teleurgefteld bij de lezing . Een echt godsdienflige geest
kenmerlct hetzelve . Dat er zoo fpoedig een tweede
druk, word vereischt, is aanbeveling genoeg . Tot proeve
deelen wij, uit hot clot, het volgende mede : „ Indien
eens hot kleine Nederland beftemd ware, om in wezen
to blijven, gelijk een good zaad, wells ontwikkeling
aan bet menschdom heerlijke vruchten belooft ; indien
Koningen van onzen Koning en volken van ons yolk
leeren moesten , waarin beider grootheid gelegen is , en
de band beflaat, die hen vereenigen kan ; indien door
ons voorbeeld deze, thans zoo miskende, waarheid luid
gepredikt en bekrachtigd moest worden , dat echte burgerlijke en godsdienflige vrijheid, vorilenroem en volkskracht, eensgezindheid en trouw, zedelijkheid en deugd,
algemeene en bijzondere welvaart haren hcchtften flcun
vinden in het Evangelie van Christus ; indien uit Hol .
lands nevelen en moerasfen de zon verrijzen moest, welke, na eenen nacht van zoo veel dwaling en gruwelen,
eenmaal een weldadig licht over het gefolterd menschdom verfpreiden zal : wie onzer zou, voor zoo grootfche beftemming, niet flandvastig blijven in den bangften
worflelflrijd, en medewerken , dat Gods Koningrijk kwame ? Niet to duur zouden wij zoo veel zegen door
ons lijden gekocht achten , wanneer eens de wereld ons
daarvoor danken moest ."
Treurende om hot verlies van dierbare kinderen, zocht
de Welcerw. V A N R I N T E L N troost , en vond then
in hot Evangelic . De opwekking van den jongeling to
Nain trok bijzonder ziji :e opmerkzaamheid . Hij ]as en
herlas het eenvoudig en treffend verhaal - ]as nom we.
der , en dacht na en teekende aan , wat hem tot opbeuring en bemoediging mogt flrekken . Zoo ontftond
dit nuttig en flichtelijk boeksken, hetwelk wij vooral
hun kunnen aanprijzen , die den dood van geliefden beweenen . Her zal niet noodig z1jn, dar wij het beloop
van den inhoud opgeven . Men koope en leze en vinde
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bemoediging ! Tevens wordt dan lets toegebragt ter bereiking van bet weldadige doel des Schrijvers .

Proeve eener Perhandeling over bet wezen, den aard.
en de eigenfchap der. zoogenaamde Antipathie, met

oppering der vraag- of dezelve als eene aangeboren
eigenfchap kan worden befchouwd?

- dan wel of z

uit opvoeding, gewoonte, of andere maatfchappel#ke

betrekkingen ontflaat ? - zoodanig, dat er gegron-

de hoop z#, our dezelve (,) onder aanvoering (aanwending) van gepasle middelen, to kunnen beflr!~den ? Door Mr . J . H . VAN D E R S C II A A F F .
llmflerdam, bif A .

aanm . 2. 1 bl . f I - 25 .

Vink . 1832 .

Te

In gr . 8vo . 92,

Leze Verhandeling ziet, volgens bet Voorberigt des
Schrijvers, bet licht, omdat zij, naar bet gevoelen
van beoordeelaren, door bet letteroefenend Genootfchap
to Amfierdam : Tot nut en befchaving, niet kon bekroond
en uitgegeven worden . De Schrijver komt er rond voor
uit, en wij zien niet in , waarom hij dit niet zoude
doen . Staat of valt een iluk, ten antwoord op eene
uitgefchreven prijsvraag, geheel met de uitfpraak van
beoordeelaars? In geenen deele! Hetgeen fours door
Brie of vier beoordeelaars als hun voldoende words
voorgefteld , draagt nog niet altijd de algemeene goedkeuring weg. En Htgeen deze praeadviferende vertegenwoordigers van een Genootfchap afkeuren, behelst
dikwijls, naar het oordeel van anderen, nog zoo veel goeds,
dat, daar zij tot de volfrekte minderheid behooren,
de Schrijver foms wdl doet, zijner overtuiging gehoor
to geven , en in bet gevelde vonnis van beoordeelaren
Met to berusten . Wij fpreken in bet geheel niet van
bet menfchelijke, hetwelk ook Heeren beoordeelaars kan
aankleven . Op eene kleine plek gronds , als de onze ,
be(Itat to vele aanraking, en een fijn beoordeelaar ont-
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dekt den Schrijver dikwijls even fpoedig, als de welafgerigte brak zijne proof . Het is ook geene zoo gemakkelijke taak, als fommigen zich voorftellen, niet
voor zichzelven, maar overeenkomttig de wezenl!ke ge .
halte en waarde voor het algemeen, een ttuk to beoordeelen .
llet zij echter verre , dat de fchuld altijd aan de beoordeelaars zoude liggen ; zij kan foms evenzeer in de
vraag als bij den beantwoorder fchuilen .
Stel eens het geval, dat de antipathie niet aangeboren ware ; dat zij een' grondtrek uitmaakte van het .
geen wij ziel noemen ; dat er een ingefchapen, offchoon
duister, gevoel beftond van goed en kwaad ; dat de
ziel, hoe verre van hare oorfpronkelijke zuiverheid afgeweken, toch het onderfcheid van dit gevoel nog
ongekrenkt, fchoon minder helder, bezat ; dat er eene
zielenwerking, zieleninvloed bettond, waardoor de
zielen wederkeerigen invloed ondervinden en ontvangen,
door dusdanig ingefchapen gevoel zonder helder bewustzijn elkander aantrekken (fympathiferen), of elkander
terugftooten (antipatheren) : hoe zoude men dan, de
antipathie als eene aangeboren eigenfchap befchouwende, Met mistasten bij hem, die een tegenovergetteld
gevoelen voorftond ! Dan vervalt mede geheel haar oorfprong uit opvoeding, gewoonte en andere maatfchappelijke betrekkingen ; dan zal zij door deze invloeden
geleid en gewijzigd worden ; dan zullen wij haar door
gepaste middelen behooren to leiden, zelfs to beteugelen, gelijk wij dit met de overige geneigdheden onzer
ziel moeten doen . Zoude het in dit geval echter raadzaam zijn, haar geheel to beftrijden ? Zoude het niet
beter zijn, deze gewaarwording in hare regten voorzigtig to handhaven ? Laat zij een Genius voor het
kind zijn, een wachter voor den zijner rede meer mag .
tig geworden jongeling ; deze, mondig geworden, wake
tegen eene afdwaling van dit gevoel, zoo als hij toch
tegen de weelderigheid der verbeelding of inbeelding op
zijne hoede moet zijn .
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Maar, hoe dwalen wij of over een onderwerp, hetwelk met zeer veal omzigtigheid moot behandeld worden, dewijl zelfs de wijsgeeren nog niet in Nat zijn
geweest, licht over dit duister gevoel to verfpreiden !
De Schrijver ftelt, en met reden, zich voor, op het
voetfpoor van eenen vroegeren Schrijver, flechts de uitfpraak van het gezond verfiand to volgen, bl . A, . Bij
een onderwerp, hetwelk meer empirisch nagegaan moet
worden, doet uitgeilrekte geleerdheid, fpitsvindige redenering niets af ; hat gezond verfiand moet daar den
toon geven .
De Verhandeling wordt in drie deelen gefplitst . Deal i .
zal het beftaan der antipathie trachten to betoogen ,
en door eenige voorbeelden uit hat gemeene leven pogen
op to helderen . Deal 2 . zal onderzoeken, van waar
dezelve ontfpruit . Deal 3 . zal nafporen, of er cenig
middel gevonden wordt, om dezelve to keer to gaan ;
en zoo ja, welke de gefchiktfte voorfchriften zouden
zijn, en hoe zij moesten aangewend worden .
AvTsvrdTeta verbeterd zijnde in xvr :,rxoetx, had ,rdros
ook in ,ruoos moeten veranderd worden, bl . S .
Zoude bij de vermelding van hetgeen door houding,
fpraak, gebaren en voorkomen tot den we6izin aanleiding geeft, niet ook de reuk in aanmerking kunnen
komen? Wanneer toch hat ligchamelijke werkt, zoo is
hetgeen van den mensch als 't ware uitgaat made niet
onverfchillig .
Is echter , met den aangehaalden r I R S T E N , bl . 6,
de antipathie cane zaak, waarvan ons de oorfprong
onbekend is, dan zal zij in bet gevoel moeten gezocht
worden ; maar wat is duisterder dan het gevoel ? Het
is juist dit, hetwelk altijd met de rede in ftrijd is . Hier
herinneren wij ons de uitmuniende Verhandeling van
Tf O R G E R de ll/ysticismo, waar over dit onderwerp
zoo voortreffelijk als duidelijk gehandeld wordt .
Voor hat woord fpektakel, bl . 9 , hadden wij liever
een andez gelezen .
Indien houding, gebaren enz . op den weerzin in-
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vloed oefenen , werken Weeding en opfchik ftellig me .
de, bl. 9 .
Of de van het tooneel ontleende voorbeelden juist
$ijn, zoude men zeer in twijfel kunnen trekken . Daar
werken de handelingeu, niet het gelaat ; gij ziet zelden
den man zoo als hij is, en bij de vrouwen vooral bedekt het blanketfel geheel de oorfpronkelijke trekken .
Dit mag vooral niet uit het oog verloren worden, wan .
veer de we6rzin op het gevoel rust.
Wat de antipathie tusfchen ouders en kinderen betreft, zfj beflaat ; doch wij gelooven, dat, bij eenige
oplettendheid, met eene enkele hoogst zeldzatne uitzondering, de weerzin niet in bet gevoel, in de ziel ligt,
maar Reeds de voedfterzoon van het vooroordeel, zoo
niet iets ergers, is . „ Waarheen ik vliede, vind ik
• eene hel ; ik ben mijzelven eene hel , en uit den
• diepflen afgrond opent zich een nog dieper afgrond,
• die mij dreigt to verflinden , waarhij de bel , die ik
• lijde, mil nog een hemel fchijnt ." Rec . , zelf vader, huivert bij de bloote gedachte, en deinst met affchuw van haar terug! Ouders, die hier niet waakzaam
zijn, befchouwt hij als, met den Engel bij MILTON,
aan den afgrond ftaande . Het is tegen de natuur, en
wg4 zeggen met V ON 1D E L
• Wat is de kinderliefde krachtigh,
„ En oudersliefde kout en kill"

Of de uitweidingen, zoo als onder anderen bl. i9, wel
tot de vraag regtftreeks in betrekking ftaan, zoude tot
het opperen van bedenkingen aanleiding kunnen geven ;
er wordt bier toch meer over de oorzaken en den
aard, dan wel over de gevolgen van den wedrzin gehandeld . Maar het ging den Schrijver, bij de gedachte
aan den weerzin der ouders tegen de kinderen, als ons ;
er moest een lichtftraal vallen op deze zwarte zijde van
het menfcbelijke hart. Mogen geene ouders zich in de
biaden des Schrijvers herkennen ; en, mogten er zulke
ongelukkigen gevonden worden, jegens dezulken behoeft
de Schrijver zich niet to verontfchuldigen .
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De inlichting van den Geneesheer, bl . 21 en volg .
medegedeeld, behelst belangrijke redeneringen, maar in
eenen to hoog wijsgeerigen toon, die door to veel to
willen zeggen bet onderwerp eerder verdonkert dan opheldert. Dat de antipathie echter met bet infinct gelijk
is to ftellen , valt moeijelijk to bewijzen . Infinct en
antipathie moeten niet met elkander, zelfs bij name,
vergeleken worden . De Geneesheer fchijnt ze to on .
derfcheiden ; maar wanneer hij zegt : „ Ik geloof dus,
„ als bet refultaat van deze befchouwing, to mogen
„ vooronderftellen , dat de zoogenaamde infincttoon de„ zer fympathifche of antipaihifche gewaarwordingen
„ der menfchen voor elkander op geene phyfieke of in„ tellectuele, maar alleen op moralifche gronden berust,"
wordt de zaak niet duidelijker . I& dit laatfle waar, dan
vervalt alles , wat tot opvoeding, gewoon,e enz . betrekking heeft .
Men ziet al wederom , hoe moeijelijk bet is , wanneer
men bepalingon zal geven over onderwerpen , die wij tot
dusverre vooronderflellen flechts van bet gevoel afhankelijk to zijn . - Maar , dat wij ons in geene verdere
befpiegelingen verliezen .
Wat redeneringen betreft, als bet indiferente of eenzi dige van kindschheid en ouderdom , polariteit, enz .
zijn zij niet ftrijdig met des Schrijvers opgegevene voornemens bl . 4 7
Wat de verdeeling bl . 28 aangaat ; dat de weerzin
over bet algemeen in de zedelijke gefteldheid onzer zielen
ligt, kan den Schrijver niet betwist worden ; dock blljft
bet duister, dat dit bij bet kind zonder bewustzijn gefchiedt . De uitfpraak van bet geweten rust op dezelfde
grondflagen, maar gefchiedt met bewustzijn en oordeel ;
zij wordt vergelijkenderwijze gedaan ; - dit fchijnt bij
de fympathie en antipathie over bet algemeen geene
plaats to hebben . Wij vooronderftellen, dat dit oordeel
van den Schrijver, om de antipathie in de zedelijke
gefteldheid der ziel to zoeken, hem overal to iterk op
de ontmoeting van booswichten, bl. 30, doet drukken .
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Hij, tegen wien wij we6rzin gevoelen, behoeft daarom
niet altijd can booswicht to zijn .
\Vat bet tweede punt betreft, dat daze zeielijke gewaarwording niet van alien anderen , phyfieken of intellectuelen , invloed vrij zij , doer tot bet ingefchapene niets
af ; ook moeten wij aanmerken , dat bet intellectuele
eigenlijk gevolg is, en als 't ware volgt ter beoordeeling
van den eerften indruk . Hat phyfieke kan bet oordeel wijzigen ; bet intellectuele moet beoordeelen, of men den indruk, die ais ongevoelig gefchiedt, gevolg mag geven .
Zijn de voorbeelden, van bet tooneel ontleend, bl . 31,
niet veeleer ontpiooijingen van bet karakter ? Daar gaat
toch, gelijk wij reeds zagen, de ware indruk des gelaats verloren . De Schrijver fchijnt, bl . 33, dit ook
gevoeld to h,ebben . Onze gewaarwordingen op reis ,
gelijk de Schrijver die voorftelt, worden dan to zeer
door daden geleid : beter zijn de voorbeelden bl . 48 ;
bier hangt bet gevoel van den indruk af ; op reis zijn bet
meer de handelingen en gedragingen, welke op ons werken .
Zeker zoude bet gevaarlijk zijn , uit antipathie afdoende gevolgtrekkingen to maken (bl . g2) en met den
tooneelipeler Q U I N (bet onbetamelijke der wijze van
uitdrukken daargelaten) to zeggen : AVann dieter IKerl
nieht ein Schelm ist , fo fchreibt der Schopfer keine
leferliche Hand l
Wat den indruk van portretten betreft, bier hebben
wij eene gewigtige bedenking . De kunftenaar levert ons
de trekken ; bet gelukt hen fours , er in to brengen betgeen wij fprekend in bepaalde beteekenis zouden zeggen ;
maar bet kunftig penfeel , door hoe geestig eene hand
beftuurd , kan geen leven brengen in liet oog , dat belangrijk deal, door fommigen een fpiegel der ziel genoemd, maar dikwijls voor meer to houden . Hat kaatst
niet flechts terug, neen ! bet is bet eenig punt , waardoor wij tot hat geheimzinnig beftaan van den mensch
foms kunnen doordringen, waardoor wij in de ziel van
onzen natuurgenoot kunnen lezen . Waar de beeldhouwer blijft ftaan, neemt hat de fchilder op ; maar ook hij
BOEKBESCH . 1833 . NO . 7 .
V
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fchiet met zijn tooverend penfeel to kort, waar de
geest, die levend maakt, alleen uitdrukking en beteekenis kan geven .
Wat de gevolgtrekkingen ol . 56 aangaat, wij hebben
ze reeds , den loop dezer Verhandeling nagaande, beredeneerd .; ook van de oorzaken geldt hetzelfde .
Omtrent de uitweiding op bl . 61 moeten wij het reeds
gezegde over de mededeeling bi . 21 herhalen . De fchool,
uit welke zulke wijsgeerige gevoelens voortvloeijen, moge
met zuik eene wijze van voorflelling ingenomen zijn, het
eenvoudig verfiand gevoelt zich telkens als teruggetlooten . Welke mag de reden zijn, dat de wijsbegeerte van
SOCRATES, BACO, FRANKLIN zelfs voor den
eenvoudigen bevattelijk is, terwiji van deze de geoefende telkens onvoldaan fcheiden moet ? In onderwerpen
van dergelijken aard moge de philofophie zich in hoog .
dravende befpiegelingen verlustigen, het eenvoudig verftand gevoelt zich beter bij een redelijk Empirismus .
Ten opzigte van het derde Hoofdftuk zouden wij vooronderflellen, dat we6rzin, door opvoeding enz . gewijzigd of geleid , niet meer de natuurlijke is , maar aan
het vooroordeel onderworpen kan raken . Waar bijgeloof
en vooroordeel het verfland beheerfchen, daar werkt het .
zelve niet meer vrij . Het is , gelijk het Liberalismus ,
met eenen halsband van fcherpe flekels voorzien . Het
fchijnt vrij, maar het berust in de hand van den menner, die dikwijls als onzigtbaar den draad befluurt . Het
vooroordeel gaat het oordeel vooraf ; het verfchalkt
het overleg , en het oordeel is v66r den ftrijd gevangen .
De eenvoudige, natuurlijke weerzin overvalt ons ongevoelig ; de gewijzigde welirzin wordt door het vooroordeel in flaap gewiegd en tegen den invloed der rede
verdoofd . Het oordeel wijzigt den wef rzin, heldert het
donkere op , en toetst het verdachte aan den keurfteen
der rede . De welrzin, met het vooroordeel verbonden,
holt voort , beflist op den indruk , en wil van geene
ondervinding hooren . De wedrzin kan als de uiterfle
post befchouwd worden , die door eene kleine beweging
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aan den gezigteinder reeds in beweging geraakt ; hij geeft
het fein tot waakzaamheid tegen de vermomming (bl .
7a,) , die het vooroordeel misleidt en het fomwijlen zelfs
omkoopt ; de rede, door den we6rzin gewekt , weet
den vermomde het masker of to rukken , en ftelt den
ontmaskerden huichelaar aan de kaak .
Befluiten wij ons oordeel met tot den titel dezer Ver.
handeling terug to keeren ; en, ziende dat het Met cene
herhandeling, maar flechts eene proeve eener Verhandeling is, en dan nog wel naar aanleiding eener vraag,
willen wij den Schrijver dank weten voor zijne aan dezen arbeid to koste gelegde vlijt . Wij houden hem
in ftaat tot de behandeling der eenvoudige vraag : wat
is 4ntipathie?
De Karakieristiek der Welfprekendheid, of de leer der ken
merken van de ver/chillende foorten van welfprekendheid,
door Mr. P. S. 8 C H U L L, ~4dvokaat to Dordrecht , en Lid
der 1Vlaatfchapp van Letterkunde to Leyden . Te Dord.
recht, b/ J . van Houtrijve, Jr. In kl. 8vo . IF en 6,7 hi.

f I .:

V66r eenige jaren had de Maatfchappij der Nederlandfche

Letterkunde to Leiden de vraag : welk is het wezenlork ken .
merkend onderfcheid der Welfprekendheid van den Kanfel,
van de Pleitzaal, van de Raadsvergadering, en van de.
Gehoorzaal ? als prijsftof uitgefchreven . Rec . moet ronduic

bekennen , dat bij de belangrijkheid of nuttigheid dier vraag
niec kon inzien . Hij meende Reeds , en meent nog, dat er
flechts eene welfprekendheid is , en dat, wie zich in her
bezit dezer gave of kunst of wetenfchap (zij is noch bec
een noch bet ander, maar zij is dat alles to zamen) verheu .
gen mag , bare kracht en luister ook zal ten Loon fpreiden ,
hetzij hij 21s Redenaar op den kanfel, of in de pleitzaal ,
of in de raadsve_rgadering, of in de gehoorzaal optrede,
mils hij flechts met de noodige kundigheden behoorlijk zij
toegerust, en bet onderwerp , waarover hij fpreken moec,
grondig verfta . 't Is waar, de welfprekendheid wijzigt zich
naar tijden , plaacfen en omftandigheden , waaruic dan ook
V 2

296

P. 5 . SCHULL

verfchillende voorfchriften en regelen voor den Prediker,
den Pleiter, den Redenaar in de raadsvergadering en in de
gehoorzaal voortvloeijen . Doch die wijzigingen veranderen
den card en bet wezen der velfprekendheid niet ; en wilde
men die verfchillende regelen en voorfchrifcen opgeven, dan
zou men vier comperdien of handboeken over de welfpre .
kendheid van den Kanfel, voor de Balie, op de Tribunen
of in de Gehoorzaal moecen fchrijven , 't geen men toch
niet onderftellen kon, dat door de Maacfchappij van Letter .
kunde werd verlangd . Zij had intusfchen bet genoegen, een
antwoord op gezegde prijsvraag van den bekwamen Hoogleeraar V A N E A M P E N to ontvangen , waaraan in hare alge .
meene vergadering van 1829 de uitgeloofde eereprijs werd
toegewezen . Wij hebben dic antwoord gelezen ; doch , wel .
k e verdienflen deze bekroonde Prijsverhandeling ook bezit .
ten moge, zij heefc ons in ons gevoelen veeleer bevestigd,
dan daarvan ceruggebragt .
Het voor ons liggende auk van den Heer S C H U L L heefc
mede naar den prijs gedongen, en , fchoon niet bekroond ,
it: den boezem der beoordeelaren zelven eenigen lof gevonden,
gelijk de Schrijver zich uitdrukt in de zedige Voorrede .
Eene korte fchets moge den inhoud dezer beknopte Verhan .
deling doen kennen .
Door welfprekendheid verftaat de Schrijver de wetenfchap en
kunst van wdl zeggen . Met deze omfchrijving komt men, naar
bet gevoelen van Recenfent, niet veel verder . Doch q v I NTILIANUS, VAN DER PALM, LULOFS en anderen waren
den Schrijver in die bepaling van bet begrip der welfpre .
kendheid voorgegaan, hoewel de Heer S C H U L L -- waarom,
weten wij niet - voor wel fpreken wil zeggen verkiest, 'c geen
toch, zoo wij bet fpraakgebruik raadp;egen, lets anders,
lets minder fchijnt uit to drukken . Dar 's wel gezegd geeft
niet zoo veel to kennen ats : dat is welfprekend.
Om de vier bovengenoemde hoofdfoorten van welfprekendheid to leeren kennen en onderfeheiden, neemt SCHULL
zeven kenmerken aan ; drie uiterl~ke : de hoedanigheid des
redenaars, de plaats der redevoering, en her gehoor, waar.
veer men fpreekt ; en vier innerl~ke : de teen, waarop de redenaar fpreekt, de flijl der redevoering, her onderwerp, waarover de redenaar fpreekt, en her doel der redevoering . Deze
zeven kenmerken leveren, bij de behandeling van elk der
vier foorten van welfprekendheid, even zoo vele vragen op,
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welker oplosfing leiden moot to : de beantwoording van bet
voorgef%elde vraagfluk . Rec . bedriegt zich gro .otelijks, of
de beantwoording dezer zeven vragen, die vervolgens in elk
der vier Hoofdftukken (waarin deze Verhandeliug, naar de
vier zoogenaamde hoofdfoorten der welfprekendheid, is afgedeeld) ordelijk behandeld worden, brengt ons geen flap
nader tot de oplosfing der priisvraag : welk is het wezenlifk
en kenmerkend onderfcheid der Welfprekendheii van den Kanfel, van de Pleitzaal, van de Raadsvergadering, en in de
Gehoorzaal ? Of zal de beantwoording dier vragen zeven
wezenlfke en onderfeheidende kenmerken der verfchillende
foorten van welfprekendheid opleveren ? Onzes inziens, in
plaats van zeven, niet den . Of ligt bet wezenlijk en kenmerkend verfchil der welfprekendheid van den Karfel , van
de Pleit-, Raad- en Gehoorzaal in de hoedanigheid des Redenaars, die op den Kanfel een eerwaardig (bl . 7) , voor
de Balie een deftig (bl . 22) , in de Raadsvergadering een
aanzienlfk en befchaafd (bl . 42), en in de Gehoorzaal een
geleerd en geletterd Man (bl . 65) moet zijn ? Maar de eene
hoedanigheid fluit de andere niec nit, en men mag met groot
regt ten aanzien van den Kanfelredenaar b . v . verlangen, dat
hij niec flechts eerwaardig , maar ook defcig , befchaafd ,
geleerd en geletterd zij . Ligt bet in de plaats der redevoe .
ring, eene gewijde voor den Prediker (bi . Io), de Regtzaal
voor den Pleiter (bl . 23), de Yergaderzaal der Afgevaar .
digden voor den Scaatsredenaar (bl . 43) , eene plaats tot de
zamenkomst ingerigt voor den Spreker in de Gehoorzaal (bl .
65) ? Maar de feesteli/ke of Genootfchappel fke welfprekend.
held (bl. 6a , 63) laat zich menigmaal , bij plegtige gele.
genheden, in de Kerken hooren ; en de Prediker, wiens
kerk is afgebrand , mag gerust in eene Gehoorzaal optreden ;
zoo hij waarlijk welfprekend is, zullen de hoorders fpoedig
de plaacs en den Spreker cevens vergeten , en geheel vervuld zijn met zijn onderwerp . Ligt bet in het Gehoor, waar.veor men fpreekt, daar de Kanfelredenaar voor eene gemengde
fchare optreedt (bl. 12), de Advocaat voor deskundigen pleit
(bl . 25), bet gehoor des Staatsredenaars zeer uitgebreid
(bl . 45) , en dat des Sprekers in tie Gehoorzaal befchaafd,
geletterd, eenigzins gemengd is (bl . 65)? Maar hoevele uitzonderingen zijn bier ce maken i De Hofprediker en de Domind voor de Boeren - welk een verfchillend gehoor 1 Men
leze voorts , wac de Heer V A N K A M PEN daarcegen heeft
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aangemerkt in zijne bovengemelde Prijsverbandeling, (Nieu .
we Werken van de Maatfchappij der Nederlandfche Letter .
kunde to Leiden , D . III . St . I . bl. 6 en verv.) waaruit wij
flechts her volgende willen overnemen : „ Die onderftelling
• zou ten gevolge hebben , dat de welfprekendheid van den
• Kanfel zich geheel en al tot de taal des gemeenen levens
s zou moeten verlagen, als waaruit toch verreweg de groot• fle meerderheid der toehoorders beflaat ; eene onderfleUing,
• die door de meesterftukken van zoovele geestelijke Rede• naars, die de algemeene toejuiching hebben weggedragen,
Evenmin zal men willen
• genoegzaam wedrlegd words .
• beweren , dat de welfprekendheid der Raadzaal alleen
• voor /laatkundigen zou moeten dienen . Dic ware goed in
• eene Kabinetsregering , waar alleen Ministers de zaken
• afdoen , niet in een' vrijen Stoat , (wear toch alleen de
„ welfprekendheid der Raadzaal to huis is) die bet voor.
„ regt heeft , dat zijne belangen openlijk worden behandeld,
„ en dus ook in eene taal moeten worden voorgedragen ,
• die her yolk kan verftaan ." (Yolk beteekent bier natuur .
lijk niet : her gemeen , de laagfle flanden ; maar heeft eene
uitgebreider beteekenis . Ook fchrijfc de Heer s c H U L L, bi .
45 , dat „ her gehoor des Staatsredenaars her uitgebreidfte is
„ van alle Redenaars, die in her openbaar fpreken . Niet
„ alleen zijne dmbtgenooten , niet alleen de opgevulde gaan .
• der#en , die de vergaderplaats omgeven ; bet geheele Va.
• derland, de Monarch, Europa, de befchaafde wereld zijn
„ luisterende hoorders near de taal van den wakkeren bur• ger , die de regelen der Maatfchappij welfprekend be.
• pleit ." Dus ook wel een zeer gemengd gehoor . Doch
waar blijfc dan her verfchil ?) ,, Dar echter altijd de perfo.
„ nen ," dus vervolgt de Heer V A N K A M PEN to regt t. a .
p., ,, tot welke hij fpreekt , een' grooten invloed op de
• voordragt des Redenaars moeten oefenen, blijft onbe• twistbaar : wij erkennen daarin flechts Been wezenift en
• onderfcheidend kenmerk der onderfcheidene foonten van
• welfprekendheid . "
Maar misfchien zullen dan de innerlijke kenmerken, door
den Schrijver opgegeven, bet vraagfluk beflisfen 2 Hij zelf
oordeelt, dat de uiterlijke fiaauwer, de innerlijke duidelijket
zijn . (bl . 13 .) Laat ons zien ! De toon, waarop de Redenaar
fpreekt , is bij den Kanfelredenaar ern/lig (bl. 13) , bij den
Pleiter /lellig (bl, 26), bij den Staatsredenaar heusch en ge .
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matigd (bl. 46), bij den Spreker in de Gehoorzaal onderhoudend en opwekkend (bl . 65). Maar moet dan niet de toon
bij alien telkens afwisfelen naar mate van bet onderwerp ?
Zou de flellige coon Wet evenzeer den Prediker voegen , die
Goddelijke waarheden verkondigt, en zijne redenen ftaaft met
bet onfeilbaar gezag eener boogere Openbaring 1 Is de toon
der Scaatswelfprekendheid altijd heusch en gematigd, nimmer
heftig? Waar blijven wij dan met de Philippica van DEM O S T H E N E S en de Catilinari a van c I c E R o ;'
Doch wij
onthouden ons van verdere aanmerkingen , die in menigte
zouden to makers zijn . Dezelfde bedenkingen gelden bet
volgende keninerk , aan bet vorige naauw verwant , den fljl
der redevoering, die, volgens den Schrijver, op den Kanfel
zich door eenheid en duideqkheid (bl . 14, 15) moet onder.
fcheiden (door de eenheid van het geheel ; behoort dit tot
den Jlijl? en moet bet geen kenmerk van elke redevoering
zijn, waar ook uitgefproken?) ; voor de Balie betoogend en
wederleggend (bl . 26) ; in de Staatsvergaderingen raadple .
gend (bl. 46), en in de Gehoorzaal net, fraai, tierlilk en
fmaakvol zijn moet (bi . 65) . Deze onderfcheidingen zijn
even willekeurig en onbepaald , als ter oplosfing van bet
vraagftuk volllrekt onvoldoende.
Maar bet onderwerp dan,
waaroyer de Redenaar /preekt ? BU den Kanfelredenaar
Godsdienst en Zedeleer (bl . 17) , bij den Pleitbezorger de
Regtsgeleerdheid (bi. 28), bij den Staatsredenaar her Staats.
belong (bl . 43) •, bij den Redenaar in de Gehoorzaal Weten.
fchappen, Kunflen en Letteren (b1 . 66) . Hier immers hebben
wij dan toch een wezenlijk en onderfcheidend kenmerk? De
Heer V A N K A M P E N moge antwoorden (c . a . pl . bl . 9)
• U:t zijn niet de onderwetpen der welfprekendheid, die de
„ welfprekendheid uitmaken, maar de behandeling diet on.
„ derwerpen ; en men zou de Geestelijke welfprekendheid
„ met de Godgeleerdheid, die der Balle met de kennis der
• Regten , en die der Raadzaal met de Diplomatic of Staats.
„ huishouding moeten verwarren , om to zeggen : Godsdienst .
„ kennis en uitlegkunde - natuurlijk en ftellig regt - of
„ kennis der onderfcheidene itaten - maken de wezenljjke
„ kenmerken nit der Kanfel .welfprekendheid, van die der
• Pleit- en der Raadzaal ."
Niets blijfc dus overig dan bet zevende of Iaattae kenmerk,
door den Heer 8 C H U L L bpgegeven , en waarin dan ook
Prof. VAN K A, *P Err bet kenmerkend onderfcheid eeniglljk
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heeft gezocht , namelijk : het Joel der Redevoering ; volgens
onzen Schrijver, bij den Kanfelredenaar opwekking van zede .
lijk gevoel (bl . 17) , bij den Pleiter het regtsbelang van den
Client (bl . 29), bij den Scaatsredenaar z jn gevoelen (bl . 48),
en bij den Spreker in de Gehoorzaal /lichten en behagen,
opwekken en leeren (bl . 66) . - Nergens heeft de Schrijver
ons meer onbevredigd gelacen , dan bij de behandeling van
dir gedeelte zijner caak . Zou de opwekking van zedel jk gevoel her laacfte doel des Predikers zijn? Dan voorwaar is
zijne caak zoo moeijelijk niet, als wij ons tot hiertoe had .
den voorgefteld . Wij meenden , dat hij , met de bloote op .
wekking des gevoels geenszins tevreden, den wil zijner
hoorders buigen, en hen tot een' heiligen en godvruchtigen
wandel bewegen moest . Is het doe/ van den Scaatsredenaar :
het doorzetten en doordr jven van z jn gevoelen ? De Schrij.
ver zegt bet op bl, 48 met zoovele woorden, en Nat er op
volgen : „ CARTHAGO DELENDA : hiertoe is hij alleen werk„ zaam, hij is ter goeder trouw overcuigd van bet noodza„ kelijke en nutcige van zijn gevoelen ; hij poogt zijne
• Ambtgenooten daarvan insgelijks ce overreden ; hij geeft
• aan zijne Committencen reden dier overtuiging : hij protes .
,, teert van zijne onverantwoordelijkheid, indien zijn gevoelen
,, niet do6rgaat , en bij de hemming bljft h~ z jne geuitte ge .
• voelens gelijk ." Indien dic met alien bet geval is, waarom
gaat men dan maar niet terftond ter ftemming over, en waar.
toe zooveel tijd met kibbelen verJleten ? - Is bet doe/ der wel .
fprekendheid van de Gehoorzaal fichten en behagen , opwekken
en leeren ? Waarom ook maar niet overtuigen en overreden ?
Dan vereenigde de laatfle foort der welfprekendheid in zich al
de hoofdoogmerken, welke de Heer VAN KAMPEN aan de
vier foorten ondetfcheidenlijk heeft coegekend : de Kanfelredenaar moet Jlichten, de Scaatsredenaar overreden, de Pleitbezorger overtuigen , de Redenaar voor de Gehoorzaal op eene
leerzame wijze vermaken . Over deze bepalingen en onderfcheidingen heeft de 4rnhemfche Predikant S-R, in de geestige
Brieven aan Bartholo, reeds bet zijne gezegd . (Zie vooral
Codgeleerde Bijdragen voor 1832, bl . 714-718 .) Wij heb.
ben er niets bij to voegen . Maar -- waarin ligt dan Loch
bet wezenlijk kenmerkend onderfcheid der vier zoogenoemde
De Lezer moge bet
haofdfoorten van welfprekendheid ?
Rec . heeft zijn gevoelen bierboven
antwoord opmaken .
reeds uitgedrukt. En vergist hij zich niet, dap zal de Maat .
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fchappijj van Nederlandfche Letterkunde door bare uitge.
fchrevene prijsvraag hebben to weeg gebragt, dat velen, die
hieromcrent to voren anders dachten, thans met die gevoe.
lea inflemmen .
Hec does ons leed , dat ons oordeel over deze Verbande.
ling van den Heer s c H U L L ongunflig is uitgevallen . Wij
voeden achting voor 's mans kunde en veelvuldige verdien.
flen ; maar juist daarom zouden wij wenfchen, dat dit Link
niec ter perfe ware gelegd . De uitvoering is bovendien for .
dig, de plaatfing der leesteekens alleronnaauwkeurigst, en
drukfouten creft men in menigte aan . Op bl . 9 worden FEN E L O N, it E Y N W A R D en KIST wegens hunne gave van
wdl zeggen geroemd . Men leze : R E I N H A R D. Voor B O U R .
DALOUE vindc men op bl. I8 BOURDALONE, voor Boss u e T op hl . 2o B O R P U E T. Op bl . 14 ftaac :„ Nimmer
,, veroorlooft zich de Kanfelredenaar eenige uitdrukking,
„ die de logen zoude kunnen verwekken, of aan den fpot„ lust botvieren ." Het moet zijn : die den lack zoude kun.
nen verwekken . Eenige regelen later op dezelfde bladz . :
„ hij bekent en befchrijft foms de voorwerpen zijner befchou„ wing, maar bet is bet penfeel des uitvoerigen Roman„ fchrijvers niet ." Men leze : hij teekent en befchrijft,
enz . Op bl . 66 is, bij de aanhaling van een brokituk van
den Hoogleeraar L U L O F S , alleen de bladzijde vermeld, en
bet werk vergeten .
F i N ~ L o N's Cefprekken over de Welfprekendheid in het al .
gem een en over die van den Kanfel in het b~zonder ; bene .
vens een f uk van zijnen Brief aan de Franfche 4kademie,
tot hetzelfde onderwerp betrekkel~k. Uit het Fransch, met
Ranteekeningen door J . M . S C H R A N T . Tweede Druk . Te
Zaltbommel, b~ J . Noman . XII en 466 BI. f 4-75 •

F

E N E L O N'S Gefprekken en Brief over de Welfprekendheid
zijn reeds langer dan eene eeuw zoo bekend en beroemd (*),
en de vertaling van den Heer S C IIRANT , met vele belang .
rijke aanteekeningen verrijkt , waarvan de eerfte druk in 1817
bet licht zag, is in zoo veler handen, dat wij met de bloote
aankondiging van dezen tweeden druk kunnen volftaan . Wij

(*) Zie V I L L E M A I N, Discours et MElanges Littdraires ,
Edit. Paris, 1823 . T . II . p . 315 et fuiv.

-sore
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verblijden ons, dat de goede aftrek een' herdruk noodzakelijk
maakte, en wenfchen geen minder ruim vertier aan deze
tweede uitgave toe. Offchoon bet op den titel niet vermeld
flaat, verklaart nogtans de Schrijver aan bet flotzijner Voor .

rede, dat hij 2ijn werk op nieuw overgezien en aanmerkelijk
verbeterd heeft . Wij bebben op vele piaatfen deze tweede
uitgave met de eerfle vergeleken , en vonden overal de blij .
ken eener nieuwe en zorgvuldige bewerking . Niet alle veranderingen evenwel zijn ons verbeteringen toegefchenen . Om
lets to noemen : de vertaling van F E N E L O N'S woorden op
bl . 49 van den tweeden druk (vergeleken met bl . 53 en 54
der eerfte uitgave) moge nader bij bet oorfpronkelijke zijn
gebleven, of liever eene meer woordelijke vertolking zijn,
zij is zeker niet vloeijender of krachtiger geworden . Wij

aarzelen niet, aan de eerfle de voorkeur to geven . Ook de
uitvoerige en leerzame aanteekeningen des Hoogleeraars, die
bijkans twee derde gedeelten van bet ganfche boek beflaan ,
zijn bier en daar omgewerkt , de berigten omtrent de Kerk .
vaders verbeterd , en toms, in piaats der vroeger geleverde ,

nieuwe proeven nit bunne fchriften bijgebragt . Zoo worden
in de 69fte aanteekeuing (bl. 40o en very .), die over den
beroemden G U L D ENM O N D handelt, nit wiens Redevoeringen over de Standbeelden in den eeriten druk eene proeve

geleverd was, tbans eenige plaatfen medegedeeld nit zijne
Redevoeringen over E U T R O P I U S, waarvan de eerite ook
door B 1 L D E R D IJ K in onze taal is overgehragt (zij is de
laatfte in den onlangs uitgegeven bundel Redevoeringen des

heiligen Oudvaders C H R Y S O S T 0 M U S, uit het Griekseh overgebracht door Mr . W I I. L E M B I L D E R Du K, en werd vroeger
in de Mnemofyne , D . VIII , geplaatst : de vertaling van den

Eerw. DouER,Hulde aan CHRYSOSTOMUS, St . Il .bl . III,
kan den toets der vergelijking met die van B I L D E R D u K niet

dooritaan) ; terwijl Prof. DES A M O R I E VAN D E R H O E V E N,
in zijnen c H R Y s o S T o m u s, een uitcrekfel van de tweede heeft
geleverd . De Hooggel . Schrijver heeft blijkbaar deze ver .
talingen vergeleken , maar wijkt nogtans bier en daar van

dezelve af, vooral van de eerfte, offchoon de kracht van bet
oorfpronkelijke ons daarin meer behouden fchijnt.
Dan, reeds genoeg. De weinige aanmerkingen, welke wij
pus veroorloofd hebben, mogen den Schrijver zelven en de

Lezers van ons Tijdfchrift overtuigen, dat wij 's mans belangrijken arbeid Met opmerkzaamheid hebben nagegaan . Wij
eindigen met den hartelijken wensch , dat hij, thans aan de
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Leidfcbe Hoogefchool bet Hoogleeraarsambt bekleedende ,
dggr al die aanmoediglng genieten moge, waarop zijne geleerdheid, veelvuldige verdienfen en loffelijke werkzaamheid
hem regtmatige aanfpraak geven .

Centraal Amerika, uit een gefchiedkundig, aardri/kskundig
en ftatistiek oogpunt befchouwd , door j. U A E F It E N S .

I

(Yervolg en A t van bl. 261 .)
n 1827 begonnen de ondernemingen van

St. Salvador te.

gen Guatemala, alwaar men vol geestdrift to wapen liep,
en, de vijand to Irrazola aangevallen zijnde, behaalde de
Prefident eene volkomene overwinning . Hij maakre er geen

genoegzaam gebruik van, en de Salvadorianen verkregen
daardoor tijd om zich to verfterken . De Prefdenc vestigde
zich wet later in de dorpen bij St .

Salvador, doch was
daarna genoodzaakc terug to trekiten . - Het einde van
den oorlog was nu meet en meer verwijderd ; de onder.

handelingen waren meestal zonder gevolg ; terwijl de Rege .
ringen willekeurig waren geworden, waarvan ons eenige voor .
beelden worden opgenoemd .
De Salvadorianen, die intusfchen hun leger hervormd had .
den , onder bevel van M E R I N 0 , tot St . Anna genaderd
zijnde, greep er een gevecht in de ftraten plaats , Waar.
bij zij eerst voordeel behaalden ; maar, de federate magt to
hulp gekomen zijnde, begon bet gevecht op nieuw, en de
Salvadorianen werden genoodzaakt een' filfand van wage=
nen to verzoeken , waarbij zij evenwel niet ter goeder trouw
handelden.

Kort na bet gevecht van St. Anna verfcheen PERKS we .
der op bet tooneel , als Chef van den Staf, en later als be .
velhebber van her leger . Hij noodzaakte, als zoodanig, de

Salvadorfche troepen tot den terugtogt . Zijne verdere loopbaan , de oorzaken zijner verbanning, en later zijn dood,

worden door den Schrijver vermeld . De Prefident A R c z, die
alle gezag verloren bad , befloot nu ook zich cijdelijk to verwijderen, en de Viceprefident werd inmiddels met de uitvoe .

rende magt belast . De oorlog werd voortgezet , a R Z U , op .
volger van P E R K S, door M E R I N O aangevallen, doch deze
totaal gefagen , waarna A R z v zich vestigde in Mexicans ,
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St. Salvador, alwrar hij echter nie :s, dan een' kleinen
oorlog, verrigtte . Te St . Salvador trachtte men door order.
handelingen tijd to winnen, tot dat eindelijk de kans des
oorlogs zich geheel ten voordeele van St . Salvador keercie .
Hoewel er nieuwe onderhandelingen werden aangeknoopt ce
.4guachapa, droegen deze geene betere vrucliten dan alle de
vorige . Ondertusfchen was bet korps, dat St . Salvador be.
legerde , weldra geroodzaakt de wapens neder to leggen .
De Schrijver maakt ons verder bekend met verfchiitende
willekeurige handelwijzen, zoo wel to Guatemala als to St .
Salvador in bet werk gefleld, om zich geld to verfchaffen,
ten einde den oorlog vol to houden , en fchetst ons vervolgens de perfoonlijke gebeurtenisfen, die er met den Prefident
bebben plaats gehad , welke groot lichc verfpreiden over de
hemming der gemoederen . De verfchillende decreten , in de .
zen tijd genomen , werden daarna opgenoemd , welke, hoewel dikwijts eene goede flrekking hebbende, meestal zonder.
nitwerking bleven. De cegenwerking der Priesters in de zaak
der opvoeding , bij bet voorgevallene met den Engelschman
D U N N blijkbaar , fpeelt ook bier eene voorname rol .
M oR A Z A N met bet Salvadorfche leger Guatemala naderende,
liep aldaar alles to wapen . Na bet verhaal van eenige andere
gebeurtenisfen, vinden wig then Generaai in Januarij 1829
voor de hoofdflad ; hij ondervond in 'c eerst eenige belangrijke nadeelen, doch bet gelukte hem, zijne vorige flellingen
weder In to nemen . In deze omftandigheden kwam de Ge .
neraal-Majoor VERVE E R to Guatemala aan , die zijne be .
middeling aanbood, welke ook door beide partijen werd aangenomen . Men leze bet tafereel dezer onderhandelingen ,
welke de zonderlingtle tooneelen opleverden . Hocwel men
bet nagenoeg eens werd , werden de onderhandelingen , om
eene kleine zwarigheid, weder afgebroken ; de fchijnbare nietigheid derzelve doet ondertlellen, dat geene der beide partijen ter goeder trouw handelde.
Den 9 April 1829 werd de hoofdftad ernilig aangevallen ;
de Heer H A E F K E N S heesch nu de Nederlandfche vlag op
zijne woning , die weldra van kogels doorboord was, en wij
kunnen ons zijn gevoel levendig voorftellen (om zijne eigene
woorden to gebruiken) ,, bij lief zien ontplooijen van onze
» roemrijke banen op den rug der Andes I" - Na eenige hevige
gevechten ook binnen de clad, waarbij de Generaal v E RV E E R en de Scbrijver zich in perfoonlijk gevaar bevonden,

bij
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verkregen de Salivadorianen de overhand ; de Guaiemalers be
floten to onderhandelen , en leiden de wapens neder, waarna
de gevallene partij om Salvadorfche bezetting vroeg, ten
einde de orde to handhaven . M o R A Z A N deed nu zijnen plegtigen intogt, en de Prefident, Viceprefident, de Minister
s o s A en de Chef A l C I N E N A werden in hechtenis genomen,
terwiji de overigen de vlugt namen, waarmede de zcgepraal
der provincien op de hoofdftad voltooid werd . De oude wetgevende vergadering kwam nu weder in de hoofdftad bijeen,
waarna men eenen nieuwen provifronelen Prefident verkoos .
Er rees nu at weder 'nieuw verfchil van gevoelens van de
Salvadorfche zijde , voornamelijk ook over de ftaatsgevange .
nen ; deze werden eindelijk verbannen, to 4cajutla ingefcheept, en vercrokken naar Mexico, behalve A R C E en AKIDe overwinnaars, wier
N E N A, die teruggehouden werden .
gedrag in den aanvang laakbaar was geweest, zorgden intusfchen, tegen verwachting, voor de ongeftoorde waarneming van de Godsdienst, 't geen echter niet verhinderde,
dat men tot bet befluit kwam , om de monniken to verbannen , 'c welk des nachts werd uitgevoerd , zijnde alien, behalve de orde van Merced, die gefecularifeerd werd , naar
de Havanna vertrokken . De Schrijver oordeelt dezen maat .
regel behendig en krachtig uitgevoerd, doch misfchien in dit
land onftaatkundig, hoewel bet tijdftip er gunftig toe was . De
monnikenorden werden eindelijk geheel vernietigd ; alleen
de nonnenkloosters bleven beftaan , doch men vermogt geene
nieuwe meer aan to nemen .
In de zittingen van bet Congres van 1829 werd er over verfchillende zaken van eenen ftaatkundigen aard en over bet
lot van faatsmisdadigers gehandeld . De Exprefident • A R C E
en de Chef A T C I N E N A werden nu ook verbannen, en be .
gaven zich naar de kolonie Belize . Onder de decreten, in
dezen tijd genomen , merkc men er een op van dankbetuiging aan onzen Koning voor Hoogstdeszelfs betoonde belang_
felling. Aangenaam is bet, onzen beminden, wijzen en
flandvastigen Vorst ook door de Nieuwe Wereld eene welverdiende hulde to zien toebrengen . De werkzaamheden van
dit laatfe Congres zijn van weinig uitwerking geweest, en
deszelfs vergaderingen leverden, volgens den Schrijver, fomtijds met deszelfs waardigheid weinig overeenkomende too_
neelen op . De verbanning der monniken was de laatfe krachtige daad van M O R A Z A N , die zich weldra van alle ge .
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zag verfloken zag, en , door niemand vergezeld , nit Guate .
mala vertrok .
De Heer HAEFKENS hangs ons nu een treurig tafereel
van den toeftand des lands op : de fchatkist was uitgeput,
zoo zelfs, dat de bezoldigingen maar voor de helft konden
betaald worden, hetgeen vele Officieren de dienst deed ver .
laten, terwijl er eene algemeene ontevredenheid beflond . Tot
overmaat van rampen heerschten de kinderpokken en maak.
ten vele flagtoffers, waarbij zich nog eene andere gevaar .
lijke ziekte op bet platte land vertoonde ; de openbare vei .
ligheid werd gedurig verfloord ; bet Gemeenebest was nog
niet in Europa erkend, en beyond zich met twee andere
Staten in Imerika in onmin . Te St. Salvador bleef men
Heeds zeer vijandig gezind tegen Guatemala, en men was er
weinig doordrongea van echt liberale beginfelen ; in andere
provincien heerschten weder opfland en verwarring .
In October 5829 vertrok de Schrijver van Guatemala, en
van bet na then tijd voorgevallene was hij niet meer oogge .
tuige . Hij verhaalt ons nu nog den val van den Chef m oL I N A, en eindelijk de benoeming van m o R A z A N tot Prefrdent, die weldra werd ingehuldigd . Na eenige zeer lezenswaardige redeneringen over de oorzaken der voorgevallene gebeurtenisfen en den tegenwoordigen Haas van zaken, flnit HAEFK E N t daarmede bet gefchiedkundige gedeelte van zijn werk .
Wij ontvangen nu in bet tweede gedeelte eene omfchrij .
ving van de ligging en grootte der Republiek, waarvan echter de juiste geographifche ligging der plaatfen nog onbekend
is, terwijl er zelfs niet Edne llechts dragelijke kaart van bet
land beflaat . Hierna gaat de Schrijver over, om iederen Swat
afzonderlijk to behandelen, en begins met den Staat Guatemala, welke 6oo,ooo inwoners telt en in zeven Departemen .
ten verdeeld is , deszelfs klimaat, voortbrengfelen, nijverheid, de
voornaamfle meren, talrijke rivieren, havens, voornaamile
fleden en dorpen, enz . Van Nieuw.Guatemala, de hoofd .
ftad, geeft hij ons eenige bijzonderheden omtrent zeker pa .
triottisch genootichap , de hoogefchool , bet lager onderwij s ,
de drukpers, de plants der flierengevechten, den fchouwburg,
bet gebouw voor hanengevechten, bet gasthuis, de uitmun_
tende waterwerken, en voorts omtrent andere der voornaam .
fle fleden en dorpen, wadr wij de fraaije befchrijving van
den bij Oud-Guatemala zich bevindenden watervolkaan met
genoegen gelezen hebben . Verder eenige belangrijke bijzon .
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derheden omtrent de teelt der tarwe, en eene opmerkelijke
Inventaris van het iandgoed St . Geronimo, met de bijge .
voegde prijzen .
De Scaat St. Salvador, met 300,000 inwoners en in vier
Departementen verdeeld, worth op dezelfde wijze behandeld,

en befchrijft men ons de voornaamfte meren, de rivier Lem.
pa , de havens, fteden , dorpen , enz .
De Scaat Nicaragua, met ruim 2oo,ooo inwoners en
mede in vier Departementen verdeeld, worth ons verder be .
fchreven, waarbij men de zeer belangrijke berigten vindt van
de verfchillende ontwe .pen tot vereeniging der beide Ocea .

nen , waarvan in het Mengelwerk van dit tijdfchrifc reeds
een kort uittrekfel gegeven is ; voorts de meren Nicaragua,
Managua en de heerlijke omftreken en gezigten bij de rivier
Tepitapa ; verder de voornaamfte fleden en dorpen , voort.
brengfels, uitvoer en inkomilen, havens, en eenige bijzon-

derheden omtrenc den ftam der Mosquitos en hun opperhoofd .
De Staat Honduras, met niet wel 200,000 inwoners, in
zeven Departementen verdeeld, deszelfs landbouw, mijnen,

meren , rivieren , hoofdplaats , enz .
De Staat Costarica, met ioo,ooo inwoners en in twee Deparcementen verdeeld , worth desgelijks kort befchreven, en
als het gelukkigfte gedeelte der Republiek opgegeven .
Eindelijk ontvangen wij eenige vereiere algemeene opga_

ven (de geheele bevolking komt echter niet uit met de bij .
zondere opgaven voor iederen Staat) ; voorts de verfchillende
wenfchenrasfen of flammen, en derzelver merkwaardige on_
derfcheidingen , waarbij geen voordeelig tafereel van de zeer
aan dronkenfchap overgegevene Indianen wordt opgebargen ;
eene befchrijving der Indiaanfche dorpen, de taal, godsdienst

en verregaande bijgeloovigheid, de manier van reizen, wegen , voortbrengfels , uitvoer enz ., de oudheden , ziekten ,
en eindelijk zeer belaugrijke opgaven omtrent de inkomflen,
met een enkel wooed over de gewapende magi , waarmede
de Schrijver zijne taak befluit, al hetwelk dit gedeelte van
zijn werk niet weinig belangrijk maakt . Eindelijk ontvangc

men nog , bij wij ze van aanhangfel , eenige bijzonderheden
omtrent de Engelfehe kolonie Belize, waarmede het boek
befloten wordt .
De belangrijkheid van het onderhavige week beeft ons van
min belangrijke nanmerkingen doen afzien ; terwijl wij ons een-

voudig tot een verflag bepaald hebben, dat buitendien reeds
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breedvoerig genoeg geworden is . Slechts deze aanmerking
houde de verdienftelijke Schrijver ons ten goede, dat er welligt
in de behandeling der gefchiedenis eenige meer bepaalde orde
zou kunnen gewenschc worden , en eenige meerdere verdeeling
der tijdvakken bier en daar een rustpunt voor den lezer zou
hebben kunnen opleveren ; terwijl men , door de weinige opnoeming der jaartallen, foms in verwarring geraakt, waarbij
door noodige kantceekeningen veel aan her geheugen to gemoet zou zijn gekomen .
Het werk wordc verfraaid door zeer goed uitgevoerde Platen en eene Kaarc, die alien zoo wel den teekenaar als der
fleendrukperfe van DES G U E R R O r S & c °, to iImgerdair. eer
aandoen .
Wij herhalen ten flotte, dat de letteren en wetenfchappen
eene belangrijke aanwinst in d?t werk hebben verkregen .
Journal fiir die Baukunst von Dr. A . L . C R E L L E , Konigl .
Preusf. Geh . Ober .Baurath , and Micglied der Konigl . Academie der Wisfenfchaften zu Berlin .
Reeds in 1828 kondigde Dr .

C RE L L E

dit bouwkundige

Tijdfchrift aan , 't welk zoo wel in Duitschland als in na .
budge landen ontbrak, en waarvan her gemis in Pruis/en,

alwaar vroeger een foorrgelijk tijdfchrift beffond, levendig
gevoeld werd . Volgens de aankondiging omvat hetzelve al
war betrekking heeft tot de Waterbouwkunde en conftructien
van allerlei aard, met de nieuwere vindingen van lateren
tijd tevens vroegere ervaringen mededeelende, zoekende Yet .
der goede regelen meer bekend to maken, en berigcen ce
geven van hetgeen in andere landen gefchiedt, terwiji in het .
zelve nuttige bijdragen worden opgenomen .
Dit tijdfchrift fchijnt in Duitschland bijval gevonden to
hebben, zoodat in 1832 reeds her 5de deel bet licht zag en
er aan bet 6de deel kon begonnen worden . Her wordc bij
ftukken uitgegeven , ieder 12 h 15 vellen groot, en met de
noodige platen voorzien ; q. ftukken maken een deel in quarto
nit, waarvan er ieder jaar altijd den bet licht ziet . De in .
teekeningspriis is 5 Pruisfifche daalders ; men teekent altijd in
voor een geheel deel van 4 flukken . De Inteekenaars ont .
vangen op 5 eaemplaren her Me gratis ; terwijl de volgende
Infchrijvers voor her 6de deel de 5 vorige reeds uitgegevene
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deelen daarbij kunnen koopen, de 6 deelen voor 2o thalers ,
bij den Boekhandelaar R E I M E R, to Berlin .
Dar de Redactie van dit Tijdfchrifc de Hollandfche ge .
fchriften onzer Waterbouwkundigen kent en vereert, kan
onder anderen daaruic blijken, dat in 1832 in her 5de deel
van hetzelve de vertaling verfcheen van de beide bekende ,
door de Hollandfche Maatfchappij to Haarlem bekroonde ,
Prijsverhandelingen over de Afdamming van her IJ, door de
Heeren A . F . G O U D R I A A N en D . M E N T Z, beide vertaald
door den Heer D . R E I N HO L D ; welke Verhandelingen ook
afzonderlijk afgedrukt, en met een kort voorberigc van den
Vertaler voorzien zijn .
Daar dit Tijdfchritt tot verbreiding van kennis in bet vak
der Waterbouwkunde op eene allezins nuttige wijze kan me .
dewerken, en ook verder kan dienen, om goede en vaak to
weinig bekende Hollandfche fchriften in dit vak bij onze naburen meet bekend to maken, en wederkeerig onzen landge .
nooten, in zeer vele opzigten, nuttig kan zijn, tot vermeerdering van kennis in een vak, waaraan wij bet beflaan
van ons land verfchuldigd zijn, zoo hebben wij gemeend,
dat her niet geheel ondienftig kon zijn, om onze landgenoo .
ten daar opmerkzaam op to maken .
Handbueh der Landbaukunst von Dr. A . L . CRELLE, Ki nig. Preusf. Geh . Ober.Baurath, etc. and Dr. D I E T L EI N,
K6nig. Preusf. Ober .Bau-Infpector zu Berlin .
Dit Handboek is reeds in 1829 aangekondigd, doch de nit .
gave wend door omftandigheden verfchoven, de inteekening
bleef tot lo . April 1833 open, zullende nu binnen kort worden uitgegeven . Hetzelve zal voornamelijk gewijd zijn aan
de Burgerlijke Bouwkunde en alles, war daartoe eenige be .
trekking heeft ; her zal ten min(le 2 en ten hoogfte 3 dee.
len , ieder van 5o tot 6o vellen , in quarto befaan , en met
de noodige platen voorzien zijn .
De inteekeningsprijs van i exemplaar voor 'seder deel met
ongekleurde platen is 5 thalers Preusf., en , meerdere exem .
platen nemende, vaor seder volgend exemplaar I thaler minder . Na lo . April van dit jaar words er met drukken san .
gevangen .
BOEKBESCH .

1833 .

NO.

7.
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Nacbricht von grosfen and merkwiirdigen Wasferbauten, wet.

the an den Haupt&bmen im Konigreiche der Niederlande, zur Abwehrung grosfer Wasferfchifden and Erhaltung
des Landes unvermeidlich find, etc . mitgetheilt von n .
R EI N H O L D,

Konigl . Hannov . Wasferbau-Infpector and

Ritter der Konigl . Niederl . L$wenordens, Bremen , 1832 .
.90
;
f
Verlag von W. Ifaifer. .

Onder dezen titel beeft de Heer R E I N H O L D een beredeneerd verflag uitgegeven, ;vaarin hij toont, met vete der

nieuwere waterbouwkundige gefchriften der Nederlanders be .
kend ce zijn, en bet lijdc geen twijfel , of de lust tot on .
derzoek daarvan kin daardoor in Duitsehland worden opgewekt.
De Heer R E I N H O L D, die bekend is met de benoeming
der Commisfie tot de beste Rivierafleidingen , en bet vroeger
in 18o9 bettaan hebbende Centraal Comitd voor den Water .

that , geeft een kort berigt van eenige der in de laadfte jaren uitgekomene voornaamite wacerbouwkundige gefchrifcen,
die zijne aandacht gecrokken bebben . Hij deelt den voornaamite .n inhoud mede van de ontwerpen van den Lt . Gene .
raal a R A I J E N H O F F, van de gefchriften van den Heer j .
BLANIEN, jz . en GOUDRIAAN, en van den Graaf VAN
R E CH T E R E N, over de Rivieren ; terwiji hem de Verhandelingen

van de Heeren MOLL, UTENHOVE, DONRER CURTIUS
enz. mede bekend zijn . - De Verhandeling van den Graaf V A N
R E C II T E RE N beeft bijzonder zljne opmerkzaamheid getrok_
ken ; hij vindt daarbij gelegenheid to herinneren aan de ge .
fchriften van FUNK, en de vroegere werken van x R A I J E N.
H OF F , en aan de echt Nederlandfche uitvinding der Waai.
jerfluizen . - Wij volgden den Heer R E I N H O L D met genoegen in zijne uitweding over de kracht en ftandvascigheid,
waarmede de Nederlanders bet land hunner inwoning aan de
zee ontrukt hebben ; en de Schrljver zegt to regt, dat, wan .

neer men bet laaitte tijdperk van 1814 of overziec, men be .
wijzen genoeg vindc, dat er onder de regering van den te .
genwoordigen Koning en door zijjne vaderlfjke zorgen voor
bet welzijn zijner onderdanen vele nuttige en inderdaad
groote werken zijn uitgevoerd geworden, welke die regering
kunnen vereenwigen .

De liter R E I N H O L D fpreekt nog met een enkel woord
over onze Klinker-ftraatwegen, over de Verhandeling van
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den Heer R OE N T G E N over de Stoombooten, en over de
beide in bet Hoogduitsch vertaalde Verhandelingen van de
Heeren G O U D R I A A N en M E N TZ over de Afdamming van
bet if, waarbij de guniHge beoordeeling van Dr. C R E L L E
over de Verhandeling van den Heer M E N T Z wordt opgege .
ven . Hij zag gaarne nug meerdere Nederlandfche werken
over de Waterbouwkunde vertaald : Holland, zegt hij, is de
wieg, de fchool en bet voorbeeld der praktifche Waterbouwkunde, en de meerdere bekendheid met onze werken kan
dan voorzeker ook in Duitschland ftrekken tot volmaking
dezer belangrijke wetenfchap .
Wij kunnen echter met bet Plot van den Heer R E I N H O L D
nier zoo gebeel inflemmen, alsof namelijk de Waterbouwkunst in de Nederlanden op den hoogften trap zou ftaan .
Wij zijn daarencegen overtuigd, dot daar nog veel, nog
zeer veel aan ontbreekt ; terwijl de ftaackundige toeftand
van ons Vaderland ook eene meer bijzondere aanmoediging
fcbijnt to beletten . Wij wenfchen intnsfchen met den Heer
REINHOLD, dot bet bij ons eenmaal tot de uitvoering mo.
ge komer. van eenig zeker werkend ontwerp , dot den flechten toeftand onzer rivieren eenmaal volkomen moge verbeteren , en bet phyfiek beftaan van ons Vaderland tot in de
verfte tijden verzekeren .
Wij kunnen, ten befluite, Met anders dan de overbrenging
onzer goede waterbouwkundige gefchrifcen op Hoogdaitfchen
bodem toejuichen , en in 't bijzonder den Heer R E I N H O L D
aanmoedigen , om zijne landgenooten met dezelve verder be .
ketid to maken, daar er nog zeer ve ; , andere zijn, die dit
allezins verdienen .
H. TOLL E N S, c z . Liedjes van C J. A U D
den, b j G. T . N . Suringar. 1833 .
I a bl. f 3 .90 .

N
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s . Te Leeuwar .
gr. 8vo. Flea

11 en dan en bier of elders onthaalde onze vaderlandfche
Dichter TOLL E N S zijne Landgenooten op een proefje van
den poetifchen fmaak en trant van C L A U D I U s, in den
Wandsbecker Bode ten toon gefpreid, en thans vergast hij
bet kunstminnend pubiiek door de uitgave van een dries.
veertigtal, meer of minder uirgebreide, ftukjes, onder den
zoo even vermelden titel, met eene weluitgevoerde ticelplaat
Xn
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en een zevental bevallig geceekende en door den Heer BE NnoR.P gegraveerde vignetten, die dezen bundel tot geen ge .
ring freraad verfrekken .
Het moge overtollig fchijnen , iets ce zeggen tot aanprijzing van Gedichten van c L e u D t u s, door T o L L E Its ver .
tasid , of, wil men juister fpreken , nagevolgd ; immers,

bij beiden liggen

waarheid, eenvoudigheid en natuurl#k .
held van voorlielling ten grondflag, en , zoo wel met opzigt
tot den oorfpronkelijken Dichcer, als tot den fmaakvollen
Vertaler of Navolger, geldt de waarheid der fpreuk, dat goede win geen' krans behoeft ; en toch gevoelt Recenfent eene
behoefte, om dezen bundel, in bet algemeen, en als een

werk van fudie, voor aankomende kunstbeoefenaars in 'c bij .
zonder, aan to prijzen .
„ Eene afwisfelende mode ," zegt T o L LENS , „ moge
• tot zelfs in bet rijk der letteren gezag voeren, nimmer
• (hoop 1k) zal bet aan barren ontbreken , die door de kin .

• derlijke reinheid van onzen

C L A U D I U S worden gefreeld ,
„ noch aan hoofden , die den diepen zin van zijn kunfe .
• loozen eenvoud waarderen . " En met lien welmeenenden
wensch vereenigc Recenfent zich van heeler harte . -- D •i kwijls,
en nog zeer onlangs, vonden de Letteroefenaars gelegenheid,
to waarfcbuwen cegen afwijkingen van juistheid en naauwkeurigheid, en de zucht voor bet opgefmukte en fcbitteren .

de, ten koste van eenvoudigheid en waardigheid ; en nooit
genoeg kan bet volgen der natuur en der waarbeid worden
aangeprezen .
C L e u D i u s, en nevens hem onze T o L L E N S, volgden deze
verhevene roeping, en bad den daaraan den roem , then zij
verwierven, to danken . De proeven van e s M u s werden en

bleven als metaal van edel gehalte gefchat en bewonderd ;
maar her echte goud, in den boezem der aarde verholen,

laat zich niec vinden dan door hem, die de kunst verfaat
hetzelve to zoeken en van de vreemdfoortige befanddeelen,
die bet verbergen, to fcheiden . Deze task, echter, vordert

oplettendheid, kennis, oefening en volharding, en zekeren
aanleg en fmaak, die geenszins algemeen worden gevonden .
Eenigen, met de opgenoemde hoedanigheden begaafd, en
niec ce traag om dezelve aan ce kweeken, beproefden den
arbeid, en het einde kroonde het wet k ; maar anderen waan.
den die kroon, zonder merkbare infpanning van krachten , to
bereiken, en betraden een gemakkelijker (poor . De fmaak
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der zoodanigen, minder verfijnd dan die van keuriger proe .
vets, bleef ongevoelig voor bet eenvoudig fchoone der nit.
cuur en der waarheid ; en hoe kon her anders, dan dat zij
befloten, her flille, weinig geruchcmakende pad to verlaten,
en eene gewoelvolle loopbaan to kiezen? De menigte taarde
her fchitterende en blinkende aan , luisterde naar bet brom .
mende en krachtfprakige, en bet verguld mecaal werd, als
ware bet beproefd goud, gereedelijk in ontvang genomen .
Al dat vreemde en van natuur en waarbeid afwijkende
wend niet zelden, om de aanneming en verfpreiding to be.
vorderen, met den naam van oorfpronkel#kheid beltempeld .
Zoo kan men met woorden fpelen, en de losbandigheld, on .
der den naam van vrijheid, huldigen I - Wij zijn hoogst
afkeerig van elke flaaffche navolging, maar vorderen tevens,
dat, in bet vrije gebied der kunst, elk voorcbrengfel deszelfs
oorfpronkel#kheid ontleene uit her onaffcheidbaar verband,
dat er behoort to beflaan tusfchen her product en den vas .
ten grondflag van natuurljke eenvoudigheid en waarheid; met
andere woorden : wij begeeren Ilollandsch dukatengoud, en
geenszins bet zoogenaamd or de Manhetm, hoe prachtig bet
laatfie blinken moge .
Wie was meer oorfpronkelijk dan c L A u D I u s? en wie was
sevens een waardiger priester der natuur, der waarheid en der
eenvoudigheid? T o L LENS gevoelde dit, en ook daarom be .
woog ho zich doorgaans geheel vrij , zonder woordelijk to
vertalen. Hij wilde meer den geest dan de letter van zijnen
voorganger trachten over to brengen, en in zijn pogen hiertoe bleef de dichterlijke Vertaler oorfpronkel ift. De woorde .
lijke overbrenger zou eene knechtendienst verrigc hebben -de meester in bet gebied der kunst verlaagt zich daartoe niet,
maar blijft, ook dear, wear hij fchijnbaar volgt, een eigen
pad verkiezen .
Maar, om , aan de eene zijde, zich zoo ce binden en, san
den anderen kant, zoo vrij to zijn, daartoe behoort lets, dat
wij liefst met de eigene woorden van r o L L E N s willen to
kennen geven , waar hij verklaart : „ Mijne ingenomenheld
• met C L A U D I U S is voorzeker daardoor niet verminderd ,
• d at hij mij dikwijls toefcbijnc als nit mijn elgen hart to
„ fpreken ." Wij bedoelen bier die gelukkige overeenfiem .
wing van six en geest, welke alleen tot bet vrij en onaf.
hankelijk navolgen van een oorfpronkelijk Autheur kan in
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ftaat ftellen, en die ons dan ook in onzen T O L L E N S den
A S M u s heeft doen herlcennen .
Uit de opgenoemde en, naar de kortheid van ons beftek ,
Aechcs vlugtig aangeftipte oogpunten befchouwd, kan de ar .
beid van den Heer T o L L E N s , op den regten prijs gefchat en
behartigd wordende, voor velen, inzonderheid voor aanko .
mende vernuften , eene onwaardeerbare nuttigheid hebben .
De vaderlandfche Dichtkunsc, zoo als dezelve reeds door den
groocen V O N D E L , en later door andere uicftekende Genien, uit den choas van ijdele woordenpralerij en bombastisch
krachtvertoon is verlost en in al de eenvoudigheid der natuur
en der waarheid is ten Loon gefteld , bezit eene to hooge
waarde, dan dat men, tot nog grootere verfiering, de toevlugt tot nietig klatergoud zou behoeven to nemen .
„ Maar -- vraagt men - is die eenvoudigheid dan zoo
„ fchoon ?" -- Ja ; en wet to fchooner, naar mate zij meer
met de natuur overeenftemt . Bij al de kermismuzijk, die
er, nu en dan, op den Pindus of, wil men liever, op den
pfeudo-zangberg gehoord wordt, denkc ligt menigeen, dat hij
die trompecten, keteltrommen en Turkfche fchellen ook wet
in werking kan brengen ; en vandaar de menigerlei proeven ,
om eenigen naam onder Apollo's priesterfchaar to verwerven .
Tlet nabootfen van klanken is, bij een gelukkig orgaan , aan
niet veel bezwear onderhevig ; maar den zin en geest van bet
ware en fchoone to voelen en nit to drultken, dat is een werk,
waartoe fludie en zekere aanleg gevorderd worden, en deze
zijn geenszins aan alien gegeven ; maar daarom ook vindt een
S W A N E N B U R G vele - een A s m u s weinige navolgers onder de menigte, en zijn de producten der eerscgenoemden
zoo groot in getal

Nederlandfchen

Maar fnijerskunst en poppenfpel
Was heel die kweekerij,
En gij , natuur 1 men zag bet wet ,
GiJ droegt geen ftruikje bij .
Recenfent dankt den edelen T O L L E N S, als Dichter en
Meusch even achcingwaardig, voor de bier aangebodeue rijpe en
fmakelijke vruchten, en hartelijk wenscht hlj , dat velen rich
aan dezelve verkwikken en liven mogen 1 Och, mogten ve .
ten, mogten vooral aankomende kunstbeoefenaars, met de
Liedjes van c L A U D 1 u 8 in de hand en den an en gcest van
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fsmpkx peri fgillum van den
grooten B o E R B A A v it denken I Welk een fchoone morgen zou
er dan niet over onzen Nederlandfchen zangberg opgaanI
Bore hebbe de Uitgever voor de keurige en , naar die
mate, niet duur gefteld uitgave! Wij wenfchen echter tevens
eerlang ook eene goedkoope, al ware 't dan ook zonder de
T o L L E N a in bet hart, San bet

vignetten, die voor elkeen verkrijgbaar is : een boekje als
dit kan niet to algemeen verfpreid worden .

W I L L E M D E D E R D E, Koning van Engeland, Treurfpel. Te
Am/lerdam, b M. Westerman en Zoon . 1832. In ki. 8vo.
64 Bl.

f : - 4o.

Volkomen zija wij met den Recenfenc in

Vaderlands

De friend dei

bet eens op bet punt, dat de Schrijver van dit
Treurfpel wdl gedaan heeft met zijnen naam to verzwijgen .
Overigens bebben wij voor onszelven eenigzins andere be .

grippen nopens de vereischten van bet Treurfpel, hetwelk
echter den fleller van hec aangekondigde ftuk niet ten voor .
deele lrekt, dewijl ons oordeel er niet guniliger door wor .
den kan . Genoemde Recenfent zegt, dat bet Blijfpel ka .

rakters fchildere, maar bet Teurfpel. eene daad voorielt .
Naar ons gevoelen ftemmen Treur-, Blij- en Tooneelfpel
daarin overeen, dat alien eene gebeurtenis voorftellen, hetzjj
dan eene ware, hetzij eene verdichte ; in her Biijtpel echcer
liefsc eene verdichte, in bet Treurfpel liefat eene ware ,
doch naar de behoeften van bet tooneel gewijzigde en opge.
fierde gebeurtenis . Tot verwekking en levendighouding der
belangitelling, achcen wij in iedere foort van Tooneelftukken
noodig bet leggen van een' knoop, deszelfs verwikkeling en
ontwarring, alsmede bet geven van een bepaald karakter aan
elk der hoofdperfonen . Hot verfchil van Treur- en Blijfpel

beftaat derhalve , naar onze wijze van zien , niet daarin, dat
bet eerfte eene daad, bet tweede karakters fchildert ; maar
veeleer in den tragifchen of comifchen aard der voorgeftelde
gebeurtenis, en den tragifchen of comifchen tint der karakters .
Her Tooneelfpel of Drama is een tusfchen - in zwevend lets,
waarin Treur . en Blijfpel elkander naderen en zamenfmelten .
Voorts nemen wij in het Treurfpel (even ala in bet Blijfpel
bet onderfcheid cusfchen bet hooge Blijfpel, gelijk b . v . de
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Mifanthrope Van M O L I A R E , en bet lagere Blij . of Kluchtfpel, gelijk b . v . Le Midecin malgrs lui, van denzelfden)
ook bet onderfcheid aan tusfchen bet hooge Treurfpel, dat
men nog in bet enkel hooge en in hec Vorflelijke fmaldeelen
kan, en bet Burgerlijke Treurfpel ; welk laacfle, gelijk de
E M I L I A GAL O T T I, zeer wel in proza kan gefchreven worden . Het Burgerlijke Treurfpel behandelt een tragisch onderwerp nit bet bijzondere leven, zonder dat de belangen van
geheel bet yolk of van bet ganfche menschdom onmiddellijk
er in begrepen zijn ; maar bet hoogere en bet Vorflelijke
Treurfpel vorderen onderwerpen van onmiddellijk algemeener
belang . Vrees of huivering, en medelijden, zijn de aandoeningen, die inzonderheid door ieder Treurfpel moeten worden
opgewekt, ook din , wanneer bet, in zeker derde , gelukkig
afloopt, gelijk de ATHALIE Van RACINE, waarbij men $
met godsdienflig genoegen, de eindelijke zegepraal ddr
goede zaak aanfchouwt, fchoon men telkens in levendige bekommering verkeerd heeft, en mededoogen zelfs met de
fnoode A T H A L I A gevoelt .
Het bier aangekondigde fluk behoort tot de categorie van
bet Vorflelijke Treurfpel ; maar kan ons noch als zoodanig,
noch als Treurfpel in 'c algemeen , noch als voortbrengfel van
eenige foort van Dramatifche Poi :zij , noch zelfs als Dichtfluk bevallen .
`Vat de hoedanigheid der optredende hoofdperfonen en den
card der gebeurtenisfen betreft, valt er wel niecs aan to mer .
ken, en her zou dus een goed VorflelijIt Treurfpel zfn, indien
bet overigens aan de vereischten van bet Treurfpel heantwoordde ; doch, daar dit geenszins bet geval is , ja daar bet
als Tooneelfluk, in bet algemeen genomen, to zwak is, daar
de ftijl prozaTsch en de verfificatie gebrekkig is, zoo behaagt
bet ons uit niet ddn gezigtpunt . Dit ons afkeurend oordeel
zullen wij thans, zoo korc mogelijk, Haven . Vooraf merken
wij aan , dat ons oordeel niet zoo gefreng zou zijn geweest,
indien de Schrijver dit flak net had opgegeven al's eene bij .
drage tot de vorming van een echt Nationaal Tooneel , na
voorafgaande verklaring, dat bij, door veelvuldig nadenken
en bet lezen der beste Treurfpelen in onderfcheidene talen,
eenigzins in flaat was, over de vereischten van een goed
Treurfpel to oordeelen ; fchoon hij zelf erkent, weinig hoop
to hebben van goed gellaagd to ziju .
Onderzoeken wij derhalve nu bet plan , de karakterfchildering , en den fl#1 met de verfificatie .
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Her plan Is zeer gebrekkig : want er is geene eenheid,
noch van did, noch van plaats, noch van handeling ; en
deze vrijheid , waardoor bet ftuk een Historiefpel in plaats
van een Treurfpel words, is niet, gelijk in de flukken van
S H A K E S P E A R E en anderen , vergoed geworden door de meerdere levendigheid der handeling en de eenheid van perfoon .
Men kan in her fluk niet bemerken, hoe lang deszelfs duur
is ; blijkbaar echcer loops her over ettelijke dagen en weken
been . De Dichter, die zich niec Itiot aan de Gefchiedenis
behoeft to houden , had de gebeurcenisfen veel meer kunnen
zamentrekken . Her vierde Bedrijf fpeelt in de Abdij van
Rochester, terwijl al de andere Bedrijven in eene Zaal van
bet Koninklijk Paleis ce Londen fpelen . Waar met tijd en
plaats zoo veel vrijheid genomen is, mogc men billljk zeer
veel intrigue verwachten . Maar niec alleen is er to weinig -er is zelfs in her geheel geen intrigue . Alies loopt kronijk_
matig af, en dan nog zoo, dat men even goed met bet
vierde, als met bet vijfde Bedrijf, had kunnen eindigen, en
er even zoo goed nog een zesde en een zevende Bedrijf zou
kunnen zijn achtergevoegd, daar in her ganfche flak niecsans
ders inacht genomen is , dan de eenheid van perfoon . . . . Maar
neen 1 ook deze is we! op den ticel, maar niec in her flak
in ache genomen : want JA Co B u s II is zoo wel als hoofd .
perfoon aan to merken, als WILLEM III. Op zichzclve kan
dit heel wel door den beugel . Vele flukken , b . v . E P I C H AR I s en N E R 0, hebben twee cegen elkander in werkende
hoofdperfonen : maar dan moet ten minfle de eenheid derdaad
of handeling Wet verwaarloosd zijn ; de eenige foort van eenheld , welke In niet den goed Tooneelfiuk gemist kan wor .
den . Doch hier loopen de vier eerfte Bedrijven over de ont .
crooning van J A C o B u S II , en her vijfde Bedrijf behelst de
verhefng van W I L L E M III cot Koning in deszelfs plaats .
Dat vijfde Bedrijf is een ernfig naflukje in den Bedrijf . Voorts hebben wij nog eene kleinigheid aan ce merken . Men wil
namelijk , dac een Treurfpel van vijf Bedrijven moet beflaan uit
ten minfle 1300 in ten hoogfle 1500 regels. Hier zijn er flechts
1144, zoo wij wdl hebben geteld . Ben ftuk, waarin zoo
veel vrijheid genomen is, liet genoeg gelegenheid, em,
door her invlechcen eener, met hot geheel in verband ftaande,
de verwikkeling bevorderende en de onknooping treffend ma .
kende epifode, aan her flak de vereischte lengce to geven :
want er behoort toch eenige regelmaac ook in dezen ce ziJn .
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War nu de karakterfchildering aangaat, deze is in zoo ver
goed, als ieder perfoon getrouw blijft aan zijn nit de Ge .
fchiedenis blijkbaar of door den Dichcer hem toegekend karakcer ; maar bet koloriet is veel to flaauw . De waarlijk tragifche pofitie van J A C O B u s en MARIA, zijne met W I L L E M
III gehuwde dochter, gaf aanleiding tot hartstogtelijke en hoog
dichterlijke tooneelen . Daardoor zou bet karakter dier beiden

meer zijn uitgekomen, en daardoor zou bet fuk zich hebben
moeten faande houden : want waar zoo weinig intrigue, of
welligt geen intrigue is, moet zoo lets bet ftuk doen gelden .
Men denke San de A N T I G O r E van s 0 P a o C L E S, aan de

Baa

NICE van RACINEI
Ligteiijk zal men reeds befeffen, dat de /,l#1 van dezen
W I L L E M III gansch niet verheven is . Immers, boe kan dat
zijn, waar niet eens van de tragifche felling van voorname

perfonen partij getrokken is? Bij de lezing althans vonden
wij niet ddne plaats, die ons bijzonder wist to treffen . Ech .
ter zouden wij her fluk wel eens willen zien fpelen , om to
weten, of er dan eenige meerdere uitwerking zou plaacs heb .
ben ; maar wij kunnen ons dit niet beloven, en vreezen,
dat her publiek zich vervelen zou . Eene uitdrukking, als
op bi . 43 e

De tweedragt in dit rijk, nooic ras genoeg gedoofd,
Werd daardoor aangevuurd, de burgertwist geJloofd.

berinnert ons to veel aan de keuken ; die gejloofde burgertwist
fast ons erg tegen . Yleijren tal, op bI . 23 , voor vleferen .
tal, om in de mast to blijven, is eene ongeoorloofde zamen .
trekking. - De ver/ficatie is vrij goed ; flechts to eentoonig,

to ftijf. Men vindc bier nergens een' kunstmatigen frijd tus .
fchen metrum en rhythmus, waartoe b . v . in fommige alleenfpraken, en in de gefprekken tusfchen J A C 0 B u s en M A R I A,
zoo ze hartstogtelijker waren geweest, goede gelegenheid

zich hadde opgedaan . Her fluk is , wat flijl en verfificatie
betreft, in de manier van de I8de Eeuw . Zulk een Nationaal
Tooneel behoeft er niet gevormd to worden , want bet beflaat,

en daarop zijn dan toch reeds een aantal betere Treurfpelen,
b . v . JACOB SIMONSZOON DE RIJR, waar althans handeling, hartstogt, leven en eenheid in is, to vinden . Wij
zeggen dit tiler, om dat fuk als model voor een Trent .
fpel aan to prijzen ; maar wij fpreken alleen bij vergelijking,
en om lets to kiezen, dat uit de Gefchiedenis des Vaderlands

WILLEM DE DERDE .

3 19

genomen is, en voor den held van hec Rule gelukkig afloopt ;
gezwegen van de Treurfpelen van de Heeren W I s E L I U s
en ICLIJN .
In eene antikritiek zullen wij denkelijk niet treden, al
wierden wij daarcoe uirgedaagd, en willen veel liever aan
her publiek de befisfing overlaten, daar her ons zelfs genoegen zal geven , indien bet fluk san anderen , bij vertooning
of lezing, beter behaagt, dan dit bij ons bet geval geweest is.
Vrees noch medelijden zijn bij ons wezenlijk opgewekt ge .
worden . Her mededoogen, dat J A c o Bu s en MARIA, als
zijne dochter, ons inboezemen, zouden wiJ ook bij de een •
voudige lezing der Gefchiedenis hebben ondervonden ; de
tragifche voorilelliug heeft her niet levendiger gemaakt .
Mogelijk ontbreekr bet aan ons ; maar wij kunnen fechts
fpreken naar ons eigen gevoel, en dat flrekt aan anderen
niet tot een' regel .
De Mensch gelukkig door her Geloof. En andere DichtJlukken .
Door S . P. 0 U D K E R K P O O L . Te Enkhuizen, b J. over
de Linden. 1832 . In gr. 8vo . 76 Bl. f I-go .
Deze bundel bevat her uitgebreide dichtfluk : De Mensch
gelukkig door het Geloof, en voorts de kleinere flukjes : Geloof, Hoop en Liefde ; aan Elvire ; aan eene Star (Ode) ;
de Bezongene ; de Avond; de Dood en de Christen ; het Gebed
(Dithyrambe) ; Rampen, en lJederzien . Taal en verfificatie
zijn niet overal even gekuischt . Gedurig ontmoeten wij bet
rijm van ei op # ; telkens hinders ons de onbegrijpelijke ver .
waarloozing van de fmelting der doll'e e in den volgenden
klinker, b . v. bl . 13 , met vernleuwde atkligheid . Op d ezelf.
d e bladzijde mishaagt ons het ~Vzeren paleis (des doods), be.
fchut door breede grachten van blood en tranen, en op bl . 14
lazen wij liever, in plaacs van : Die op dat fondament q N,
troon geve:tigd heeft, Die op then grandflag zijnen croon ge.
vestigd beeft. Bl . 33 vinden wij : Dddr (in den hemel)
loont u 't eeuwig eikenloof. Eikenloof is de burgerkroon ;
bier is bet de kroon des geloofs ; dus beter, in navolging der
Bijbelfchrijvers : Dddr loont u 't eeuwig palmenloof. Deze
en andere vlekken en vlekjes nemen ecbter Wee weg, dat
er in dezen bundel bier en daar gloed en verheifing is, dat
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de Inhoud den mensch en Christen niet alleen, maar ook
op fommige plaatfen den Dichter eere doet , en wij dus de
verzameling, over bet geh l, met enig eno gen hebn
ben gelezen .

HEN R I E T T E

van Engeland, Gefehiedkundige Roman , door
Naar het Hoogduitsch . Te Haarlem , b de

C. P I C H L E R.

Wed. A . Loosjes, Pz . 1832.

f 2 - 6o.

In gr. 8vo . X en 258 blA

Allezins overeenkomflig de waarheid fcbijnt ons de uitdruk .

king van den Heer M A R T E N s , die dic werk vertaald heeft,
in zijn kort woord ter voorrede, dat menige leerling in de
fchool der groove wereld hier een niet verwerpelijk lesje
omtrenc de geheime plooijen van bet menfchelijk hart ont .
vangt. H E N R I ET T E van Engeland was, zonder eenige ge .
negenheid voor hem to gevoelen, (iets, waar Vorftinnen
ook zelden naar gevraagd words) gehuwd aan den broeder
van LODE w iJ K XIV . Indien haar gemaal haar nu flechts
met achting bad behandeld, en niet openlijk aan minna .
resfen, van veel mindere verdientlen bovendien dan zijne
gade, de voorkeur gegeven had, dan zou de edele en diep .
gevoelige H E N R I E TT E hem niec alleen naar de letter ge .
trouw zijn gebleven, maar ook zou geen ander man zich
den toegang tot haar hart hebben gebaand . Doch nu, ver.
waarloosd door Monfleur, gehuldigd daarentegen door den
even als zij denkenden en gevoelenden Graaf D E G U I C H E,
werd zij in gloeijende wederliefde voor dezen voorcreffelijken
en denigen weggefleept . Onwillekeurig en ftilzwijgend fchon .
ken de gelieven elkander hun hart, doch ook niets meer
dan dat ; nimmer vergaten zij den onverbiddelijken eiscli
huaner pligten . Maar de Graaf D E G u i c H E had eenen vriend ,
den Markies DES V A R D E S, then hij als een broeder beminde, en die hem als een JUDAS verried. Deze wist, door
allerlei intrigues, de minnenden to fcheiden, en den Graaf
D E G U I C H E in ongenade bij Monfleur, zijnen voormaligen
vriend, to brengen ; maakte van deze gelegenheid gebruik ,
om zelf naar de gunst van H E N R I E T T E to flaan, en bediende zich van bedreigingen, am haar ce dwingen . H E NIt I E T T E was zoo verflandig, haar vertrouwen aan LODE-
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w u R XIV to fchenken . Nu bereikte de fnoode DES VA RD E s zijn oogmerk Diet , maar wreekte zich door vergift op
de ongelukkige H E N R I E T T E. Weldra viel op hem bet ver .
moeden. Hij zochc nit Frankr!~k weg to komen, mar werd
door G U I C H E achterhaald, en fneuvelde in een tweegevecht,
waarbij echter ook G U I C H E doodelijk gewond werd . Hoe
zich dat alles nu heeft toegedragen, vindt men, met een
aantal bijzondere gevalletjes, in dezen Roman befcbreven .
Al de anecdotes en al de hoofdbijzonderheden zijn Hit ge .
denkfchriften van then tijd, voornamelijk nit die van Madame D E L A F A Y E T T E, geput . De zamenfchakeling al •
leen, door middel van eene reeks brieven van Hofdames en
Hovelingen, is van de vinding der Schrijffter . Behalve de
historifche karakters van HENRIETTE, DE GUICHE, Monfteur ('s Konings oudfte broeder, aldus steeds in Frankr jk
onder ' de BOURBONS betiteld) en DES V A R DES , vindt
men bier de hofkabalen en de listen der hovelingen naar
waarbeid gefchilderd ; en als men met de werkelijke wereld,
al is bet dan niec eens aan Vorfienhoven, eenigzins bekend
is, moet men wel uitroepen : Ja waarlijk ! zoo zijn veel.
a l de menfchen ; hoe treurig, dac zij niec opregter en beter zijn 1
Eenige zonderlinge uitdrukkingen hinderden ons in de vertaling, zonder dac wij in de gelegenheid geweest zijn, bet
oorfpronkelijke er bij na to flaan . Bl . 2 ftaat : Ik moest wat
tij kavelen. Dat is geene uitdrukking in den mond eener
Freule D E M O N T A L A I S . DeN dochter, op dezelfde bladzijde, is zeker eene drukfout . 131 . 5 : Dan welrt bet op
min gewas ; liever : dan lacht morn gelukshemel m~ toe . Bf.
soz : dat mine neiging jegens deze verkoud was ; beter, ver.
koeld was . In 't algenleen echcer fchijnt de vercaling in
goede handen gevallen to zijn .
De Westfaalfche Pondeling , eon held in b'et verkr~gen van
fortuin en aanzien , door P . M E E S T E R s . Te Amflerdam,
Ay Schalekamp en van de Grampel . :832 . In gr. 8vo.
221 B1. f 2 - 40.
Oom Piet. Voorflelleade bet karakter van eenen Hollander,
die nit de geringfle klasfe optreedt . Door P . M E ESTER S.
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Te Am/lerdam , bij J . C . van Kesteren . 1832 .
258 B1. f 2 -75 .

In gr. 8vo .

VVij voegen deze beide boeken bij elkander, omdat ze van
denzelfden Schrijver zijn, en in zeker opzigt over dezelfde
fchijven loopen . In elk der beide onderhavige werkjes toch
words een perfoon voorgefleld, die van de lagere klasfe tot
een meerder of minder aanzien in de maatfchappij opklimt ;
zoo zelfs, dat de Heer M E E S T E R s hun beide , als den hoog.
flen trap der eere, eindelijk eene ridderorde, den eer(len
zelfs drie, doet verkrijgen . De Westfaalfche Yondeling is
een Duitfcher, die zijne fortuin in ons vaderland komt zoe .
ken, en met den koophandel zoo veel wint, d-at hij rentenier, daarna Maire en Burgemeester words ; terwijl Oom
PIET aan de krijgsdiensc, in welke hij tot den rang van
Kolonel opklimt, zijn aanzien to danken heeft . Men ver.
wachte geene dorre opgave van beider voornaamfle lotge .
vallen . Sommige zijn meer, andere minder belangrijk . Zoo .
genoemde intrigue of knoop zou men in No . 2 geheel ce
vergeefs zoeken ; gelijk over bet algemeen dit boek, of .
fchoon later gefchreven, beneden den Yondeling flaat.
Geheel zonder genoegen hebben wij noch bet een noch
bet ander gelezen ; echter ook niet, zonder er meer dan
tsdne aanmerking op to hebben . Het volgende zij den Schrij .
ver , die voor het luimige verhaal wel aanleg heeft, in be .
denking gegeven .
Wij gaven zoo even ce kennen, dat in No . i nog eenige
intrigue is ; doch ook deze is zoo gering , dat bet (en de
Beer M E E S T E R S zal ons dit gaarne toeflemmen) inzonderheld aankomt op bet karakter van zijnen held . Maar juist dit
is bet, wat wij misfen . JAN V014 NULLEPARTSHUIZEN
is een Duitfche knecht, daarna rijke winkelier, wien bet wel
niet geheel aan oordeel mangelt, maar die toch niet fchran .
der genoeg is, om als hoofdperfoon eenig belang to kunnen
wekken . Dat bet uiczigt op f I2co en den post van jijkdienaar hem kan bewegen cot een huwelijk met de bijzit
van zijnen Heer, is geen zeer handige en een hoogst on .
kiefche greep van den Schrijver, om zijnen man op de
baan to helpen . Eene winst b. v . uit de loterij, die er
toch nog bijkomt, had even goed aan bet oogmerk voldaan ;
om nu nits to zeggen , dat er nog middelen in overvioed
waren , om den held aan geld to helpen , waarbij zijn zede.
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lijjk karakter zich in een treffend licht bad vertoond . Dat
zoo iemand, als de hoofdperfoon van M E E S T E R s, naderhand nit baatzucht eene leelijke, maar rijke weduwe huwt,
is to begrijpen ; dat hij, na den dood van deze , zijne meid
tot den rang van echtgenooc verheft, laar zich ook ver .
klaren uic de omflandigheid, dat deze hem in zijne zaken
onmisbaar geworden was . Zijn maatfchappelijk aanzien verkrijgt hij dus ook enkel door zijn geld, niet door veriland
of deugd . Had integendeel de Schrijver hem een edel ge .
brnik van zijn vermogen doen maken, hem een helder na .
tuurlijk verfland gegeven , dat door omgaug enz . naderhand
ontwikkeld werd, dan ware de man niet zoo onbeduidend
geweest, als hij nu is , en ook van den zedelijken kant zou
zijn boek in nut hebben gewonnen .
In zoo verre is No, 2 weder beter. Ook Oem riaTget
noot geene befchaafde opvoeding, maar is een edel mensch,
die belang inboezemt, wien men acht en liefheeft, omdat
door dea ruwen bower eene voortreffelijke kern heenfchittert .
Overigens is noch in her eene, noch in her andere werkje
die bevallige afwisfeling van karakers to vinden, die, mis .
fchien bet moeijelijkfle In een' Roman, cevens bet onmis .
baarfle is . R I C H A R D S O N onder de ouderen, WALTER
SCOTT onder de lateren, waren er mees cers in . Nergens
bijna vindt men daar een onbeduidend perfoon, tenzij met
opzet . Hoe weinig ook, om flechts dit ddne voorbeeld aan
tc halen, Bit CE SNAILSFOOT in den Pirate des laatflen
beteekene als mensch, als karakcer in een' Roman, nit een
aesthetisch oogpunt alzoo, is de fchildering allerlevendigst .
Rec. weet wel, dat alleen de fijne menfchenkenner dic aesthetisch belang aan zijne perfonen ]can bijzetten ; en waarlijk! een' goeden Roman to fchrijven, is niet ieders zaak,
en geheel bezijden de waarheid was misfchien her oordeel
van eenen, ons bekenden, fcherpzinnigen kunstkenner pier,
die de volmaakte Romance voor bet moeijelijkfle gedicht, den
volmaaitten Roman voor bet moeijelijkfle proza hield .
Om tot de werkjes van den Heer M E E S T E It S weder to
keeken ; in beiden vonden wij eene menigte uitweidingen,
in welke de Schrijver blijkbaar her Joel heeft, z ne ge.
dachten over fommige onderwerpen to zeggen, en welke,
er dan wel eens als met de Karen bij gefleept, offchoon op
zichzelve pier onbelangrijk, echter daar ter plaatfe een hors
d oeuvre zijn . Van then aard zijn : over onderwijs en fcbool .
opzigc, No . i , bladz . 2IO volg. --- over her voorlezen van
den Bijbei in de kerken, aid . bl . 2i8 voig. No. 2, bl . 124
voig. - over militaire tucht , aid . bl . 38 volg. - over her
inhalen der Franfchen in 1794, old . bl . 47 voig . - over de
redenen, waarom de geescelijkheid her Belgifche yolk dom
zoekt to bouden, aid bl . 68 voig. - over her zinnelijke in
de R. C . eerdienst, aid. bl . 87 volg. - over de gezindheid
van Frankr~k en Engeland jegens de Nederlanden, aid . bl .
92 volg. en war niet al meer 1 Ja , zelfs eene verhandeling
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over het fpreekwoord : het is al geen goud, wat er blink :,
No . 2, bl . 240 vo1g . Met de redeneringen van den Schrijver kunnen wij ons doorgaans vrij wel vereenigen . Dit laat.
tie zeggen wij echter niet van No. 2, bl . 74, waar m E E s .
TERS met bet godsdienftig onderwijs fchijnt to willen wach .
ten tot de volwasfenheid .
Zoowel bet eene als bet andere boek verraadt (en dit mo .
gen wij almede niet verzwijgen) eenen toeleg, om grappig
to zijn ; misfchien bet beste middel, om ook wezenli''ke aar.
digheden to doen misiukken . Vandaar, dat geen klein ge .
deelte, inzonderheid van No . 2 , geenen zachteren naam
verdient, dan then van laf, waartoe niet weinig medewer .
ken oude , afgefletene anecdotes , als No. i , bl . 55 volg.
No. 2, bl . 30, en woorden als : jullie, hullie, bennen,
niks, now, wat ben je mel , fanteboetiek, enz. Maar daarbij
blijft bet nog niet . Wanneer men in No. 2 , bl . 36 , waar
verhaald wordt , dat Oom P I E T met zijne moeder en zuster,
water . en vuur.vcrkoopfters, den fchouwburgbezoekt, leest :
• Doch bij de opvoering van de Bruiloft van Kloris en Roosje
• liep bet zoo glad niet 4 .r." (Gedurende de vercooning van
G u S B R E C HT hadden zij zitten flapen .) „ Dit fink onze
„ dames ongemeen bevallende, zoo werden zij nagenoeg
„ ontembaar . Haar gelach, aan hetwelk zij nog eenigen
• fteun gaven, door de vuisten in de zijden ce ftellen, deed
„ de zaal wedrgalmen . Men zegt xelfs , dat het onder de
• loge, in welke xij zaters, lekte." (!I) Als dat geen bas
comique in den fuperlativus is, hebben wij er geen verftand van .
Correctie en uitvoering verdienen lof. Phi/rca, No. 2,
bl. I15, en typographifche, I . topographifche, aid, hl . II6,
hopen wij, dat drukfoncen zijn .
Ten flotte. Indien de [leer M E E S T E R S zoo blijft achter.
uitgaan, als eene vergelijking van deze beide gefchriften
doet zien, dan bidden wij hem, - wien anders geene los .
heid in bet fchrijven kan ontzegd worden - de ontelbare
menigte weinigbeduidende boeken niet to helpen vermeerde .
ren ; maar wanneer hij de les van H O R A T I U S volgt en
faepe flilum vertit, eer hiJ zijne opttellen uitgeeft, dan zul .
len wij de verrigtingen van Oom P I E T in den oorlog tegen
de muitende Belgen , bladz . 258 , (als gepenfconeerd Kolonel 8)
zeker met ruimeren lof mogen aaukondigen.
Boekbefch . No. VI , bl . 246, reg . 2 v . o. leze men : H'v.
-- bl . 249, reg . 4 : defum/ sle.
-- bl . e63 , reg . 12 : E C K H E L.
Mengelw . No . IV, bl. 166, reg . i7 : bevaarbaar.
No. V, bl . 197, reg . 24 : hebben .
, .. .a
---- bl . 198, reg . 17 : gefproten .

BOEKBESCHOUWING.
herhandeling over de Waarheid van den Christehken Godsdientt . Te Harlingen, bij M . van der
Plaats. In gr . 8vo. 7III en 271 blA f 2 -

Met

de eigene woorden van den Eerw . F . H o K KS T R A , Uitgever dezer Verhandeling, bet opflel van
wij ten zijnen Vriend H . H A r K K U I K, zeggen ook wij
• Het ontbreekt zekerlijk niet aan voortrefFelijke ver• toogen over de waarheid van den Christelijken Gods„ dienst, en in een Christenland zcu men dezelve ge„ noegzaam voor eene uitgemaakte en afgedane zaak
„ mogen houden ; maar bet ontbreektt in onze dagen
„ echter oak niet aan de zoodanigen, die, om hun
• vernuft to toonen, of als flerke geesten zich boven
„ de vooroordeelen van bet gemeen (zoo als zij bet
• noemen) to verhefl'en, niet zelden lustig in de weer
„ zijn met hunne uitvlugten en tegenwerpingen tegen
„ alle buitengewone Openbaringen , en inzonderheid
„ tegen die, welke de Christenen voor Goddelijk er• k ennen ..ken En niet zelden befchouwen zij bet als een
„ triumf van hunne denkwijze, wanneer zij den ge• loovigen, doch min fchranderen Bijbelvriend, door
• hunne geopperde, fchoon honderdmalen beantwoor• de, tegenbedenkingen in verlegenheid en tot zwij .
„ gen brengen ." Gelukkig, dat er, vooral in de groo.
te wereld , gevonden worden , die zulk een' fchaamteloozen Neoloog met verontwaardigend flilzwijgen den
rug toekeeren , of to antwoorden weten naar zijne dwaasheid , gelijk de Eerw. H 0 E K S T R A daarvan een voorbeeld aanhaalt . Met dat al beimen wij niet flechts bet
aangehaalde, maar houden bet tevers daarvoor, dat
door de uitgave van dit oorfpronkelijk vaderlandsch gefchrift aan ons Publiek eene wezenlijke dienst bewezen is . Bij Geleerden en Bijbelvrienden mogen de flukBOEKaKSCH . 1833. NO . 8.
Y
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ken van den ouden tljd, nog mcer de voornamere werken, tot verdediging des ChriStendoms na de Hervorming
uitgegeven , op de Hoogefcholen of van elders, bij
name althans, bekend geworden zijn ; bij bet grootfte
getal hogtans der Christenen , de Kerkelijken , hopen wIj ,
uitgezonderd, liggen dezelve onder bet ftof der bibliotheken of elders in eenen hoek verfchoven . Terwijl nu
de zucht naar bet nieuwe alien prikkelt, durven wij
bet bijkans behoefte noemen voor elk geflacht, naar deszelfs bijzonderen fmaak , bet betoog der eeuwige geloofswaarheid to kunnen lezen, en alzoo tot nadenken en onderzoek opgewekt to worden, met name door hooggeachte
t1jdgenooten . Want, zoo men omtrent andere wetenfehappelijke werken, inzondetheid bij voortbrengfelen
van vernuft en luim, alleen den inhoud ten waatflaf
neemt van hunne waarde , vereischt doorgaans bet lazend Publiek iets meer in den openbaren verdtdiger
van de Godsdietlst, en wil men, dat zijne optegtheid
fchier algemeen erkend worde en boven verdenkmg verheven zlj. Bezwaarlijk intusfchen houdt de wereld ook
to dezen maat ; en bet gulden boeksken vats den onfterfelijken D E G R 0 0 T, in den .Loeve/leinfchen kerker
gefchreven, opdat Zeevarenden zijn .Bew!~s van de ware
Godsdienst tot eigen nut en voortplanting van bet ge .
loof in den Gekruisten zouden rondvoeren en bezigen,
waar Hollands flag gezien en vereerd werd op aarde,
heeft inderdaad bij de onzen to lang moeten deelen in
de miskenning des Schrljvers (*). War, zttlk eene
vooringenomenheld , waarin de geest des tijds zich mengde, daarlatende, blijft bet nogtans ten huidigen dage
twijfelaehtig, of wel een waardig Godgeleerde, bet zij
Priester, bet zij Protestantsch Leeraar, in navolging
(*) Behalve dat wij bier toefpelen op bet begin of den
aanhef van genoemd liewo , beroepen wij ons, wegens de
miskenning van dezen arbeid VAN D E o a o o r, op bet
Berigt , door G . B R AND ten jare 1683 geplaatst voor den
derden druk ; een vi/fde dagteekent 1728 : of er ten latere
zij van dot oorfpronkelijk dichtwerk, is mij onbekend .
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van onzen vraagbaak D E G R o o T, eene verdediging
in bet licht zendende van j E z u s' Leere, Opftanding
en Wonderen, de befthuldiging ontgaan zal van Neclogen en tw1jfelaars , toeleggende om zijne opregtheid
bij den volke to ondermijnen , door 's mans betrekking
tot de perk ten ftruikelblok aan to grijpen . Wij wagen bet niet, op grond van eene to hooge vooringenomenheid met de wezenl%fke verlichting in Nederland,
dit voorltsl ontkennend to beantwoorden ; maar bet ver
blijdt ons daarentegen, tot befchaming van zulke waanwijzen of ligtzinnigen, (indien zij onder de onzen fchuilen mogten) to kunnen zeggen, dat, reeds omtrent bet
midden der vorige Eeuw, de beroemde G. WEST,
Medelid van bet Parlement in Engeland, en als leek
gewaarborgd tegen zoo laaghartigen laster, vandaar
cene bijkomende reden ontleend heeft, om op den titel
van ziju gefchrift over de Op/landing van J E z U s
CHRIS T U S zijnen naam to doen ploatfen. Ook gewagen wij to liever hiervan, nu eene Verhandeling van
gelijkfoortigen of meer algemeenen inhoud, een pleit
voor de waarheid van de Christelyke Godsdienst , ter
beoordeeling voor ons ligt ; eene Verhandeling, wel
zonder naam, dan toch bet werk van eenen welbekenden Schrijver, van wijzen den Heere H . n A .N E K U I IF ,
in leven koopman to Harlingen en achtenswaardig lid
der Doopsgezinde Gemeente in die ftad, en hierom,
zoo wij achten , een verdedigingsfchrift des geloofs,
op zichzelve befchouwd van groote waarde . Want,
wel verre van hetzelve voor de pers to beftemmen,
(waaromtrent wij meenen van zijnen Vriend, den Eerw .
H o E K S T R A, to moeten verfchillen) hlijkbaar bewerkte
hij deze Verhandeling tot eigene oefening en ftichting,
en bleef ten einde toe onledig met bouwftoffen to
vergaderen, om dezen zijnen arbeid to verbeteren en
to verrijken . Heeft men nu het getuigenis van eenen
WEST en L Y T T L E T O N voor geheel belangeloos en
opregt aan to merken, met alle regt vermeenen wij dat
van onzen H A N E K U I K daarnevens, zoo niet daerY2
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boven, to mogen plaatfen ; want hij heeft hetzelve door
zijnen dood bekrachtigd : op bet punt van in den Heere
to ontflapen, vertrouwde hij dit en andere gefchriften
aan zijnen Vriend, in die plegtige oogenblikken geheel
afziende van eenigen naam of roem op aarde to wenfchen .
Ondertusfchen, hoe veel daaraan gelegen zij, om , in
eene verdediging der Christelijke geloofsgronden, de
waarheidsliefde en opregtheid des Schrijvers boven alle
redelijke verdenking verheven to kunnen achten, verre
nogtans ziin wij er van of , om deze Verhandeling daarom alleen aenprijzenswaardig to keuren bij onze Lezers,
Dezelve verdient zulks ook, en voornamelijk, wegenS
haren inhoud en wijze, zoo wel als kracht, van betoog . Hiervan , twijfelen wij geenszins , zal elk onzijdige, die haar in handen neemt en beoefent, volkomen
overtuigd worden ; en bet is de algemeenheid en rijkdom
tevens der ftoffe, ilie ons belet, eene fchetfi des geheels of een breed verfag van dezen nuttigen arbeid
mede to deelen . Men vergenoege zich dan met dit,
fchoon oppervlakkig, overzigt .
Met een fcberpziend oog en wkl onderfcheidend verfi:and kiest en volgt de Heer H A N E It v t K , in het be .
werken van de voorgeftelde taak, zijnen eigen' weg,
toont hij zich des onderwerps meester, en heerscht er
duidelijkheid van ftijl en bondigheid van bewijsredeuen
in zijn gefchrift. Hij begint met op to merken, dat in
geloofszaken geene wiskun{{ige zekerheid , die rust op
afgetrokkene denkbeelden en befchouwingen, maar alleen
eene zedelijke blijkbaarbeid, welke op de grootfte waarfchijnlijkheid afgaat, door den redelijken mensch vereischt mag worden tot zijne overtuiging der waarheid .
Uitgaande van dit beginfel, zet hij met naauwgezette
onzijdigheid de tegenwerpingen uiteen, door filet Ongeloof aangevoerd tegen de Echtheid der Boeken en
de Geloofwaardigheid van bet Apostolisch getuigenis ;
toetst, vergelijkt en weegt dezelve geleidelijk tegen de
redenen, die voor de zaak en voor de Goddelijkheid
des Evangelies pleiten ; toeft ten laatfte eveneens, en
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wederom met een oog op de ingebragte bedeukingen
en vitterijen der beftrijders, bij den hoekfieen des Chris .
tendoms , de waarheid van j E z u s' verrijzenis ; gevende alzoo aan zijn befluit en overtuiging de meest
volkomene vastheid. Dank hebbe derhalve de Eerw .
H O E K S T R A , die, gelijk bevorens , zoo ook nu , eene
Verhandeling van z1jnen zaligen Vriend der vergetelnisfe onttrokken en , daar zij zulks wel verdiende, door
den druk heeft gemeen gemaakt ; aich bovendien de
moeite gevende , om haar , tot gemak der Lezers , in
paragraphen of to deelen . Intusfchen doet bet ons feed,
dat zijn Eerw . van meening fchljnt geweest to zijn, dat
bet hem niet even zeer vrijftond , eene laatfle befchavende
hand aan bet opftel des overledenen to mogen leggen (*) ,
waardoor deze en gene kleinighaid, die verbetering,
of eene verontfchuldigende opmerking althans, naar ons
gevoelen, vereischt had, onaangewezen is gelaten . Om
alle vermoeden van eenzijdigen lof van ons to weren,
zullen wij dat weinige vermelden met die befcheidenheid, welke wij den waardigen afgeftorvenen verfchuldigd zija .
Zoo lang dit pleit voor de waarheid van de Christelijke Gadsdienst onder 's mans papieren bleef bermsten, en niet ter uitgave beftemd werd, was bet genoeg , dat hff de deugdelijkheid kende der bronnen,
waaruit hij zijn hetoog ontleend had, op bet gezag
van Kerkvaders en andere aangehaalde Sch-rijvers •• vustende . Maar, inzonder.heid in bet teedere- punt eener
gedrukte verdediging der Heilige Schrift en Evangelifche waarheid tegen bet Ongeloof, vereischt bet lezend en nadenkend Publiek met alle regt in ftaat gefte}d to worden tot eigen onderzoek, en blijft eene
naauwkeurige aanwijzing van bet gezag, waurop men
(*) BUzonder bebben wij hier bet oog op de lacere en
teregt door [] aangewezene bijvoegfelen van den Schrljver,
welke hier of daar gevoegelijk met den loop der rede had_
den kunnen verbonden worden, en nu eenigzins flootend
invallen .
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bouwt, pligtmatig . Hoezeer wij due to dezen op den
overledenen en zijne opregtheid ons kunnen v€rlaten,
en zelve, door een en ander na to fean, in ons vertrouwen to then aanzien op hem bevestigd zijn, hadden wij echter gewenscht, dat van niemand een ingewikkeld geloof gevergd ware .
Bovendien is (in § Io6j een misfag onopgemerkt
gebleven, die, bet is zoo, alleen den beoefenaar der
letteren in bet oog zal loopen, en voorzeker meer als
eene vergisfing, dan als eene drukfout, to verontfchuldigen is . Wij houden bet namelijk daarvoor, dat wijlen de Heer HANEHUIIC LACTANTIuS en diens
boek de morte perfecutorum voor den geest had, wanneer hij den Griekfchen L U C I A N U S een Romeinsch
Schrijver noemde, en van diens gefchrift de morts
Peregrini, als droeg het den titel do morte peregrlnorum , in denzelfden volzin gewaagde .
Eindelijk, een weinig verder (nog in § Io6), zou,
onzes inziens, eene aanteekening van den Uitgever voorzeker niet to onpas geweest zijn . De overbekende getuigenisfen van P H L E G O N en T H A L L U S vindt men
daar aarlgevoerd, als bevestigende bet Evangelisch verhaaJ wegens de zware duisternis over de geheele aarde,
gedurende de drie middaguren der kruif ging . iiet gevoelen van onzen D E G R O O T en anderen, die nitdrukking veri}aande van bet Romeinfche gebied, bleef,
ondanks latere herziening van zijne Verhandeling, ~voor
geldig doorgaan bij den geachten Schrijver . Beter,
daarentegen , werd bet door w A G E N AA R (*) onbeilist gelaten, of wel die plaatfen van P H L E G O N eu
T H A L L U S, van eene overrroote zonnetaning gewagende , van toepasfing zijn op bet akelig duister, welligt roadom den kruisberg, Jeruzalem, en misfehien
ten meesten over Judea, verfpreid . Voorname Godgeleerden toch en Bijbeltolken, die laatstgedacht gevoelen begunfligen, vatten, naar den fpreektrant der
(*) Gefchiedeuis der Christelifke Kerk in de eerie Eeuw ,
B. I . S 44 . bl . 99.

VAN DEN CHRISTELIJKEN GODSDIENST .

331

Jodenr, de uitdrukking der Schrifture op in dezen bepaalderen zin (*) . Wat ons betreft , ook wij houden
het daarvoor, dat de zaak in gefchil is afgedaan door
het oordeelkundig en allezins naauwkeurig onderzoek, eerst
van den kundigen A . A. S Y K E S , later herhaald door
den even vermaarden N. L A R D N E R (t) . Ten zij men
dus de bewijzen , door hen to berde gebragt , wete to
wederleggen en to ontzenuwen , zal het voor de goede zaak
des Christendoms meer fchadelijk dan voordeelig zijn ,
op gronden to bouwen, die geene wezenlijke vastheid
hebben . Ook mag men veilig die hoogst ongewisfe getuigenisfen der opgenoemde Schrijvers , fchaars bij de
Kerkvaders zelven aangehaald , onaangeroerd voorbijgaan, en, met onzen HAMELSVELD en VAN DER
P A L M, aan zulk een' ongewonen neveldamp bij de
kruifiging denken , als meermalen de voorbode is eener
aardbeving .
Wij eindigen met deze Verhandeling aan Leeraars, en
vrienden der waarheid en der Heilige Schrift, hartelijk
aan to prijzen ; meer bijzonder wenfchende, dat dezelve
in handen kome van onze vaderlandfche Jeugd , zich voorbereidende voor de Kerk, of tot de belijdenis des geloofs .
(*) ERASMUS, G . J . VOSSIUS, SCALIGER, BEZA,

en anderen , aangehaald bij L A R D N E R (op iraks
to noemen plaatfe) . Ook omhelsden C L E R i c u s, blijkens
de noot op M A T T H. XXVI I ; 45, en de latere Uitleggers,
dit gevoelen vrij algetneeu .
(t) S Y K E s , a Disfertation on the Eclipfe mentioned by
P H LEG ON, I732 ; a Defence Qf the Disfertation, 1733 , and
a fecund Defence, 1734, both by S Y K E S . Ziinde deze verdedigingen gerigt tegen de bedenkingen, door C H A P M A N en
W H I S T O N ingebragt . - L A R D N E R, a Collection of ancient
Testimonies, Vol . II . Ch . XIII . p . 126-152 .
B Y N 1E U S

G

R E o o R 1 u s van Nazianzus de Theologus . Eene Bsjdrage tot de Gefchiedenis der Kerke en des Leer/lel.
fels in de yierde Eeuw. Door Dr . C A R L U L L-
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vroeger buitengewoon Hoogleeraar in de God*
geleerdheid to fleidelberg, than gewoon Hoogleeraar
to Halle. In II Deelen . Uit het Iloogdultsch , met
hoorberigten en Nafchrift van j . C L A R i s s E . Te
Rotterdam, bij de Wed . J . Apart . In gr. Svo. 821
Bl.f8
M A N N,

Z oo weinig gezind, als men onder Protestanten vroe-

ger fcheen to zijn tot bet behandelen van de fchriften der
Kerkvaders, is men thans niet . Pri_jfelijk is vooraeker
deze verandering, vooral als men bet er op gezet heeft,
de Gefchiedenis der Kerke en des Leerftelfels nit de
bronnen zelve to leeren kennen . Profesfor U L L M ANN ,
ook bij ons niet ongunftig bekend, levert in dit werk
over den beroemden G R E G o R I t7 s van Nazianzus eene
zeer gewigtige bijdrage tot die Gefchiedenis in de vierde
Eeuw , zoo als de titel belooft . De vertaling is geleverd , bet eerfte Deel door Mevrouw K L E Y N , geb .
o C K E R s E, bet tweede door den Heer G E R BRAND
B R U I N I N G.
Waarom is dit werk , dat in bet oorfpronkelijke door deskundigen gelezen kan worden, vertaald? Die vraag kan niet beter beantwoord worden,
dan met de woorden van C L A R I S S E, Voorb . Ifte
D . bl . IX : ,, Uitftekend is de waarde van dit werk,
bet zij men op bet doel des Schrijvers , of op bet voorwerp , door hem ter behandeling uitgekozen, of op de
bewerking der ftof, die hij geheel en al nit de bronnen
heeft opgedolven, of op inrigting, ftijl en voordragt
bet oog fla . Ik mag er dan geenszins aan twijfelen, of
dit book zal , onder de duizenden , die uit bet Hoogduitsch vertaald worden , bij onzen landaard , de betamelijkfte onderfcheiding en bet gunftigst onthaal ohtmoeten : terwijl deszelfs lezing genoegelijk onderhoud , en
bet oplettend gebruik , in meer dan 66n opzigt , wezenlijlt nut zal kunnen opleveren ." Bij dusdanigen ]of van
een' man als C L A R I S S E , lust bet ons , den Lezer,
die dit nu wel verlangen zal, met den inhond van dit
werk eenigzins bekend to maken .
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Het eerfte Deel behelst, na eenige aanmerkingen ter
inleiding, 's mans Levensgefchiedenis . Het Plot dier aanmerkingen verdient bier eene plaats : „ Het was een
tijd van vreefelijke partijzucht en verdeeldheid . Doch
waar partijen zijn, bet zij godsdientlige, politieke of
wctenfehappelijke, daar is onverdraagzaamheid en vervolging, bet zij deze zich dan openlijk vertoonen, of
in 't geheim werken ; zij handhaven zich met de wapenen van tong en pen, of met die der oppermagt ; daar
is geen wederkcerige eerbied voor eens anderen inzigten
en hemoeijingen , maar daar worden de perfoonlijke betrekkingen integendeel vergiftigd," enz . In zulk eenen,
en niet meer in then vroegeren beminnenswaardigften,
tijd der Christelijke Kerk leefde G R E G o R I U S . War,
juist in den ftrijd met zull: een' tijd, zullen (zal) zich,
inzonderheid bij zijne eigenlijke openlijke werkzaamheid
to Konflantinopel, zoo menig eene zijner voortreffelijkheden des to helderder vertoonen , en over bet geftrenge
en terugftootende van zijn karakter zal zich aldus een
zacht licht verfpreiden ." 's Mans Levensgefchiedenis
verdeelt zich in vier tijdperken, welke in vier afdeelingen, ieder door een tijdrekenkundig overzigt voorafgegaan, behandeld worden .
Afdeeling I . Gefchiedenis der jeugd van G R n G oR I U S . Van zijne geooorte, tot op bet dertigfte jaar
zijns ouderdoms . Ongeveer van bet jaar 330 tot 36o .
1 . Vaderland, familie en vroege jeugd van GREG ORI u s . II. Zen verbliff to Athene. (Bl . I4-40.)
Afd . II . Het leven van G R E G o R I U S in Cappado
cien , gedeelteljk in de eenzaamheid, en voor een gedeelte in openlffke en kerkeljke werkzaamheden . Nagenoeg van den jare 36o tot 379 , en dus van zijn der
tigfte tot zijn negenenveertigite levensjaar. I. Verfehillende rigting van den geest van G R E G o R I U S, en
van zfnen broederCAESARIUS . II . GREGoaius
ontwerpt zich een plan voor zffn vodgend leven .
(Hierbij behoort eene aanteekening van U z L M A N N over
de echtheid van G R E G 0 R I u s' Testament. Ilde D. bl.
255 .) III . G R E G 0 R I U s in de eenzaamheid. IV. Lerfle
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openbare werkzaamheid van G R E O O R I U s, om vrede
to fichten . V. Wordt Priester en ontvlugt . VI. Over
J U L I ANUS in 't algemeen , en de betrekking van G R EG O R I U S tot hem in 't bq~zonder .
a. De betrekking ,
waarin het Christendom tot het Heidendom flond, toen
J U L I A N U S de regering aanvaardde . Zyn afkeer van
het Christendom . b. J U L I A N u s' handelw%fze omtrent
het Christendom en deszelfs bel#ders . c . G R B G O R I U S'
boeken tegen j U L I A N u s . d . Perfoonl#ke betrekking yan
GREGORIUS en z/ne familie tot JULIANUS . VII .
G R B G O R I U S treedt andermaal als vredeflichter op .
VIII. De verkiezing van B A S I I. I U S tot Bisfchop van
Caefarea , en het gedrag van den ouden en jongen G R EG o R I U S b j deze gelegenheid . IX. G R E G O R I u s wordt
Bisfchop van Safima , en daarna medehelper in de bediening z#ns vaders to Nazianzus . X. Huifel#ke tegenfpoeden van G R E G O R I U S . XI. Openbare werkzaamheden van G R E G o R i u s, als medehelper zos vaders
to Nazianzus . XII . De oude G R E G o R I u s fierft . Ook
zone yrouw N G N N A. De jonge G R E G o R I u s keert, als
ambteloos man, naar Seleucia terug . (Bl . 41 -1 39.)
Afd . III . Openbare ambtsverrigtingen van GREG OR I U s in Konftantinopel , tot op zijne terugkomst in z fn
vaderland. Van den jare 379 tot 381 , dus omftreeks
het negenenveertigfte tot het eenenvijftigfte levensjaar
van;' G R$ G O R I U S . I . Godsdienflige en kerkeqke toejiand to Konflantinopel. z . G R E G O R I u s komt to Konftantinopel , en verzamelt zich eene Gemeente . 3. G R Eo o R I U $ words door de tegenfanders verfmaad en vervolgd, en verdraagt dit op eene zachtmoedige w1ze .
Twist onder de Regizinnigen to Konftantinopel . 4. Over
G R E G o A I U S' Leerredenen en ambteloos levee to Kon.
itaninopel . 5. Roem van G R E O O R I U S . H I E R o N YM u s words zajn leerling. Zgine betrekking tat den VVgar AT A X I M us. 6 . G R E G O R I U S vwrdt wederhoudeu
om Kontiannopel geheel to verlaten, zondect zicb echtsr eenigen tyd op het land af. Zjn gevael 'oor de
fchoonhedenl der Natuur . 7 . dankomst Van T1111On-o-
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s i u s to Konftantinopel . Zegepraal der Niceenfche Geloafsbeljdenis. G R E G O R I U S verzet Lich /landvasrig
tegenl het aannemen van het Bisdom . 8 . G R E G 0 R 1 U S
blijft by z#ne weigering, om de Bisfchoppelffke waardigheid aan to nemen. Zone vr#moedigheid tegen (omtrent)
alle/landen . 9 . Tweede algemeene Kerkvergadering to Konftantinopel , in het voorjaar van 381 . G R E G 0 R I U S
words regtmatig tot Bisfchop gekozen . Zone fchrandere
voor/lagen vinden geen gehoor . i o. G R E G O R I U s bedankt voor
ambt , en neemt affcheid van ziine
Gemeente . (Bl. 140-234 .)
Afd . IV. Van het vertrek van G R E C 0 R I U S flit
Konftantinopel naar z#n vaderland, tot aan zqrnen
flood. Van den jare 381 tot 390, dus van het eenenvijftigfte tot het zestigfte jaar zijns ouderdoms . I . G R EG O R I U S vindt behagen in zone afgezonderde livens .
wijze en verw#dering van Kerkvergaderingen, doch is
bij voortduring voor de Nazianzeenfche Gemeente werkr
zaam . 2 . G R E G O R I U s onttrekt zich geheel, neemt
echter fleeds deel in kerkel%/ke gebeurtenisfen en in ha
welzjfn van zqrn vaderland, van b jzondere famllien eu
perfonen . 3 . Brieven en Gedichten van G R E G O a I v s .
[Siechts algemeen vertlag vindt men hier . De titels der
gedichten worden niet eens genoemd . Hierbij behoort
de aanteekening Ilde D . bl. a56 , waar U L L M A N N
verklaart , over den xpirAt ordczav van G R E 0 0 R -I U S
willens to zijn, bij eene nadere gelegenheid, iets meet
to zeggen .] 4 . G R E G 0 R I U S' dood. Zi/n karakter.

zo

(Bl . 235-270 .)

Her zal niet onvoegzaam zijn, hier de medegedeelde hdofdtrekken van zijn beeld op to geven . Dit leids
zoo wel tot prijsftelling op G R E G o R I U s' Levens•
gefchiedenis , als op U L L M A N N 'S voortreffelijken ar
beid : , G R E G O R I U S was van middelmatige geftalte, een weinig bleek , echter zoo, dat hem dit niet
leelljk ftond . Zijn hoofdhaar was dun en door onderdom
grijs geworden ; digter was zijn korte baard en zijae
fterk uitkomende wenkbraauwen . Aan het regter oog had
hij een likteeken. Zijn gelaat was vriendelijk en inne-
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mend ; zijn gedrag eenvoudig . De grondtrek van zijn
binnenfte was godvruchtigheid ; zijne ziel was vol van
vurige geloofskracht, en Gode en C Et R I S T U s toegekeerd . Een blakende ijver voor Goddelijke dingen leidde
hem door geheel zijn leven . De ijver openbaarde zich
zeker ook wel in een ftreng vasthouden en verdedigen
van zekere geloofspunten, welke die eeuw bijzonder gewigtig achtte , alsmede in bet levendig en van partijdigheid niet vrij beflrijden van tegeno-vergeftelde overtuigingen ; maar ook niet minder in een innig en levendig
beoefenen van bet werkdadige Christendom , welks bevestiging en verbreiding in de gemoederen hem boven
alles na aan bet harte lag . Zijn kluizenaarsleefregel was
overdreven en der gezondheid nadeelig, maar echter niet
zoodanig , dat zij in werkheiligheid ontaardde ; dezelve
was voor hem een middel tot verheffing en bevrijding
des gemoeds, maar niet, op zichzelven befchouwd,
reeds eene hoogere deugd . Aangeborene en verworvene
liefde tot eenzaamheid hinderde hem , alle zijne krachten
ten algemeenen nutte aan to wenden . Zijne afzondering
en ingetrokkenheid lieten hem niet tot geoefende wereld .
en menfchenkennis geraken . Gebrek aan menfchenkennis
bragt to weeg, dat hij fomwijlen al to onvoorzigtig zijn
vertrouwen wegfchonk, fomwijlen wantrouwig was en
bitter in bet beoordeelen van anderen . Hij verlangde van
anderen veel, van zichzelven bet meeste . Vatbaar voor
groote voornentens en vol van een' blakenden ijver voor
al wat goed is, was hij niet altijd flandvastig n volhardend in de uitvoering . In bet dulden en worftelen was
hij edel en grootmoedig, in de overwinning gematigd,
in bet geluk nederig , de magthebbenden niet vleijende ,
maar den verdrukten en vervolgden een fIeeds bereidwil.
lig helper, den armen een liefhebbend vader, De uhnwntendfte hoedanigheden waren bjj G It E G 0 L I U S ook
met gebreken vermengd : hij was niet geheel vrfj van
ijdelheid ; hij was ligtgeraakt en vatbaar voor beleedigingen ; maar hij vergaf ook fpoedig wetter , en koesterde
geenen wrok . Hij was een mensch , in de heiliging be-
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grepen (?) en naar bet beste ftrevende , maar niet volmaakt, gelijk zulks geen fterveling op aarde is ."
(Het vervolg en /lot hierna .)

Natuurkundige Verhatidelingen van de Hollandfche
Maatfchapp( der Wesenfchappen to Haarlem . XXJIe
Deel . Te Haarlem, b~7 de Wed . A . Loosjes, Pz .
In gr . 8vo . 26o B?. f 2 - 40 .

D

it deel behelst drie Prijsverhandelingen. De eerfte is
die van den Heer s . j . G A L A nI A , Stads Doctor in de
Genees- en Verloskunde to Sneek, over de ;geneeskrachten
van bet ladium, en de ziekten , waarin bet gebruik van
dit geneesmiddel to pas komt (bl . 1-17 1 ) . De Schrijver
heeftr deze Verhandeling in drie Hoofdftukken verdeeld .
Her eerfte handelt over bet lodium , deszelfs verbindin .
gen, wijze van aanwending en gift ; bet tweede , over
de ziekten en gebreken, waarin hetzelve, zoo wel finals uitwendig, als geneesmiddel is aangewrend geworden ;
alsmede over de gunflige en ongunflige toevailen , uit
werkfelen of gevolgen, welke onderfcheidene Genees en
Heelkundigen gedurende en na her gebruik van dit middel hebben waargenomen ; bet derde, eindelijk, beantwoordt de vraag zelve , en behelst eene op rede en on•
dervinding , zoo van den Schrijver zelven , als van an .
deren , fteunende bepaling der geneeskrachten van bet
Iodium, en eene aanwijzing der in- en uitwendige ziekten,
waarin bet to pas komt. Het uitvoerigst is het tweede
Hoofdfttik behandeld , en de Schrijver heeft inderdaad
den dank van bet gcneeskttndig publick verdiend door de
vlijtige en zorgvuldige bijeenzameling van berigten, die
over dit nieuwe middel in onderfcheidene Journalen gevonden worden. Alleenlijk zou men, tot een gemakkelij .
ker overzigt, wel gaarne dit Hoofdhluk in onderfcheidene
paragrafen hebben gefplitst gezien ; terwijl nu bet lezen
vertnoeijend en bet weder opzoeken van bet gelezene be .
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zwaarlijk is . Men ftaat inderdaad verbaasd , wanneer
men het beer van kwalen overziet, waartegen men bet
lodium al heeft aangewend ; bet ging hiermede even wet
even zoo als het bijkans met elk nieuw middel gaat, en
bet ontbreekt nog niet aan Geneesheeren, die in den ijdelen
waan fchijnen to verkeeren, dat de duizend-en-wine kwalen, waaraan bet menschdom lijdt, door Un enkel geneesmiddel kunnen worden beftreden , en dat dit dan altijd
het laatst ontdekte der ontelbare wapenen wezen moet ,
waarmede alle Rijken der Natuur bet tuighuis van A E s e uL A P I u s dagelijks voorzien ! In bet derde Hoofdftuk
bepaalt de Schrijver de werking van bet lodium op bet
gezonde ligchaam , ook volgens proefnemingen op zichzelven genomen ; befluit daaruit, gelijk ook ult de ziekten,
waarin men bet bezigt , dat bet vooral op bet fystema
abforbens (hier altijd fysthema abforbens genoemd) zijne
working uitoefent , en deelt eenige eigene waarnemingen
mede van deszelfs gelukkige aanwending in klierziekte eh
rachitis . De groote nuttigheid van dit middel in bet
kropgezwel words volgens beproefde Schrijvers , die deze
ongefteldheid hebben kunnen waarnemen , opgegeven .
De tweede Verhandeling ftrekt ter beantwoording der
vraag : Welke
de eigenfchappen, waaraan men eene

so

goede, onder water hard wordende mortel of metfelfpecte
kan herkennen P welke zffn deszelfs fcheikundige hefland.
deelen , en welke is de fcheikundige vereeniging , die
er bf7 dit hardworden tusfchen deze beflanddeelen geboren words? (Bl. 173-20 .) Zij heeft tot Schrijver
den Profesfor der Mineralogie to Munchen, J- N . F U C H s.

De Schrijver toont door vele proeven, met verfchillende
delfftoffer, genomen, overtuigend aan, dat er geen cement
zonder kiezelaarde beflaan kan , en dat bet hardworden
Been gevolg der zamenhangskracht (cohaqj2o) is , maar
op eene langzame fcheikundige verbinding der kiezelaarde
en des kalks op den natten weg berust . De drukking
bevordert dit hardworden ; welke omftandigheid zeer in
a nmerking komt bij bet bouwen van muren met hydraun
lifcben mortel, waarbij deze door den last der metfel-
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fleenen zamengedrukt en tot een' aanmerkelijken graad
van hardheid gebragt wordt , al is hij ook niet van de
beste hoedanigheid .
De derde Verhandeling, eindelijk, is die van Dr. j . H . F .
W I G A N D , to Freyfa , in Kur-Hesfen , en ftrekt ter beantwoording der vraag : Welke is de zeker/le, gemakkeljk/le en voordeelig/le bereiding van de Emetine uit
Ipecacuanha en andere, dat beJlanddeel bevattende planten ? Wat heeft men tot dusverre waargenomen , ads
kenmerk eener zuivere bereiding van dit befanddeel ?
In welke evenredigheid ftaat het braakverwekkend vermogen van het laatfle tot dat van de beste Ipecacuanha?
Welke is de bcste wyze, om hetzelve met veiligheid toe
to dienen ? (BI . 2I9-26o .) Deze Verhandeling bavat
vier Afdeelingen , naar aanleiding der vraag ; terwijl een
bijvoegfel nog eenige bijdragen bevat tot de drie eerfle
Afdeelingen. Het was den Schrijver namelijk eerst na
bet bewerken der Verhandeling gelukt, andere foorten
van Ipecacuanha - wortels ter onderzoeking to bekomen , dan die van de Callicocca Ipecacuanha (of Cephaelis Ipecacuanha) , waarvan hij zich vroeger alleen
of hoofdzakelijk had bediend . Zijne proefnemingen hebben tot refultaat gegeven, dat dit beftanddeel wel in
mindere hoeveelheid in andere foorten van braakwortel
voorkomt, maar dat bet overigens in eigenfchappen en
werking op bet dierlijk 11gchaam geen verfchil oplevert ,
uit welke foort bet ook moge bereid zijn . Volgens hem
ftaat is grein Emetine met 8 grein echten Ipecacuanhawortel in werking gelijk . De door den Schrijver gevolgde bereidingswijze , die voordeeliger refultaten opleverde dan die van G R I G E R , is voor geene korte opgave vatbaar, en Inoet in zijne Verhandeling zelve nagezien worden .
Dit Deel der Natuurkundige Verhandelingen van de
Haarlemfehe Maatfchappij bevat dus , volgens onze beknopte inhoudsopgave, belangrijke bijdragen voor toegepaste Scheikunde en Geneeskunde .
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Korte Befchouwing der oorzaken en het wezen der Cholera Ifiatica , benevens eenc eenvoudige behandelingsw!jze dier Ziekte ; z7nde een uittrekfel uit twee Hoog .
duitfche herhandelingen door Dr . Ir . J E N C K E N uit
het Engelsch vertaald en vermeerderd met een beknopt verfag, wegens het nut der aanwending van
bloedige koppen tegen die Ziekte, door * * * Chirurg#n Majoor b%/ Z. M. Marine . Te Zierikzee , bs;
T. van de Velde Olivier. 1832 . In gr. 8vo. 3o BI.

f .-40.
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boekje lag bij Recenfent op tafel , toen een van
onze brave Vrijwilligers , met verlof afwezig, bij hem
kwam . De behandeling van het geweer was hem ge .
fleel eigen geworden , de Genees- en Heelkunde even
vreemd gebleven . Hiaj nam het ftukje op , en, lezende
op den titel van het nut der aanwending van bloedige
koppen , riep hij uit : ,, Jammer, dat wij met die verwenschte Belgen niet eens wear aan den flag geraken !
Aan bloedige koppen , zoo de Cholera cens mogt terugkeeren , zouden wij 't bun alsdan niet laten ontbreken ,
om aan to wenden naar believen !"
Verftaan wij den titel we], zoo is deze vertaling eene vertaling van eene vertaling ! De flijl der Nederlandfche fchijnt
dit ook to bevestigen, zijnde op vele plaatfen ftroef, min
duidelijk, in woordvoeging de Engelfche afkomst, in fominige uitdrukkingen eenen met de Nederlandfche toal niet
zeer bekenden Schrijver verradende . Vat zegt b . v . een leidend denkbeeid (bl . 7) , cene overfielpende magt (bl . 7) ,
meerdere voorbefchiktheid met zich voeren (bl . 11 ) , zij
(geneesmiddelen) worden niet in de organifatie gewelgerd (bl . 17) ? Ook ontbreekt het niet aan drukfouten .
De korte befchouwing nopens a . •r aard en oorfprong
der Cholera van Dr . J E N C K E N :m
wqm den Vertaler
belangrijk genoeg voor , om in onze taal overgebragt to
worden, ten einde hen to gertjven , die der Engelfche
tale niet magtig zijn. Hij zelf wilde er een kort verfag
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wegens de nuttigheid der aanwending van bloedige koppen in deze ziekte bijvocgen . Rondborftig gefproken',
vooral daar wij eenen Zeeman voor ons hebben, zoude
bij bet laatfte zeer wel hebben kunnen doen en bet eer.
fte geheel later .
Wat zegt bet toch : Ilet fchijnt mij (Dr . j E N C K E N)
thans toe, dat de Cholera Karen oorfprong heeft in eene
tellurifche hoofdJlofelijke kracht, welke in bet tegenwoordig tijdperk uitvloeit, ten gevolge der hevige en
feel op elkander volgende beroeringen der aarde, welke,
niettegenftaande hare neiging tot uitzetting, fteeds een
plastisch karakter behoudt ? [Door tellurifche (aardfche) kracht wordt verftaan : de eigendommelijke (individuele) kracht (vis vitalis) als een organismus be,
fchouwd . Bl . 1 . ? !] Het flagaderlijk vaatgeftel biedt ons
een dergelijk verfchijnfel aan , als vereenigende de fterkfte
neiging tot uitzetting met den hoogflen graad van geneigdheid tot zamentrekking en vastwording . (Bl . 4 .)
De zenuwen ftaan , in betrekking tot de grondftoffelijke
krachten, welke de Cholera voortbrengen, als bet metaal
tot de electriciteit . B1 . 5 . (? !) Het zenuwknoopenftelfel
heeft, volgens dezelfde grondbeginfelen, verwantfchap
met bet tellurisch uitzettingsvermogen . B! . 6 .(? 1)
Wenscht gij hiervan nog meet to weten, geeerde Lezer ? Wel nu , koop deze korte befchouwing , lees en
herlees haar, en breng haar, indien bet u nut en vermaak kan doen , (om met Prof. P R U Y S V A N D E R
H o E v r N to fpreken (*)) in de gewone taal der menfchenkinderen over . Wilt gij echter goedgunftig onze
beoordeeling als een praeadvies of eene voorproef befchouwen , zoo nemen wij de vrijheid u to verzekeren , dat wij ze gelezen hebben , en over de zaak in
questie ook na de lezing niet wijzer geworden zijn . Met
dit gezegde willen wij echter op uw eigen verlicht oordeel geene magt of invloed uitoefenen .
Wat nu bet bijvoegfel over de aanwending der kop(') Historifche Lesfen over de Cholera, bl . 92.
Z
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pen betreft, zijn wlj bet met zijn Ed . eens, ,, dat men
• van derzelver gebruik eenen gunftigen uitflag mag be,
• loven, zoo lang niet ten eenemale alle kracht in bet
„ zenuwgeftel is uitgeput en er reeds eene verlamming
• in hetzelve is ontftaan," wanneer, helaas! de meeste
of liever alle de geprezene middelen to kort fchieten .
Dat ter zijner tijd, onder gegevene omfiandigheden, de
aderlating en bloedzuigers niet van even veel nut zouden zijn, hiervan heeft de Schrljver, niettegenflaande zijne
bedenkingen daartegen, ons niet kunnen overtuigen . In
alien gevalle , indien wij ons ook met hem bepaaldelijk
omtrent bet gebruik der bloedige koppen vereenigen ,
doen wij dit niet met de door hem op den voorgrond
geftelde Theorie en daaruit afgeleide gevolgtrek eingen .
Wij houden deze , rustende op die van Dr . j E N c K E N,
voor gewaagd, niet voor bewezen, en in eenen toon
gefteld, min voegende aan eene wetenfchap, die, vooral
in dit geval , meer op ondervinding, dan op hoogdravende
befpiegeling, moet afgaan. Lust bet iemand, zich met
befpiegelingen bezig to houden , bet that hem vrij ; maar
hij zij Reeds omzigtig in bet toepasfen en afleiden van
gevolgen, en bediene zich in bet laatfle geval van voon
bet gezond verftand bevatbare uitdrukkingen .
Gefchied- en Letterkundig Mengelwerk van Mr . 1.
S C H Lr L T E M A . Vden Deels ifle Stuk . Te Utrecht ,
bf J . G. van Terveen en Zoon . 1832 . In gr. 8vo .
XXIV en 275 bl. f 2 - 4o.

Onze ijverige

S C H E L T E M A, op wiens werkzaam .
held de jaren geenen invloed fchijnen to oefenen , gait
nog altijd rustig met zijn belangrijk Mengelwerk voort ,
in dit flak to belangrijker,, omdat hij zich de handhaving
van de eere des Vaderlands tegen de „ Duitfcbe ket •
ters ," zoo als s I At o N s hen noemt , heeft ten doel ge .
fteld, in bet gefchil over de Drukkunst (hetwelk nog
nicer gefchrijf voor en tegen heeft opgewekt, en reeds
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bijna zoo veel Eeuwen duurt, Cs de toch waarlijk niet fpoedig afgedane Belgifehe quastie jaren) . En toch zijn partijen
ook bier nog even ver van elkander. Dat de Heer It ox I N G de zaak niet alleen door uit-, maar ook door inwendige bewijzen ten voordeele van Haarlem getlaafd
heeft ; dat de eerfle Bibliograaph van .Europa, de Heer
It B E R T , (eerst Bibliothecaris to Wolfenbuttel, daarna to
Dresden) de aanfpraak van Haarlem erkent , -- bet but
niets om de Mentzers to overtuigen, omdat zij - niet
overtuigd willen worden . Er is een valsch, een befpotte .
lijk Patriotismus, hetwelk men alleen door werelelburgerl!#e denkbeelden (wat ook Dichters en Redenaars daartegen mogen zeggen) kan uitroeijen : bet is de zucht,
oei alles in z~n haderland good to vinden , en alles
door buiten kwaad en verkeerd . Wij , Hollanders, zijn
biilijk genoeg, om ons flechts den eerj'len /loot - de pri.
mae lineac - der uitvinding van de Boekdrukkunst toe
to kennen , en de verbetering , de zeer aanzienlijke vol .
making derzelve aan Mentz over to laten . Maar daarmode is de geboorteflad van G U T E N B E R G nog niet
tevreden . Zij wil alles aan dezen haren medeburger hebben toegekend - de eer/le uitvinding zoo wet, als de latere
befchaving en verbetering ; en ziet - nu ken bet wel
eens gebenren , dat bet ook daarmede voor hem althans
fchraler uitzag, dan zijne vrienden en Advocaten wel
zouden verwachten. Zoo gaat bet : die het onder/le
uit de kan wil. . . . Doch de Lezer kent dit vaderlandfche
fpreekwoord .
Maar in goeden ernst . Na de verfchijning van xoN I N G 's werk en bet daarop gevierde Kostersfeest, v66r
tien jaren, verfcheen in Duitschland (ook to Mentz)
een werkje van zekeren F R I E D R I C H L E H N R, dat
ook al, helaas! gelijk zoo veel, rijp en groen, in bet
Hollandsch vertaald is . Dit was echter flechts de voorlooper van een uitvoerig werk, in drie deelen, door
zekeren Heer s C H A A B , Regter to Mentz, die beloof.
de, de geheele gefchiedenis van de uitvinding, uit echte
bronnen , (waarvan hij voorgaf cene groote menigte to
Za
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bezitten) op nfeuw aan bet licht to brengen, en de
aanfpraak van Mentz boven alle bedenking to zullen
verhefFen . De twee eerfle deelen verfchenen, en werden door verfcheidene Bibliographen met hooge loffpraken vereerd . Dit moedigde den Schrijver niet a1leen aan, maar verhief zelfs aanmerkeiijk zijnen toon,
zoodat hij nu niet meer als bezadigd Gefchiedonder .
zoelcer optrad, maar als vooraf overtuigd, ja als bevooroordeeld en partijdig Advocaat, zijne partij, bij
gebrek van andere redenen, met fchampere woorden en
bitfe benamingen zocht to wedrleggen , waartoe bet thans
verfchenen derde deel van zijnen arbeid betemd is .
Ondertusfchen was bij zijne partij de dappere voorvech .
ter, wiens onvermoeide arbeid , en bijkans de taak van
zijn leven, bet was, de eere der Boekdrukkunst naar
waarheid voor Haarlem to handhaven - hij was gb •
ftorven . Maar hij had eenen vriend en medeflrijder, die
ook in dit vak volkomen, en in andere vakken van
Vaderlandfche Oudheden en Gefchiedenis welligt nog
meer bekend was , de Peteraan S C H E L T E M A . Schoon
de hoofdverdediger van Haarlems regt van de kamp .
plaats was afgctreden, wilde echter S C H E L T E M A niet,
dat de vijand de vaderlandfche flagorde zou honen ;
htj trad , gelijk een andere A J A X, (de Heer S C H A A B
is daarom nog geen H E K T o R) in de verlatene plaats, en
neemt koen de uitdaging aan, die de nieuwe aanvaller
onzen letterkundigen in 't algemeen onder boon en
fmaad heeft toegevoegd . Wij hadden van DI i N E R v A
geenen beteren kampioen kunnen affmeeken .
Vooreerst valt S C H E L T E M A met regt op den toon
van den pleiter voor Mentz . Is bet Franfche fpreek.
woord waar : qui fe fiche a tort, nu ! dan heeft
SCHAAB reeds dadelijk zijn proces verloren . Want
niet alleen H O N I N G en DIE E R M A N, Haarlems verdedigers, maar ook de oude Ii A D R I A N U s J U N I U S
en zijne zegsmannen, die hij de huid vol fcheldt, omdat zij oud waren , (de Heer S C H A A B zal zekerlijk
verlangeu, dit gebrek of nooit to bezitten, of er fpoe .
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dig van genezen to worden) en zelfs z!jn elgen landgenoot E B E R T , wien hij grooten lust heeft, een' eer •
vergeten Rcnegaat van bet Duitfche Vaderland to noemen, (alsof ook niet Holland in de vijftiende Eeuw
nog aan bet Duitfche Rijk had behoord!) deze alien
kunnen de geefelroede zijner pen niet ontgaan . Daarbij
heeft bet ons getroffen , dat de man in zijn thema van
fchelden zoo weinig variation weet to maken . Daar
dit ihema alles behalve bekoorlijk is, zal de Lezer ons,
hopen wij, van bet mededeelen van proeven verfchoonen ; men leze dus bij S C H E L T E DI A de eindelooze
herhaling derzelfde fcheldwoorden, en verwondere zich
over de onvruchtbaarheid van 's mans vernuft in dit
vak, waarin anders zekere klasfen der Maatfchappij,
die verre beneden hem titian, en die flechts eenen enkelen doorluchtigen navolger, maar die dan ook daarin
uitmuntte, onder ons vonden, nog al verfcheidenheid
weten to brengen .
De Heer S C H E L T E Di A, deze gemeene uitdrukkingen
flechts aanflippende , niet beantwoordende , (hij achtte
dit met regt beneden zich) volgt veeleer zijnen tegenflander Qp den voet, en betwist hem op elke fchrede
den grond , waar bet de verdediging van bet hoofdpunt geldt, maar niet, waar hij ter zijde afzwerft, om
b . V . GUTENBERG door wolken van wierook geheel onkenbaar to maken, of zich in dorre geflachtrekeningen, als in eenen doolhof, to verliezen . In alles
kunnen wij onmogelijk den verdediger nagaan ; wij zullen flechts van eenige belangrijke punten gewagen, die
door deze discusfre nader in het licht zijn geteld .
Vooreerst is bet nu bewezen, dat, irdien to Haar.
lem de bekende diefflal door een' Duitlcher gepleegd
is, deze althans niet tot GUTENBERG in betrekking
ge(taan heeft, als welke, na in 1420 wegens de toen .
malige burgertwisten Mentz to hebben verlaten, zich
tot 1445 to Straatsburg heeft opgehouden, vervolgens
is wedergekeerd, en eerst in 1450 de bekende drukkerij
oprigtte, waartoe hij, na zeer lang aan geldgebrek ge.
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fukkeld to hebben, eindelijk van F U S T de penningen,
in 1452 van S C H 6 F F E R de talenten bekwam . Er
fchiet dus voor den armen GUTENBERG bij de geheele zaak niet veel roem over ; want zelfs zijn Advocaat S C H A A B , in het geval der bekende Straatsburger drukhistorie in 1437, in het benaauwde dilemma
tusfchen vaderlandsliefde en trouw aan zijnen Client gebragt zijnde , laat dezen in den Reek , opdat Straatsburg de cer der uitvinding niet zou hebben, en legt
de verklaring nopenS GUTENBERG af, welke eene
fpotprint in 1813 nopens den goeden LEBRUN, Hertog van Plaifance, en diens verblijf in Holland, tot
onderfchrift had : Hij hee ft niets gedaan ! Maar daarvoor heeft S C H A A B in de ziel van GUTENBERG
gelezen, en beweert, dat de groote man reeds in 1420
met de gedachte der Drukkunst heeft zwanger gegaan,
die, na verfcheidene miskramen, vooral door gebrek
aan fnancirsle hulp, eindelijk, na eene dragt van dertig
jaren , door de milde hand van Doctor F A U S T U S tot
Eland kwam . (Volgens SCHAAB was er in 1437 to
Straatsburg de wieg reeds, die echter dus no- 13 jaren
zonder kind bleef ; zie bl . 64 .) Deze F A U S T U S , of
F U S T , bleef in 1455 in het bezit der drukkerij ; want
de arme GUTENBERG was weder in den vorigen
nood, en word thans door zekeren Stadsfj'ndicus of
Penfionaris H U 1I E It y verlost en erlangde eene eigene
drukkerij, gelijk mede tien jaren later eenen post aan
het Hof, die hem treffelijk to (lade kwam . lIij overIced echter, gelijk hij in zijn geheele leven geweest was,
behoeftig . Er zijn eenige, maar zeer duistere fporen
van hetgeen tusfchen 1445 en 1450 to Mentz in het
licht zou gegeven zijn ; doch dit alles is nog geen bewijs , dat het door G U T E N B E R G is gedrukt . Volgens de Mentzer Advocaten, zou de uitvinding dadelijk
met eon meesterfluk , het drukkcn van den geheelen Latjnfchen Bzjbel, begonnen, en dus hot kind plotfelijk
tot man opgewasfen zijn . Volgens de verdedigers van
Hlaarlems c-er, zou de kunst nederig en ilil begonnen
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Yijn, eerst gebrekkige proeven hebben gegeven, die bij
de groote werken van Mentz zeer afflaken, en daardoor geen gerucht maakten ; zoodat zij in de geboorte .
plaats zelve weinig opzien baarde, en flechts door mon .
delinge overlevering voortgeplant werd . (Letteren van
die zwakke beginfelen moeten echter reeds in I44z naar
Mentz zijn overgekomen, met welke het Doctrinalevan
ALEX A N D E R G ALL U S gedrllkt is .) Well : berigt is
nu waarfchijnlijker ? S C H E L T E BI A doet de eenvoudigheid en geloofwaardigheid van het laatstgemelde opmerken, en treedt voorts in eene regtvaardiging der beide
door S C H A A B zoo zeer gelasterde mannen , H A D R IANUS JUNIUS en LAURENS KOSTER zelv' . Het
is kluchtig, dat deze laatfte door s C H A A s voor een
verdicht perfoon, een eras rationis, gehouden, maar
daarom niet minder met fcheldwoorden overladen wordt .Dat de ' zwartgallige s I L D E R D IJ K , die niet leven kon
zonder fchelden, alle de genen, die Gravin A D A v66r
63o jaren als wettige Gravin van Holland befchouwen,
inet fchimp en honende taal overlaadt, kan men van
zulk een' man begrijpen ; maar dat men een wezen, 't
welk men zelf gelooft nooit beflaan to hebben, cen
hondej7ager, wijntapper, kroeghouder, een mal mengelmoes, een WPechfelbalg noemt, (zie S C H E L T EaI A, bl . 97 , 98) dat is toch even mal, alsof iemand
eene aanklagt b . v . tegen een' der Griekfche Goden,
tegen JUPITER of APOLLO, wilde fchrijven . (Bij
de oude Christenen was dit jets anders ; deze hielden
die Goden voor Duivelen .) Maar flog eens : qui fe fdche
a tort . Voor K o S T E R's beftaan zijn, naar den zin
van s C H A A s , to vele en onweLrlegbare bewijzen,
en dit maakt den man boos, zoodat hij eindelijk zich
niiet meer weet to houden, maar zegt, dat de Haarlemmer fabel veil is en flinkt . Zou Meester S C H A As
en zijlle alatoriteit L I C 11 T E N S E R G E R ook op dat
oogenblik hun glaasje Rudesheimer to hoog hebben
geligt ? Nadat dus achtervolgens J U N i U S, K O S T E R,
Haarlem en Holland in het algemeen uitgelucht zijn, .
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bekomt natuurlijk ook K o N I N G van S C H A A B cent
beurt, van wien men zich , naar gewoonte, met fcheldwoorden afmaakt . S C H E L T E M A volgt hem daarin
niet na, maar laat alleen aan zijne Lezers zien, weik
een' zwakken en hartstogtelijken Advocaat Mentz in
then man heeft gevonden . Hij doer de ongerijmdheid
van deszelfs geftelde befeffen , dat de dunne letters van
den Mentzer Bijbel , na de verhuizing uit die Dad in
1462, volgens s c H A A B , eensklaps van zeive dik en
vet zijn geworden ! Dit Loch most S C H A A B zeggen ,
wil hij die verbruide letters van den Haarlcmmer Spiegel onfer behoudenisfe als werk uit Mentz doen voorkomen . Eindelijk doet onze Landgenoot de onwaardige
wijze opmerken , waarop de man uit Mentz , ( welke
Dad waarlijk niet vele vruchten van hare uitwinding
- indien het eene uitvinding geweest was - of ook
van hare verbetering der Drukkunst voor de befcbaving
getrokken heeft, nu hare burgers nog zoo jammerlijk
door fchelden en razen een zuiver letterkundig gefchil •
ftuk bezoedelen) waarop, zeggen wij , de lofredenaar
van GUTENBERG van zijnen beroemden landgenoat
E B E R T fpreekt , en hem eindelijk ten flotte met veel
zalving toevoegt, dat de deur der genadc van Mentz
ook voor hem, hoewel een afvallige, nog niet gelloten
is, mits hij (gelijk een berouwhebbend ketter) afzwe •
ring doe van zijn zondig gevoelen (bl . 162) . De flotfom is dus alles behalve gunilig voor de zaak van Mentz,
die door zulke Advocaten moot verdedigd worden,
welke GUTENBERG, volgens daaazaken, niet volgens gisfingen, veel onbeduidender doen voorkomen,
dan hij to voren fcheen, en, indien zij hem van deelgenootfchap in diefDal vrijpleiten, hem daarentegen als
een zwak, vreesachtig man vertoonen, die zonder
F U S T en S C H 6 F F E R niets zou geweest zijn ; terwiji
verder de zaak van Straatsburg, die to voren nog wel
iets voor zich had, door dezen onhandigen verdediger
van de eer der Duitiche Rhsjn .gewesten ( waartoe vroeger ook Straatsburg behoorde) nu gebeel verloren is.
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Tegen Haarlem daarentegen is nets, dan eene zee van
fcheldwoorden, en dus niets degelijks, in bet midden
gebragt . Onbegrijpelijk is bet, hoe die zelfde vernielers
der aanfpraak van G U T E N B E R G op de uitvinding
omareeks 1436 thans voorflaan, om bet feest der uitvinding in 1,136 , en dus (naar hunne eigene uitdrukking) van de wig zonder kind, to vieren ! Volgens
hunne eigene (ceiling, valt toch de eigenlijke uitvinding
eerst tusfchen 1445 en 1450, of veeleer in laatstgemelde
jaar. - Doch reels onzins genoeg ! Wij hooren met genoegen , dat s c x E I. T E &i A's overzigt of wederiegging
ook in bet Hoogduitsch zal vertaald worden . Alleen
wenschten wij dan we], dat dezelve een weinig bekort
-wierd , daar wij ze nu van al to groote uitvoerigheid
Wet kunnen vrijpleiten . Vooral de Nalezingen zouden
grootendeels kunnen gemist worden , alsmede bet Overzigt, hetwelk toch grootendeels in bet vroegere Be .
/luit is begrepen .
Het tweede fluk in dezen bundel is van eenen geheel anderen aard, en bevat de Gefchiedenis van het
.Keukenzout in de Nederlanden . Het behoort eigenlijk
bij de vroeger in bet Mengelwerk medegedeelde Gefchied'enis van den Burjerkost in de Huisgezinnen, en
behelst onder anderen, na een overzigt van bet oude
felbarnen of darinkdelven, (derrie-uitgraven, naderhand
met zeewater befprengd) hoe de Voorzienigheid, in bet
oogenblik van groot gebrek aan zout bier to lande,
door bet verbod van den handel naar Spanjc en Portugal
(1598), ons hetzelve op de Kaapverdifche eilanden
deed ontdekken , en daardoor de verlegenheid in eens
ophouden .
Wij wenfchen den waardigen Schrijver, ten behoeve
onzer Letteren , nog ecne lange en geruste loopbaan toe .
Cefchiedenis des Vaderlands, door Mr . W.

B I L D E R D Ij 8 ; Nit .

gegeven door Prof. u . W. T Y D E M A N. 1/Ie Deel. Pan do
wording des Lands af, tot het begin der Grafeljvke Re .
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goring. Te 4mJlerdam :, b~ P . Meijer Warnars. I8.3s . !n
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aangeltondigde werk zal wel door ieder gerangfchikt
worden onder de meest opmerkelijke gefchrifcen, welke in
de laatlte tijden over de Gefchiedenis onzes Vaderlands in
bet licht verfchenen zijn . B I L D E R D IJ K Loch, algemeen
erkend als een der uitmuntendfle Dichters van onzen leef .
-tijd, als een der grootlle Taalkundigen, waarop Nederland
bogen kon, als een man van diepe en uitgebreide geleerd .
heid, aan wien bijna geen yak van menfcheiijke kennis
vreemd was, - B I L D E R D IJ K bekleedde ook eene eer(le
plaars onder onze Gefchied . en Oudheidkundigen . Offchoon
hi, in tegenilelling zijner veelvuldige dicht . en ta-alkundige
werken, Been uitgebreid werk over onze Gefchiedenis had
in 't lichc gegeven, waren echter zijne gevoelens dienaangaande grootendeels bekend . Men wist, dat hij ten aanzien onzer Gefchiedenis, zoo wel wat bet Jlaatkundige, als
wat ~het godsdienJlige betrof, denkbeelden toesrerde , verfchillende van die, welke door bet meerendeel onzer Gekbiedkundigen zijn aangenomen, en voOra4 bijn$ Iijnregc
lttijdi,g met die van den Gefchiedfchrijver W A G E N .A A R . Maar
men wist tot, dusverre niet voliedig, imtners niet algemeen,
welke :BswjjzEN een zoo uiclekend Geleerde, als B I-L D E RD IJ K ., in Nat zoude aijn aan to voeren voor zoodanige
flelfingen, als nu aan velen wonderfpreukig voorkwamen, En
ale daar, nu verfchijnt bet eertte deel van B I L D E R D IJ K'S
Cefchiedenis des Taderlands in bet lichc, door de jive.
rige zorgen van zijnen geleerden Wend, den floogleeraar
T Y D E M A N!
Voorzeker een hoogsc opmerkelijk verfchijnfel
'voor de fudie der Vaerlandfche Gefchiedenis ; want een
van beiden zal daarvan bet gevolg zijn : 6f dat de itellingen, die men in B I L D E R D IJ K als wonderfpreukig aanmerkte, met duchtige gronden zullen bewezen worden ; 6f dac
bet blijken zal , dat er zelfs door eenen B II DE R D U K geene
genoegzame bewijzen daarvoor konden worden aangevoerd .
*Met andere woorden : met dit werk zullen B I L D E R D IJ K'S
Paradox-en (het zij dan to regt -of to onregt zoo genoemd)
itaan of vallen .
Intusfchen ontvangt men nu fechts bet eerlte deel, waarin alleen bet oudtte tijdperk onzer Gefchiedenis behandeld
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words , een tijdperk din , 't welk over bet algemeen In
geene regtftreekfche betrekking ftaat tot de meest bevig aan&
gevallene fteilingen van den Heer B I LD 9It D IJ R. Het is van
dit deel, dat wij trachten zullen, onzen Lez-ers een geheel
onparcijdig verflag to geven, zonder vooralsnog ons to laten

lvegflepen door de vrees, dat de volgende, meer belangrijke,
deelen van bet werk aanleiding zullen geven tot bet her .
leven van gefchillen , of tot eenen bitceren en hatelijicen
pennetlrijd ; zonder dus vooralsnog bet voornemen van den
Hoogleeraar T Y DE M A N , om dit werk in bet licht to geven,
toe to juichen of to misprijzen ; zonder dus ook vooralsnog
op des Hoogleeraars Voorrede (reeds het onderwerp van

eenen penneftrijd) eenige aanmerking ten goede of ten k wa .
d e to maken , als die, near ons oordeel , eene Voorrede
voor bet geheele werk zijnde, niet volledig kan beoordeeld

worden, vaar men uit bet geheele werk ontdekt beeft, boe
oneindig veel, of hoe veel minder dan de verwachting, wlf
aan 4es Hoogleeraars waarlijk niet geringe bemoeijingen ver••
pligt `zljn . Het is dit eer/le deel, 't welk wij als een op
zichzelf ftaand werk zullen befchouwen .

Gelijk reeds de Ticel leert, bevac bet de Ge(bbYedebis
des Vaderlands, van de wording des Lands of tot bet begin
der Grafelijke Regering. Vooraf gaat : I° de Naaml~st der

Inteekenaren , beflaande niet minder dan 44. bladz.
Een
doprfaand bewijs van de hooggefpannen verwachting onzer
Landgenooten van dit werk . 2o De zoo even gemetde

Voorrede van den Hoogleeraar T Y D E M A N, bl . I-XXIV.
g° F
.ac /imlle der Akte, waarbij BILDERDIJE zjn sserk ea
eigenhandig opflel van de .Historie van Holland , behelzende
zijne volkomen Voorlezingen gedurende eenige jaren over dit

anderi'erp gehouden , ter befchikking /felt en in vr~en elgen .
dom overgee ft aan den Heer T Y D E M A N , en zulks tituls
a,nerofa . En .eindelijk 4° het volgende achtregelig 8ljfchrift,
door BILDEa.DuE in 1789 op WAGENAAIt gemaakt en
tot dusverre onuicgegeven, moor door den Hoogleeraat TY
D EAt A a1 als motto voor bet werk geplaatst

• Een Schrt)ver van beroep, die, aangefpoord door's voDrdeel,

„ S~techts fchaars de tlof zijns werks en nooit zijn tall verfond,
„ Op etke 'zij bljna het recbt der waarheid fchotld

• Door beurttings misverftand, partijzccht en vooroetdee1,
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,, En zdd ontbloot van fmaak, geleerdheld en vemuft,
a, Als kinderlijk gehecht aan valfche herfenfchimmen,
„ Zijn nasm bij 't blinde yolk cen hoogte deed beklimmen,
Die zelfs verlichter overblufc ."

Het is bier de plaats niet, otn W A G E N A A R to verdedigen .
Doch wij mogen niet ontveinzen, dot bet ons verwonderde,
dic, ten allerzachtae genomen, hoogst overdreven en par .
tijdig bijfchrift op WAG E N A AR , ' t welk B I L D E R D U K veer .
tig jaren tang onuitgegeven onder zich gehouden heeft, mis .
fchien wijl hij zelf bet al to forsch oordeelde, juist als motto
geplaatst ce Men voor eene Ce/chiedenis des Vaderlands, w aar.
i n men toch billijk eenige onpartijaigheid verwachten mag,
vooral van eenen Schrijver, die op bl . 15 zijner Inleiding
zoo welfprekend als joist aanmerkt, w dat hij , die tot de
beoefening der Gefchiedenis coetreedt, zich zet als op
• don rechterftoel van 't Heelal, en beide , in 't onderzoek
„ en in 't beoordeelen, den pligt van elk regter met naauw .
„ keurigheid en onvooringenomenheid vcrvullen moet," en
die daarom van zijne Hoorders „ een onbevooroordeeld en on .
• bevangen hart, een vrij gemoed, zonder partfteest en on• qdig," verlangt .
Het werk zelf vangt aan met eene Inleiding (bi . i-i6) .
De Schrijver, na uitmuntende aanmerkingen over de Ge.
fchiedkunde gemaakc ce hebben, geeft bet oogpunt op, nit
betwelk hij de Gefchiedenis des Vaderlands bearbeid beeft.
Hij zegt daaromtrent (bl . 9) : ,, Wanneer ik ons Vaderland
• noeme , als weiks gefchiedenis wij behandelen zullen, be .
• psal ik mij eigenlijk tot den zin en beteekenis, die dit
• woord in mijn leeftijd , dot is cot mtJn zestigjarigen ouder.
„ dom, fteeds gehad heefc . Doch ook bij die opvatcing van
bet woord is de verfcheidenheid to groot, zoo men niet
~, een der verfcheiden gewesten , die de Republiek det Ver .
a eenigde Nederlanden uitmaakcen, als tot bet hoofd of
• middelpunt flelt, waar men alles toe terugbrengt . Dit
• middelpunt is voor mij (ale Ilollander) Holland ; en near
» mate de ligging en vroeger vereeniging met dit Holland
• de gefcbiedenis der overige gewesten daar meer mede fa„ men doet loopen, zullen die zich (ale ware 'c) meer op
„ den voorgrond van inijn fchilderij toonen, doch ook, waar
• zij sis meet terugdeinzen, nooit veronachtzaamd wor .
• den, aihoewel zonder bet gekozen oogpunt to veranderen ."
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Men ziet hieruit , dat B I L D E R D IJ R's befek (zoo wij bier
dit woord mogen gebruiken) in de hoofdzaak bijna volkomen
met dat van W A G E N A A R overeenkomt. Zie W AGE NA A R'S
Voorrede , bl . 2 en 3 .
Hierop volgt nu hec eigenlijke werk, waarin de volgende
rubrieken voorkomen : Oude gedaante des Lands . Batavie.
ren . Germani!. Franken . Oude of Franken gefchiedenis. De
Karolingen . Van de Leenen . Van 'c Keizerlijk gezag . Vervoig
der oude Gefchiedenis . Duitfche Regering. Oorfprong van 'E
Graaffchap Holland. (BI . 17-208 .)
Daarna volgen Ophelderingen en Bijvoegfelen (bl . cog
-344), waarbij twee Kaarten , de eertle voorftellende ons
Vaderland in de Middeleeuwen, de tweede meer bijzonder
bet Graaffchap Teisterbant. Een naauwkeurig Register befluit eindelljk dit eerae deel .
Men zal gevoelen, dat bet beftek van dit Tijdfchrift niet
toelaac, dit geheele boekdeel, bevaccende een tijdperk van
ruim negen Eeuwen, geregeld door to loopen, en telkens
met bet gevoelen van W A G E N A A R en anderen to verge .
lijken . Wij zullen ous dus, uit den aard der zaak, moeten
bepalen tot een algemeen overzigt en tot eenige algemeene
en bijzondere aanmerkingen .
De oude gedaante des Lands words in tien biadzijden (t7
-26) afgehandeld, van welke flechts de vier laatlte over
den voormaligen loop onzer Rivieren handelen . Wij willen
niet ontveinzen, dat, na al hetgeen, federt W A G E N A A R,
door den Marquis DE ST . sIMON, door ENGELBERTS,
door VAN w U N , door Y P E U en anderen, omtrent dit,
voor de kennis onzer oudfe Gefchiedenis zoo belangrijk,
onderwerp, is in bet midden gebragt, wij van B I L D E R D U u
hieromtrenc iets meer en grondigers verwacht hadden .
De Batavieren, bl . 27-35 . Men vindc bier, zoo wij ons
dus mogen uitdrukken, eenige IdBen, en wel zeer heldere
Idden, over de oorlogen der Batavieren met de Romeinen,
doch geenszina de gefhiedenis diet oorlogen, die met zoo
groote uitvoerigheid door TACIT U s en andere oude Schrij .
vers, en na hen door W A G E N A A R en D E ST. S I M O N, to
boek gefteld, en door ENGELBERTS en VAN W IJ N met
zoo veel grondigheid opgehelderd is .
Germanic, bl 36 . Alleen als inleiding tot de volgende af.
deelingen .
Franken, bi . 37. Elude of Franken-ge[chiedenis, bl . 55 . Ds
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g9-512 . Dk gedeelte Is breedvoeriges en
op eene belangwekkende wijze behandeld . Dit, cijdvak Is
zeker bet meest dorre voor ooze Gefchiedenis, doch daarem
niec bet minst belangrijke . Veel van hetgeen, bier voor.
kom,t, kin flof opleveren tot een ander en misfchien dieper
inzigt in den oorfprong van omen ouderen segeringavorm,
regten en gewoonten ;, of(choon ook veel, . naar bet ons voor,
komt , eerst met omzi •g cigheid zal mogen getoetst warden ,
wijl de Schrij,ver zelf de waarbeid wei eons overdrij .£c ;
waarover flraks met een woord nader .
Yam de Leenen, bl . 113 . Van 't Ifeiaerl#k gezag, bI .
126-1,47 . Bier is, dunkt ons, de Schrijver in zijne voile
kracht . fiaogst lezenswaardig is doze geheele rubriek, en
vooral de uicbreiding daarvan in de Ophefderingen en Biij.
voegfelen, bl . 299-338 . Dic slice bevac ontegenzeggelgk
eenen fchat van nuulgp opmerkingeu ; fcheaa bet voorbahoud
van zoo even joist bier bijzonder geidt .
Vervoig der nude Cefchiedenis, bl . 148 . Duitfrhe Regerirg,
bl . t62-i66. Weder geen geregd4 verhaal van de , undere
fcbeidene invallen der Neermannen in ons Vaderlaald en bun.
nor vestiging bier ce lande - meer eene vernuftige redene .
ring, met juiste opmerkingen . W1j hadden echcer, na de
uitmuntende werken van DEPPING, CAE&Fiouz en ande.
ten, hierover iets meer verwacht.
Oorfprong van 't Craaffchap Holland, bl . 167-sob . Eene
hoogst belangrijke Hiscorisch-Diplomacifche Verhandeling, to
belangrijker, wijl wij de door den onvergelijkelijken . 91 U IT over
dit onderwerp beloofde Verhandeling misfen moeten . Daar
bet gevoelen van B I L D E R D IJ K in zeker opzigt afwijkt van
dat zijner voorgangers, achten wij ons verpligt, betzelve
bier lets breedvoeriger mede ce deelen.
Onze ouda Kronijkfchrijvers brengen vrij eenflemmig de
inilelling van bet Graaffchap Holland tot Koning K A R E L
den Kale en tot den jare 863 . Tot bewijs voert men san
een' Giftbrief van K A R E L , Koning der Franken, aan zijnen
getronwen D I E D E R 1J K, volgens bet onderfchrift , gegeven
to Bladel, in den jare 863 , in bet 3ofte jaar aijner regering,
ena . (Dit Diploma is . ook to vinden in den Codex Diplom .
van K L U I T , p . 13 . verg. aldaar de cant. 1 ..) Was no doze
IT AREL KAREL de Kaki? BILD9ADIJ9 toont aan, (geliik
W A G E N A A R ook reeds bondig gedaan had , Yad. Mist, Ilde
D . bb io8-114 .) dat dit niet ziju kan ; cat men, in piaats

Karo#ngen, bl .
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van 363 , 922 of 923 lezea moat , en dat K A R E L bier is,
Dit was ook bet gevoelen van
KARIM de Eenvoudige.
fchoon
wij
zijne
bewijsgronden
misfen . Doch nu float
ILL U IT,
B-I L D a R D IJ E eenen nieuwen weg in, an toontain, (hl .
173) dat in dezen brief van 922 geen Graaffchap, geen ge .
bied, be wind of magistratuur, maar een goed, een fluk
glonds gegeven words, en wel in vollen vrijen eigendom ;
zoodat hat , zegt hij, eene dwaasheid is, dat men, cot onzen leefcijd toe, nit dezen brief eene inftelling van bet
Graaffchap Holland gemaakt beeft . Vervoigens toont hij zee;
goad au , dat , offchoon de eigenlijke Stichtingsbrief verlow
ran is, hat oude gevoelen onzer Kroniikfchrijvers aangaande
KAREL den lfak wel boogst waarfehijnlljk gegrond is : bij
dringt dit nog nader daarmede aan, dat men dan oplosfen
kan, hoe men reeds tang v66r 922 van eenen Hollandfehen
Graaf DIRE en van eenen G ER O L F gewag gemaskt vindt ;
fchoon er, gelijk hij to regt aanmerkt, waarfchijnlijk fchakels nit daze keten zijn verloren gegaan .
Wij kunnen Wet anders zien , of dic gevoelen Van B I LD E R D JJ K is bet ware . O m billij k to zijn, moeten wij op .
merken, dat de flocfom, waartoe hij geraakt, niec veal ver .
fchilt van hetgeen reeds door W A G'E N A A R, I lde D . bl . 96,
is opgemerkt . Maar dic neemt niet weg, dat B I L D E R D IJ K
een grooter licht over bet vraagftuk verfpreid heeft door de
opmerkitlg, dat de gifte van R A R E I . den Eenvoudige niet is
do inftelling van een Graaffchap , maar eene gifte van eigen
geed, en dus door de verkeerde toepasfing van dic echte
ituk,, tegen de bijna eenftemmige opgaven onzer Kronijkfchrtj .
vets, in can holder daglichc to ftellen .

(Hat vervolg en /lot hierna.)
Neirlands Helaendaden to Land, van de vroeg fle ti/den of tot
in onne dagen-, door J . BO s.&C ii A, Hoogleeraar aan dEMiw
litaire Akgdemie to Breda. I11de tot Vide .9fievering. (RI.
37-194.) To Leenwarden, b j G. T . N . Suringar. 1 83214 gr. 8vo . De vier Bfleveringen by Inteekening f I .75 ,
De Hoogleeraar BOSS C H A zet op eene belaangwekkende
wljze het werk voort, van walks twee eerfce Afleveringen
wij in No. XIV van den vosigen jaargang van dit Tijdfobrift
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verflag deden . De thans aangekondigde Afleveringen bevatten
de volgende Rubrieken : 3 . Nederland onder de Leenregering.
4 . De (trijd met Vlaanderen . 5 . Vuurwapenen - fchutterijen-fold1j . 6 . Tafeteelen uit den Oorlog tegen Spanje. W I L L E M
I en zijne Broeders. - Naar bet oordeel van Rec ., is dit
alles op eene uitmuntende wijze behandeld . Vooral zijn de
Afdeellngen No . 3 en 5 meesterlijk bewerkt . Het krijgswe .
zen gedurende de Middeleeuwen, voornamelijk met betrek .
king tot ons Vaderland, evordt in dezelve daidelijk voorgefteld, in de bijzonderheden ontwikkeld, en in zeer lezens.
waardige aanteekeningen nader opgehelderd . Zeer belangrijk,
om uit vele flechts dic ddne voorbeeld son to halen, zijn
des Scbrijvers aanmerkingen omtrenc de uicvinding en vroegfte
aanwending van bet buskruid, bet kanon en bet handgeweer .
Omtrent eenige weinige punten zouden wij van den kundi_
gen Schrijver in gevoelen verfchillen . Op bl. 67 lezen wij :
• Walcheren was aan bet land van Kadzand zonder eenige
• fcheuring vastgehecht, tot dot, In de -laatfle belft der Xde
• Eeuw, Keizer OTTO DE III son de Schelde tusfchendeze
• beide gewesten eenen korteren uicloop naar de A'oordzee
• bezorgde door een kanaal , federt sanmerkeltjk breeder ge .
• worden, en naar hem Otsfond, verbascerd Hotfond, en bij
• verkorting Hond genoemd ." Dit was, ja, bet oude gevoe .
len , 'c welk ook B o x H o R N voorftond ; maar bet tegendeel
is later duidelijk aangetoond in een zeer belangrijk ttuk van
den Heer LIBVEN FERDINAND DE BEAUFORT, (gelijk
men weet , Schrijver van bet Leven van w I i. L E M I , 3 Deelen, 8vo .) 't weak zonder vermelding van zijnen naam voor .
komc in de Infercien van de Staten Noculen van Zeeland van
18 September 1727, en getiteld is : Deductie van het Regt
der Crafel jkheid van Zeeland op het Schorre, de Hoofdplaat,
enz . atwaar duidelijk bewezen wordt , dot de zoogenaamde
Ottogracht niet is de font of Westerfchelde, maar eene bin .
zengracht, welke Keizer OTTO in 941 liet graven van de
St . Jacobs Brug to Cent tot in de Hent, om to dienen tot
grensfcheidiag cusfchen bet Keizerrijk en Frtznkrf/k .
Bl. 72- „ Van zijne verbeurd verklaarde goederen , werd
• Haamflede aan w I T T E, ZOON van F L o R I s V, gegeven . "
Na alles, wat hierover , voornamelijk in den Konst- enLt
terbode van 1825, No . 48 en 49, en 1826, No . 16, 18, 19
en so, over en weder is aangevoerd, zoude ons bet nude ge .
voelen, dot w I T T E een Bastaardzoon was van Z< L ou I s V,
verreweg bet waarfchijnlijkfte voorkomen .

NEgRLAND$ HELDENDADEN TE LAND .
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BI . 743. „ FRANCISCO PACIOTTO, ofPACIECO, een
„ beroemd Italiaanscl: Vestingbouwkundige ." Zeer waarfchijn .
lijk zijn PACIOTTO en PACHECO twee afzonderlijke per.
fonen, offchoon onze Gefchiedfchrijvers dezelve al vroeg
met elkander hebben verward . De eerfte was FRANCISCO
P A C I O T T O, een Balkan uic Urbino, de beroemde Ingenieur en Stichter van de Citadel van 4ntwerpen . De andere
PEDRO ALVAREZ PACHECO, een Spanjaard, bloedver .
want van A L V A, Bevelhebber van een Regemenc Spanjaarm
den . Deze laatf a was in I57o Bevelhebber van Devenier,
en werd in 1572 ce Vlisf:ngen gevangen genomen en opge.
bangen . Breedvoerig is over deze verwarring gehandeld in
de geleerde Disfert . Inaug. van wijlen den Heer N. C. L A MB R E C H T S E N : Defenfio Clvitatis Ylisfingan a in libertatem fe
vindicanter at. 1572 . Trajecti ad Rh. 1773 . 4° . p . 59-65 .
Ziedaar bet weinige, 't welk, onder de meest gezette lezing
ons eenigzins bedenkelijk voorkwam . De voorcreffelijke be.
arbeiding dezer Afieveringen doec ons met klimmende belong .
flelling uiczien naar het t1jdperk van M A U R I Ts ell F R R D E R I K
H END R I IC , zeker een der fchicterendfle voor Nederlands Hel .
denroem to Land, en dus overwaardig, om , met de noodige
flrategifche en taktifche kennis, in een helderder licht ge .
plaatst ce worden , don zulks tot dusverre door onze Gefchiedfchrijvers gedaan is .

Yerichillende Re/zen en Lotgevallen van P . P. R O 0 R D A V A N
E Y S 111 G A, voormaals belast met het Departemeet van in .
landfche Zaken op Java, thans, als Secretaris der Refidentie
Bantam , met verlof in Nederland. 11Ide Deel. Te Aml7erdam, b# J . van der Hey en Zoon . 1832 . In gr. 8vo . VIII
en 394 bl, f 4 - no .

E ven gunflig, als ons oordeel over de twee vorige deelen

van die werk was, is het ook over die derde deel , hetwelk,
naar wij vernemen , fpoedig door het vierde of laatfle deel is
gevolgd . Uitgezonderd fommige door den lezer ligcelijk to be.
merken en to verbeteren drukfeilen, vinden wij niets van belong ce berispen . De briefdes Schrijvers aan zijn2 zwagers, in
Holland wonende, ell die voorkomt op bl . 282 tot 303 in .
geflocen, is vocsr een' brief wel war hoogdravend en gekun .
A a
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field van ilija. Welligt heeft de gedurige lezing van Ooster .
fche bandfchriften den Schrijver, ten minfie voor een' tijd .
long, onwillekeurig zich zekere bloemrijkheid doen eigen waken , welke den Europefchen briefflijl anderzins vreemd is .
Onder de handfchriften, waarvan de Schrijver eigenaar ge .
worden is , bevindt zich , onder anderen , de gefchiedenis
van ALEXANDER DEN G R O O T E N, oorfpronkelijk in bet
Maleisch opgefield, en waarfchijnlijk (zegt de Heer R 0 o R D A)
van de vaste kust van Inilie afkomilig . Bij gelegenheid zal
hij een kort uittrekfel daarvan leveren : mogelijk, als bet werk
Met verbazend uitgebreid is, zou zijn Ed. bet publiek met
eene volledige vertaling verpligten . Hoe belangrijk zou bet
voor den Gefchiedonderzoeker zijn , to weten , war de In .
dianen zeggen b . v, over P O R U s, bet gedrag van A L E X A ND E R to zijnen opzigte , en des laatstgemelden heirtogt tot
son den Ganges ! Ook van % L E X A N D E R's voorafgaanden
krijg regen D A R I u s zouden wij berigcen ontvangen , die kun .
nen gerekend worden met de wijze van befchouwing der
Perzen meer overeen to femmen . Tot heden toe puccen wij
meest alles dienaangaande nit Criekfche bronnen . Vergelijking
van de mededeelingen der verfchillende partijen zou een bet .
derder inzigt der waarheid geven .
Aanvankelijk vinden cvij, bl . 353 en very
., naauwkeurige
berigten omtrent den oorlog met DIP o N E G o R o, naar welks
aanleiding de Schrijver nacuurlijk geen onderzoek wil doen .
Intusfchen fchijnt de ondergane beleediging bij D I P o N PG 0 R 0 flechts een welkom voorwendfel, en hij zelf bet werk .
tuig der heerschzuchtige Mohammedaanfche Geestelijkheid to
zijn geweest. Deze , om hanr wankelend ge±ag flaande to
houden, zoekt den voorcgang der verlichting zoo veel mo .
gelijk to firemmen, en predikt daarom boat, moord en ver .
delging tegen de Europeanen , en ook (om de to regt op die
uitzuigers der Javaanfche natie verbitterde inlanders to be .
lieven) cegen de Chinezen op Java, voor zoo ver zij den
Koran niet zouden aannemen . Moor ook dun zouden roch
hunne goederen warden verbeurdverklaard, enz . -- Van waar
2OU D I P 0 N E G O R O, reeds in bet begin van den oplland ,
niet alleen zijn fchiecgeweer, maar zelfs eenige veldfukjes
oncvangen hebben2 Van de Engelfchen? Die zoeken ons im .
rners Been kwaad in de Kolonien ce doen I En niemand hun .
ner zeu immers de opflandelingen in bet pointdren en bedle .
nen van grof gefchut hebben willen onderwijzen! - Die Ja.
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vanen zullen, geheel door eigene vinding, reuzenfchreden
in de kunst des oorlogs hebben gemaakt, even als to voren
de bewoners van Palembang, waaronder goede artilleristen
wareni Hoe kan men altijd weten, hoe of waar een ander
zijne kennis opzamelt ;
Wij eindigen onze aankondiging met de mededeeling eener
anecdote . De Schrijver had, op eene reis van Palembang
naar Batavia, bet ongeluk,, dat de praauw, die zijne goede .
fen van boord moest brengen, met alles zonk , war zij
bevatte. De bedienden werden echcer gered . Toen zijne goe .
deren vergaan waren, ontying de Heer R o o R D A eenen brief
van den boormeester to Batavia, die hem geheel ofcleel
meldde : „ Dar hij de eer had zijn Ed . ketunis to geven,
dat er niets van dezelve kon gered worden . '

De merkwaardig/le Veldtogten der Rusfen, van de vroeg/le t~ .
den of tot op onze dagen . Uit de geloofwaardig/le bronnen
opgemaakt door j . B . S e H E L s , Lid van de Zweedfche
Akademie der kr~gskundige Wetenfchappen to Stokholm, enz .
Uit het Hoogduitsch . Te Am/lerdam, b J . C . van Kesteren . 1832- In gr . 8vo. 368 BI. f 3 - s5.
Dit boekdeel behelst alieen her ver(lag van de merkwaar .
digfte veldtogren der Rusfen tegen de Turken ; her begint,
na korre verwijzing tot de vroegere gefchiedenis, eigenlijk
met de inneming van Azof door de Kozakken, in 16s7, en
eindigt reeds met den veldtogt, under de regering van K AT H A R I N A It , in 1770 ; zoodat zelfs de latere krijgstogten
segen de Turken, b . v . onder Keizer A L E XA N D E R, en vooral
onder Keizer N I K O L A A S, de belangrijkite van alle, bier
onrbreken . De reden is, dat de vervolgdeeltjes van bet oorfpronkelijke werk fechts langzaam verfchijnen . In volgende
deelen hebben wij dus de nieuwere oorlogen segen de Tur.
ken, en de krijgstogten der Rusfen segen andere volken, to
wachten . Die neemt Met weg, dat her boek, gelijk bet ligt,
een geheel maakt, mits men er, in zijne verbeelding, eenen
anderen tire! aan geve . Berer oordeelen wij dus, dat men dit
boekdeel alieen koope, met inzigt om zich ook de volgende
deelen aan re fchailen ; dan is de inhoud de kosten wel waar .
dig, ten min(te indien de volgende deelen uit zoo goede
Aaa
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bronnen, met even veel oordeel, geput worden, en zich
even aangenaam laten lezen , als bet tegenwoordige ; sets ,
hetwelk men van den oorfpronkelijken Schrijver wel hopen
mag. Vine gefchied. en krijgskundige kennis zijn ons biervan een waarborg . - In bet vervoig wachte de Vertaler zich
voor fchrijffouten als de volgende, of verbetere die bij bet
overbrengen , indien zij in bet oorfpronkelijke voorkomen s
bl. g¢ . ,, Met dit oogmerk vielen zij (de Tartaren) op den
morgen van den 0 Julij bet Turkfche [tees Rus/ifche] leger
van twee kanten son ." BI . 78 . ,, Het krijgstooneel zou
diep in Rusland [lees Turk je] geplaatst zijn geworden, en
daardoor Rusland en Felon bet best wgen de invallen en ver .
woestingen befchermd zijn geworden ." Bovendien kon bet .
zij dat eerfte, hetzij dot tweede z jn geworden veilig zijn
weggelaten . Als dic werk volledig words, zal bet eene be .
langrijke plaats in eene historisch.krijgskundige boekerij be .
faan. De Vertaler werke dus voort met ijver, doch vooral
met oordeel , aandacht en getrouwheid .
Rome en Belgie, of was wil de Pans nog in de negentiende
Eeuw P en was moeten de Regeringen P Door eenen friend
van JPaarheid en algemeene Vr jheid . Uit het floogduitsch .
Te Kampen, by K . van Hulst. 1832 . In gr . 8vo. IX en
77 bl . en Bjlagen 57 blh f i . 40 .
Under dezen titel deelt een ongenoemd buitenlandsch Schrijver zijne gedachten tnede over de aanleidende oorzaken van
den Belgifchen opftand . Hij vindt die voornamelijl ; in de po .
gingen van Ultramoutanen en ,jezuiten , v janden van burger .
sjke en kerkelifke vrffheld, welke, hoewel Tangs geheel verfehillende wegen , to gel jk in Frankr jk en Belgie gewonnen
fpel wilden hebben. Na eenen blik op de vroegere gefchlede .
nis der zuidelijke gewescen geworpen to hebben , geeft hij
een kort overzigt van de gebeurtenisfen federt de vereeniging,
en wijst aan , hoe Adel en Geestelijkheid van eerften of te .
genwerkten ; terwiji de laatfle vooral de zaden van misnoe .
gen onder de domme menigte ftrooide . Ook elders werden
listige pogingen aangewend , om de hierarchic van Rome to
herftellen, loch met ongelijk gevoig . De Schrijver drukt
zijne meening dienaangaande aldus nit : ,, In Frankr jk gaf
zieh de regering aan den invloed en de ontwerpen dezer in
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de dufaternis fluipende en lichtfcbuwe magi over, en ziiJ
vreesde Met, in bet belang derzelve, de natuurlijke regten
en wettige vrijheden met voeten to treden ; docb bet yolk,
dat verlichter en meer aan de wetten verkleefd was , frond
tegen deze door bet Jezuitiemus beheerscbt wordende rege .
ring op , en - zij viel, en met haar viel in Frankr/k de
Roomsch . Jezuitfche partij - to wenfchen voor altijd . In
Belgie daarentegen had bet Jezuitismus, dat Reeds hetzelfde
doel, onder alle kleuren en vermommingen, vervolgt, ge,
meent (gemeend) zich volksgezind to moeten gedragen, en
had zich eindelijk met bet ultraliberalismus tegen de Protes .
tantfche regering der Nederlanden verbonden ; en zoo hebben
wjj door den invioed der Ultramontanen en Uhraliberalen
den Belgifchen opaand zien uitbreken . Docb niet, als in
Frankr~k, is de opftand der Belgen bet natuurlijk gevoig van
een onwettig en overlegd ftelfel der regering, en van de al .
gemeene en regtmatige ontevredenheid des yolks ; integen .
d :el doer al bet gebeurde ons denzelven eerder kennen als
bet gewrocht van onophoudelijke woelingen en kuiperijen,
en van eene federt zestien jaren ltelfelmatig beraamde zamen .
zwering." De Schrijver beroept zich op bekende daadzaken .
Te regt maakt hij onderfcheid tusfchen Katholicismus en Je .
zuitismus. Zijn oordeel over de laat .fte omwenteling in Frankrfjk is echter al to gunflig . Doch bet boek werd in Nov .
1830 reeds ter perfe gegeven . Iiij zou thans bier en daar
nog wel iets hebben bij to voegen . Uit den loop der gebeurtenisfen blijkt immers meer en sneer, dat , aihoewel de
Belgifche opftand bet gevoig der aangeduide oorzaken zijn
moge, bet oproer fteun en fterkte heeft verkregen door de
bemoeijingen eener raadfelachtige ftaatkunde der zoogenaamde
groote Mogendheden .
De Bijlagen zijn : I . Memorie der Vicarisfen Generaal van
bet Bisdom Cent, den j8 October 1814 aan bet Weener
Congres ingeleverd . II . Algemeen Edict van bet Heili .
ge Geregtshof, 34 Mei 1829 . 111 . Rondgaande Brief van
den Paus PIus VIII nan alle Roomfche Patriarchen, Pri .
maten, Aartsbisfchoppen en Bisfchoppen, 24 Mel 1829 . IV.
Brief van Paus Plus VIII aan den Aartsbisfchop en de Bis .
fchoppen der Rh~n-provincien, 3o Junij 183o . - Nafchrift
van den Vertaler, beheizende eenige nadere bijzonderheden .
Wij kunnen dit boek in bet algemeen aanprijzen, doch
meenen, dat de Schrijver veel to gunftige gedachten heeft
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van de volksverlichtlng in Frankr /k (*) . Bedriegelijk flikkerlicht
verbijstert de menfcben en kan ben in bet verderf ftorten .
De vertaling hat bier en door wel lets to weufchen over . De
correctie is onnaauwkeurig. De opgave der drukfeilen zou
Dog aanmerkelijk vermeerderd kunnen worden . Op bl . 65
ftaat b. v . Sardiin, in plaats van SardiniP, en bl . 67 betr jd,
in plaits van beflrijdt, enz . enz .
(*) Men kan van die zoo hoog geroemde verlichting een
keurig ftaaltje lezen in ons Mengelwerk, No . VI.
De Verovering van Mexico . Ben historisch-romantisch Tafereel
uit het begin der XVIde Eeuw. Door C . F . V A N D E R
V E L D E . Naar het Hoogduitsch . Te Gorinchem, b J . Noorduyn . 1832 . In gr. 8vo, 4S7 B1. f 3 -60 .
Met blijvende belangflelling en goedkeuring hebben wij de .
Zen gefchiedkundigen Roman bijna onafgebroken van bet be.
gin tot bet einde doorlezen . Is er iets , dat de aandacht
boeit en de verbeelding fpant, bet is de avontuurlijl:e ver .
overing van Mexico door e o R T E z en zijne togtgenooten . Im .
mers binnen den tijd van weinige jaren zagen rnilliocnen in .
boorlingen, die op een' vrij hoogen trap van befchaving
flonden, zich overbeerd door eene handvol Spanjaarden. Doch
dit z1jn de gevolgen der tweedragt . Naijver en wrok op de
overheerfchende hoofdflad Tenochtitlan dreef de daaraan onderhoorige Vorilendommen en Gemeenebesten achtervolgelijk
ion, om met de Spanjaarden zamen to fpannen, ja zelfs
openlijk, onder hunne leiding, tegen den Hoofdflaat op to
trekken ; en zoo geraakten al de Mexikaarfche Staten onder
bet juk der vreemdelingen , die anders bun graf ce midden
der talrijke en dappere bevolking zouden hebben gevonden . De Schrijver heeft bet karakter van c O RT E Z zoo gunflig
mogelijk gefchilderd . Heerlijk fchittert deszelfs vriend JUAN
D E V E L A S Q U E Z, als een Ridder zondier vrees en bloom ,
to midden van zoo vele heersch . en hebzuchtige tdellieden .
Belangwekkend is zijne Mexikaanfche eerlte gemalin A N Ac O A N 4 , en romanesk is bet karakter zijner vorige beminde
en tweede gade I S A B E L L A . De verdraagzanle en helderden
kende Pater B A R T H O L 0 M E U S D E O L M E D O fteekt treffend
of tegen den dweepzieken Pacer DIAZ . Ook de Mexikanen,
vooral de dwangzuchtige en toch voor de Spanjaarden be .
vreesde U O N T a Z u M A, en de grootmoed ige G u A T E M o z I N,
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zijn goed geteekend ; gelijk over bet algemeen de tafereelen
van de begrippen en de afgodsdienst der Islanders wel ge .
flaagd zijn . Eene fchets van bet ganfche werk zou to veet
plaats beflaan, en toch flechts een zeer onvolledig denkbeeld
van den inhoud geven ; wij moedigen onze lezers dus liever
van , den Roman zelven ter hand to nemen . Behalve de ach .
ter aangeteekende , zullen hun wel nog meerdere drukfeilen
fluiren : want de correccie is op verre na nier naauwkeurig
geweest. Om de waarde van bet werk, is dit to bejammeren.
De eerfle Liefde van G U S T A A F A D 0 L F, Koning van Zwe.
den . Cefehiedkundige Roman uit de eer/fe helft der zeven .
tiende Eeuw . Door L . S T 0 R C H. 11 Deelen . Te lin ferdam ,
by J . Guykens . 1832 . In gr . 8vo. Te zamen 740 blA f 6 . :
Beide deelen van dezen gefcbiedkundigen Roman zijn met
een fraai vignet verfierd, zijnde bet afbeeldfel van GUSTAAF
A D O L F'S eerfte geliefde, zijne hem lis'tig oncroofde bruid,
E B B A B R A H E . Vinding en inhoud, Wdc bet zakelijke daar .
van betreft, toonen, dat do oorfpronkelijkeSchrijvereengoed
Roman .Dicliter is ; doch den tatel van een goed Schrijver zoti
men hem, naar dic werk to oordeelen, onmogelijk kunnen
toekeunen . Zeker is de Roman niet gelukkig vercaald ; telken9
meenen wij fporen van onnaauwkeurigheid , overhaasting
en gebrek aan toereikende caalkennis to befpeuren : maar niet
sites is de fchuld des Vercalers . In een ander tiJdfchrift zijn
reeds onderfcheidene flalen van hoogvliegenden onzin op de
eene, en platce, uicerst onkiefche taal op de andere bladzij .
de, medegedeeld . De itijl van bet ganfche werk verraadc gebrek son goeden fmaak ; en voor zoo ver de karakters der
handelende perfonen niet alleen nit daden , maar ook ult brie .
ven en gefprekken moeten blijken, heeft de Schrijver zich
dtkwerf flecht van zijne tank gekweten, h . v. bij de woorden, die hij der Koninginne .Moeder in den mond legt, lite D .
bl . 258 .-Indien bet bier aangekondigde werk oorfpronkelijlt
Nederlandsch was, zouden wij, tot waarfchuwing des Schrij .
vers , in meerdere bijzonderheden treden ; maar bet is vertaaid , en behoort dos eigenlijk nier tot onze Letterkunde .
Thans zeggen wij dus liever, dat wiJ bet boek, zoo al's bet
is, liever niet vercaald hadden gezien ; doch dat bet ons aan..
genaam zou zijn geweest, indien een man van talent bet
oorfpronkelijke werk, met behoud van den hoofdinboud , in
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een' anderen en beteren vorm had overgegoten . -- Hoe veel
valsch vernufc, welk een misbruik der figuren is er, bI . 94
tot 98 van bet tweede deel, In de alleenfpraak van M ARC AAch 1 reeds beefs m de
R E T H A to vinden , vooral bl . 96 :
de
kille
ader
des
doods,
en
bl
. 98 : Mgne diepe ge.
tot
lust
weldige (mart (zii) de olle, enz . Allen regelen der woord .
fchikking wordc telkens geweld gedaen ; doch dit Is grooten .
deels de foot des Vercalers . Hoe is de gemeene natuur fma.
keloos gecopieerd op bl . 143 van datzeifde tweede deel, waar
ELOF tot den Koning zegc : „ Zie, wat kan bet u toch hel.
pen, als ik nu zoo dood ben als een pier," enz. -- Neen I een
boek, zoo gefchreven, dat de verhevene bladztjden bombast
en de naive flraattaal zijn , had althans niet woordelijk moe .
ten worden vercaald, en veel minder bij de overbrenging nog
verder worden verknoeid : want nu is de fly/ des werks be .
neden de kriciek . - Ook op bet zakeI ke van den inhoud
zijn bier en daar oanmerkingen to maken , b . v. Ilde D. bl .
59, Aldaar verdedigt cen Luthersch Predikant nit bet begin der
zeventiende eeuw de vrijheid van den wit tegen een' Roomach .
gezinde, die in 'c heimelijke een Jesuit was . No weet men,
hoe Ilreng men zich toen nog overal , ook inzonderbeid bij
de Lutherfchen, aan de onderfcheidende gevoelens van zijn
Kerkgenootfchap hechtce, en bet zoo een' Luthersch' Predi .
kant niet in de gedachcen gekomen zijn, de vr~heid van den
wit als bet voornaamtle leerituk zijner Kerk to erkennen . Lu .
T H E R had integendeel gefchreven de fervo arbitrio, of over
de afhankeljkheid van den wit, tegen hergeen de Roomschgezinde E R A S M U S had beweerd de libere arbitrio , of over
de vrijheid van den wit. Neen I dit was julst de dwaling
van vele Hervormers, dot zij in hunnen liver to ver gingen,
b . v . door de yr jheid van den wit bijra to verniecigen, ja,
door hunne voor(elling van de regtvaardiging door bet geloof
alleen en van de onverdienJlelykheid der goede werken, bet
verband tusfchen geloofs . en zedeleer bijna weg ce oemen .Doch wij fchrijven geene godgeleerde verhandeling . Hier is
bet genoeg to zeggen, dat men zoo wel den ijverigen Lu .
theraan, als den listigen Jezuit, fpreken doet tegen de open .
lijke leer hunner onderfcheidene Kerken , fchoon in then tijd
een nanhanger der 4ggsburgfcke geloofsbelijdenis daaraan even
getrouw was, als een Roomscbgezinde aan die van Trente .
Dit is dus eene groote foot van den Schrijver . - Maar ge .
noeg reeds I Onze Lezers zullen wel hebben opgemerkt, dat
wij dezen Roman bun niet kunnen aanbevelen .
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Gedlchten, op vriendeqke uitn;odiging vervaardigd door de
aehtirgwaardige Dichteres P E T R 0 N E L L A M O E N 9,
engzo en.
b~ gelegenheid der plegtige viering van bet vijf
twintigjarig beflaan des Departernents Koeverden, behoorende

tot de 1VIaatfchapp

Tot Nut van 't Algemeen , op den 9

April 1833 . Te Koeverden, b# D. H. van der Scheer. 1833 .
In gr. 8vo . 12 131. f :-2o .
Waar moot bet been ? Door R . 11 . V A N S O M E R E N. In 'S Cravenhage, bV S . de Visfer. 1833 . In gr . 8vo . 5 B1. f : . so .
La Net'ande , Ode, par E . W. VAN DAM VAN I S S E L T,
traduite par A . C L A V A R E A U . b-laestricht, F. Bury-Le.
febvre. 1833 . 8vo . 7 P 3 9-

D e voor den zang be(lemdc Gcdichten van Jufvrouw

M O E Ns
ter opgemelde gelegenheid beantwoordcn aan bet doel der
vervaardiging . Her eer(le couplet van het koor, op bI . 7,
mist den noodigen zamenhang ; maar de fout is ligt to ver.
belpen . Er ilaar namelijk :

Hij, die eenzaam (door bet duister
Van bet uur des nachts verdwaald)
Juichc, wet' d' uchtend(lar vol luirter
Aan de hemelbogen praalt,
Dan toch pronkc bet blaauw azuur
Ras met 's daagraads good en vuur ;
Zoo vol vreugd zag 't kroost der wijzen
d' Eedle Maatfchappij verrijzen .
Men leze
Hij , die eenzaam , bij bet duister
Van den nacht, was afgedwaald,
juicht, wen de uchtendflar vol luiscer
Aan de hemelbogen praalt : enz .
Waar meet ltet been P door v A N S O M E R E N, is eene Alle .
gorie, waaibij san de Nederlanders vertrouwen op 's Konings
doorzigt en welvieenendheid words aangeprezen . Hct flukje
heeft ons nog al bevallen . 1-let rijm van dank op Lang, voor.
komende op bl .
is verwerpelijk .

s,
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De Heer C L A V A It E A U, die zich reeds zoo verdienftelijk
gemaakt beeft door bet vertolken van een aantal Nederland .
fche dichtwerken en dichtftukjes, verwerft door zijne navol.
ging van den Lierzang van den Heer VAN DAM VAN I S S E L T
nieuwe aanfpraak op aanmoediging en lof.
Luin:ige Verhalen van A . F . E . LANG B E I N en anderen . Naar
bet flongduitsch. Te 4rnilerdam, by H . Frij link . In gr . 8vo.
223 A f 2 - 4o .
Eene viedermuis berooft den armen Kapitein A L W I N G van
zijn fchoon hoofdhaar, en noodzaakt hem, zijnen beroofden
fchedel met eene pruik to bedekken . Maar dit was bij onge.
Ink ; want bet goede beest doet Riles, war bet kan, om den
verborgen held weder to bevredigen, en de aangebragte fchade
weder to vergoeden . De vledermuis bezorgt Ran zijne dochter eenen rijken man , fteekt eene obligatie in den brand ten
laste van den met fchulden bezwaarden Kapitein , wijst hem
eenen verborgen fchat Ran van twintigduizend daalders ,
en, als bet non plus ultra van Rile weldaden, ;verpt des Ka .
piteins vrouw van den trap, zoodat er de dood op volgt,
en verlost den goeden man zoo van eene furie in eene leelijke vrouwelijke gedaante . - ,, Ziedaar eenen tegenhanger
van Clazenmuiltje, of van eenig ander verhaal nit den tijd
der Toovergodinnen I" roept welligt de Lezer uit . - In het
geheel niet . [let gnat apes gcheel natuurlijk , zonder hekferij .
De Justitie-ambtman BLANK kon maar geene Griffiers naar
zijnen zin verkrijgen . De eene Griffier zag alle menfchen
voor duivels Ran, en zou alles hebben laten ophangen en
radbraken . Zijn opvolger, de Grittier STORM, inregendeel,
zag , niettegenftaande zijnen fchrikverwekkenden naam, Rile
menfchen voor Engelen, namelijk goede Engelen, Ran, Deze
zijne theorie, die in geruste tijden, waarin men voor geene
brigands to vreezen heeft, er nog al door kon, paste hij on .
gelukkig ook toe op de jonge en fchoone vrouw van zijnen
patroon ; ook deze noemde hij een Engel . Een vrouwehart is
niec van fteen, en bet is niet to verwonderen, dat bet vrouwtje
zich van tijd tot tijd door den lofredenaar eet'en kus liet ontitelen . Prircipiis objla, dacht de Ambtman , toen hij , offchoon men bet nooit deed , wanneer hij er bij was , er de
lucht van kreeg . En war doer de oude vos ? Man en vrouw
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zitten des avonds met den Griffier vriendfchappelijk bij el .
iraader. De Ambtman fnuit, bij ongeluk, de kaars nit, (trijkt,
als ware her in fcherts, den fnoeper zijne met zwarcfel be .
fmeerde hand over den mood , verwijdert zich om licht to
halen, en vindt, bij zijne terugkomst in de kamer, aan zijne
vrouw her fprookje van hare petemoei becvaarheii, dat de
kus van eenen mansperfoon eenen baard veroorzaakt. - Zie.
daar De kus ats corpus delicti.
Met eenen kolosfalen marmeren voet drukt de Heer VAN
E G G E R S H E I M op den kleiachtigen bodem van zijn landgoed
eenige voec(lappen , en weet , zonder den oorfprong to open.
baren, deze voetfappen door een pear pedanten to doen op.
merken . Weinige dagen daarna las de wereld, met ver .
hazing, de volgende aankondiging in de nieuwspapieren :
• Lang heeft de ftrijd geduurd, of er in ons Vaderland reu .
• zen geleefd, ja of dezelve wel immer bellaan hebben .
• Ilet is beflist . In her elzenboschje van Meijgndal zijn de
„ voetaappen van onze reusachtige voorouderen to aanfchou .
• wen, en ieder kan zich aldaar met eigene oogen vali de
„ zaak overtuigen . Niets is hierbij meer to bejammeren, dan
„ dat de onfterfelijke auteurs , die her beftaan der reuzen
„ met ijver en fcherpzinnigheid verdedigd hebben, niet uit
„ hunne graven kunnen verrijzen , om her zweet bonnet
„ nachten beloond to zien . Iiomt en ziet!" - Men kwam
ook en zag . Van alle zijden (troomden nieuwsgierigen bij .
een, en bezagen her wonder. Toen echter, na een kort
t1jdsverloop , een welberedeneerd programma : de Meiendalii
quorum exfant vestigia gigantibus, uit de pen van Rector
DE 00 RAT SitS ZOUTBRERER gevloeid, in her lichtkwam,
duurde bet gewoel en gewemel eindeloos in bet fladje .
De herbergiers konden geene gebradene fchapenbouten genoeg opdisfchen, enz . Doch , terwijl her reuzenfchrifc van
D E O G R A T I A S door de naastbijgelegene Akademie met ge
ruchtmakendenn bijval bekroond was, ftemden anderen daar .
cegen . De flrijd was levendig : geleerde zwaarden fsten door
de luchr ; disfertatien en traktaten dwarrelden als fneeuw .
vlokken door elkander ; Akademien floegen elkander weder .
lteerig in den ban ; Univerfrteiten verwenschten elkander in
de frerlijkfte bewoordingen . - De flrijd had her hoogite punt
van woede bereikc, toen de Beer V A N E G G E R S H E I M met
zijne beide marmeren voeten tusfchenbeiden trad , enz .
De zwarte Kamer op her kasteel Silber/lein ftaat in eenen
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kwaden naam , wegens fpokerij . De Stadsphyfrcus B E z it.
M A N en de Advocaat T I P P E L halendrbi enduch
tigen fchrik . Ten laatfe echter blijkc de gewaande fpokerij
niets anders to zijn geweest, dan eeu gefoord nachtelijk
tite-d-cite tusfchen den japer en de kamenier .
De vondeling it A D I n betreurt bet gemis van bloedver_
wanten. In gunst geraakt bij den Kalif H A R o U N A R R As C H Y D (1) , ondervindt hij , dat ieder zijn bloedverwant wil
zijn . Hij neemt de gelegenheid waar , wordc rijk, en huwt
zijne hem vroeger geweigerde geliefde .
De oude bankroetier en wockeraar H o R P I c I U s fterft aan
cene beroerte. Men brengt bet lijk in bet achterbuis, waar
ook een geflagt varken nedergelegd was . Arme lieden wil.
len bet varken felen, maar nemen, door de duisternis, bij
vergisfing, bet lijk van H O R P I C I U s mede . Nadat zij hunne
dwaling bemerken , cntdoen zij zich van bet lijk , dat, na
verfchillende verplaatfingen . aan de galg worth gehangen . -Ziedaar De ffraf na den dood.
Eindelijk vindc men bier eene logenitralfng van bet fpreekwoord, betwelk zegc , dat bet geld horn is . Ben gulden be.
fchrijft zijne lotgevallen , die inderdaad zonderling zijn .
Uit dit verflag van den inhoud kan onze Lezer reeds ceni .
germate zelf beoordeelen, wat hij bier vinden zal . Leest
men tot uiitfpanning, wel nu, daarcoe is bet boek gefchikt,
zal nog wel eens doen lag,-hen, en sets ergerlijks hebben wij
er flier in gevonden . [lec ga dan door, met de overige me .
nigte van deze foort!
Nederlandfche Zangioonen . No . I. Te AmJferdam, bj

M.

Westerman en Zoon, 1832 . In k1. 4to . B~ Inteek . f :-9o.

E

ene nationale onderneming, welke allezins lof en aanmoe .
diging verdient . Vaderlandfche Dichters en Componisten wor .
den door de vaderlandlievende Uitgevers uitgenoodigd tot bijdrage van oorfpronkelijke kunstvoortbrengfelen . De drie thans
geleverde zijn : Anna, woorden van j . C. w E S T E R M A N,
muziijk van D A 11 NI E N. Aan llenrietta, Romance van is R E V T•
ZER . Ilet Roosje, woorden van M . WESTERMAN, muzijk
va:i F I S CH E R . Aan bet fukje van den begaafden F I s e H E a
zouden wij voor ons den prijs toekennen . -- Naar den aard
van ons Tijdfchrift, mogen wij bier flier breeder zijn .

BOEKBESCHOUWING.
Yerhandelingen, rakende de Natuurli e en Geopenbaarde Godsdienst , uitgegeven door T E Y L E R's Godgeleerd Genootfchap. XXXIJIe Deel. Te Haarlem,
bij de Erven F . Bohn . 1832 . In gr . 00, 11111 en
203 bl. f 2-50 .

I

n dit Deel van T E Y L E R's Godgeleerd Genootfchap
ontmoeten wij, behalve eene korte Voorrede der Heeren Uitgevers, een tweetal Verhandelingen ter beantwoording der vrage over het beginfel der Kerkhervorming . De cerfle (oorfpronkelijk gefchreven in her Hoogduitsch) is her werk van den Eerw . L . W E Y D M A N,

Leeraar der Doopsgezinden to Monsheim bij Worms,
waaraan bij de beoordeeling her gouden eermetaal is
toegewezen ; van de andere, der bekrooning met zilver
waardig gefchat, heeft zich de Heer M . S C H A A F C R AT A M A , Phil. Theor. Mag. , Lit . Hum. et Juris Utri.
usque Doctor, 4dvocaat to Groningen, als fchrijver
geopenbaard . Beider namen, mogen wij vertrouwen,
zullen bij de meesten van onze Lezers weinig of in
bet geheel niet bekend zijn ; althans in ons Maandwerk
verfchijnen dezelve voor her eerst .
Een gedeelte van den roem , door den Eerw . W E YD .
MAN op Duirfchen bodem behaald, keert tot onzen vaderlandfchen grond en flichtingen terug, alwaar hij den
loop zijner letteroefeningen heeft afgelegd, dien hij aan
de floogefchool van Iierlifn heeft geeindigd. Omtrent
den Regtsgeleerde G R A T A M A zal her voldoende ziju
hier op to merken, dat deszelfs naam, ftand en woonplaatfe als met den vinger aanwijst, aan welke vaderIandfche Hoogefchool en door wiens vaderlijke zorgen
de nijver~ zoon dien voorraad van kundigheden en wetenfchappelijken finaak hebbe opgedaan, waarvan deze
B b
SOEKzESCH . 1833 . NO . 9 .
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proeve , buiten bet hoofdvak zijner (ludien , een fchoon
en daarom sneer vereerend bewijs oplevert . - Netnen
wij nu bet boekdeel zelve ter hand .
Bij bet openen getuigt de Voorrede, en bevestigt de
Inleiding, door elk der Schrijveren geplaatst aan bet
hoofd der bekroonde Verhandelingen, dat T E Y L E R'S
Godgeleerd Genootfchap, aan zijne zinfpreuk getrouw,
de Prijsvragen thans bij uitnemendheid kiest en regelt
naar de behoeftc des tijds . Zeer verblijdt bet ons , openlijk alzoo to mogen hulde doen aan de regt Christelijke
deelneming, waarmede die aanzienlijke vaderlandfche ilichting de zaak van bet Protestantismus onderfteunt en
handhaaft . Want, terwijl bet wankelend, dan toch
door zijnen talloozen Priesterftoet gerugfteund, Pausdom niet aflaat , door geweld , list en bedrog , den
eeuwigen ftrijd tegen de Hervorming voort to zetten ;
terwijl tevens in bet hart der Protestantfche Kerk een
vrijzinnige hoop van heimelijke vijanden van de Geopenbaarde Godsdienst hare grondvesten ondermijnt, ver •
warring en wanorde fticht, wordt bet dubbel belangrijk, ja als 't ware eene behoefte, bet ware beginfel der
Hervortning, den geest, die hare groote bevorderaars
bezielde, en de noodzakelijkheid van bet geloof, door
hen op nieuw gepredikt, met de meeste onzijdigheid
nagefpoord, ontwikkeld en in vollen dag gefteld to zien .
Gelijk nu de Prijsvrage van bet Genootfchap tot zulk
een doel was uitgefchreven, zoo beantwoorden ook de
Verhandelingen in dezen bundel bij uittlek aan then
wensch . In beide toch is bet voorttel, aan den voet
dezer bladzijde geplaatst (*), ten leiddraad genomen .
(") „ Het Genootfchap verlaugt eene ontwikkeling van

• bet eigenlijk beginfel, waarvan de Hervorming, in de
• XVIde Eeuw begonnen , is uitgegaan, met eene aanwijzing,
• hoe het heginfel zich in her uit- en inwendig beflaan , in

„ de leer en inrigtingen van de Hervormde, dat is, van de
„ Protestantfche Kerk in 't algemeen , en van derzelver on• derfcheidene Afdeelingen in 't bijzonder, heeft geopen• baard ; a1les derwijze beredeneerd en historisch gefhaafd,
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Wel loopt de vorm en wijze van bewerking alzoo uiteen , dat men en de hand des Leeraars en die van den
wijsgeerigen Regtsgeleerde duidelijk onderfcheidt, ook
bet natuurlijk verfchil van denkwijze en bronnen op*
merkt ; dan toch in beider gefchrift heerscht, vooral
ten aanzien der hoofdzaken , die eenparigheid van gevoelens en befluiten , welke aan de betoogde waarheid to
meer kracht en klem geeft.
Om aan onze Lezers to beter overzigt des geheelen
boeks to geven , zullen wi<j pogen , de beide Verhandelingen in ddn verflag to bevatten (*) ; hopende hier.
door bet best herhaling van hetgene in elke derzelven
foortgelijks voorkomt, of to fnijden , en tevens gelegen
heid to zullen vinden tot een vergelijkend oordeel . Wij.d
doen zulks to meer, en willen uitgaan van de Verhandeling met goud bekroond, niet omdat wij aan den
arbeid van G R A T A M A wezenlijke en velerlei verdienften betwisten, maar dewijl wij, inflemmende met Hoe.
ren Beoordeelaars, aan de eerfte, wegens meerdere bondigheid en regtj?reekfche betoogkracht, den voorrang
toewijzen boven de andere .
Liever nogtans data tot twee rubrieken, gelijk WE YnMAN , verkiezen wij, door fplitfing van z jrr eerfte
deel (A), ons overzigt to bepalen tot deze drieledigs
befchouwing : (A) I . Wegens de ontwikkeling van bet
eigenlijk beginfel der Kerkhervorming . II . Over den
invloed van dat beginfel bij bet ontftaan der Profestantfche Kerk, over deszelfs wijziging in hare Afdeelingen, en over de ontaarding van hetzelve onder Her .
vormden . (B) III . Eindelljk over de gevolgtrekkingen uit
bet verhandelde .

•
•
•
•
•

dat daaruit blijke, niec alleen de noodzakelijkheid der tier.
vorming zelve, en haar verheven aard en weldadige ftrek .
king, maar ook, wac die Kerk Reeds voor oogen houden
moet, om aan zichzelve gelijk en getrouw to zijn, en
haren waarachcigen bloei to handhaven en re bevorderen .1 "
(*) 't Is den Redacteur niet mogeitt geweest, eeti zoo
breed verilag in ddn No. to omvatcen.
B b a
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1 . O :n den grond van zijn betoog vast to leggen,
begirt W E Y D BI A N , terllond na de Inleiding , met de
belangrijkheid aan to toonen der opfporing van een vast
beginfel, van waar de Protestantfche Kerk is uitgegaan .
In tegenftelling namelijk der befchuldiging van hare vijanden, die immer het losfe en weifelende in de leer .
begrippen, misbruik der vrijheid en mangel van eenheid
in bet geloof den Protestanten voorwerpen, is volftrekt
noodig to bewijzen , dat waarlijk een en hetzelfde fiellige (pofitive) beginfel, gebouwd op de leer der H .
Schrift, bij de Kerkhervorming is aangenomen , en gehandhaafd in de Protestantfche Afdeelingen , of Genootfchappen , to midden van bet verfchil in bijzondere geloofspunten, ten gevolge van bet negative beginfel,
of uit bet jus protestandi , daarna bij hen ontrezen .
Dit leidt ter nafporing en toets, waarin bet eigenlijke
wezen van bet Christendom befla, naar luid des Evangelies . Immers, teat geene Wereldgodsdienst, geene
Wet van M o z E s vermogt uit to werken, dat bedoelde
en volbragt J E z u s , als de Stichter of Herieller van
bet Godsrijk . Eerstgenoemden regelen alleen den vorm
van Eerdienst, en bepalen zich tot uiterlijke daden ;
maar bet gezag van bet Woord des Heeren moet in
bet binnenfle van al zijne onderdanen heerfcllen, zonder
dat zij aan uitwendige vormen, of bijzondere Geloofs .
wetten , noodzakelijk verbonden zijn .
Met groote naauwkeurigheid en ernst bewerkte de
Schrijver dit aangelegen punt, en zoo wel uit bet Evangelie, als volgens DIE L A N C H T H O N, beweert hij to
regt, dat niet de zinnelijkheid alleen, maar zonde in
bet algemeen, of bet afwijken van , en ongehoorzaamheid aan God, de bron is der menfchelijke verbastering ; waarvan hun bet Christelijk geloof moet terug .
roepen , beide naar verftand en hart reinigen , heiligen ,
en tot een nieuw leven, tot eenen Gode welbehagelijken wandel immer opwekken, ontvonken en ten einde
toe blijven bezielen .
Niet zoo duidelijk, en in geenen deele zoo flrikt
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bepaald , heeft zich G R A T A At A geuit over then invloed van bet Christelijk geloof op den geheelen mensch
en al zijn willen . Trouwens , gelijk 's mans werk veel
meer eene wijsgeerige befchouwing is, dan Godgeleerde
Verhandeling, zoo treft men daarin eene andere orde
aan, overeenkomftig met den zin der woorden bij MA Rx u s IV : a6-28, door hem bij inzending van het
antwoord als fpreuk gebezigd . Wij ontmoeten dus bier
in het algemeen hoofdzakelijk een overzigt van den
langzamen voortgang der zedelijke vorming der wereld
onder bet oog en befluur der Voorzienigheid, en meer
b,ftonder maakt de zending van C H R I S T u S een voornaam of eerfte gedeelte - de hervorming van de Kerk,
door den Heiland gefticht, bet hoofdonderwerp der befpiegeling uit, die in bijzonderheden loopt . Vooraf
vindt men van het tafereel , als 't ware , den geheelen
omtrek gefchetst, of den loop der ontwikkeling, die,
gelijk bij bet kind, aanvangt met zinnelijke vorming
en befchaving in den kindfchen flaat van bet menschdom . Zij ftreeft op onderfcheidene wijze de tragere
werking van den geest voorbij, belemmert en onderdrukt veelzins den wasdom in zedelijkheid en Godsdienst, ja door verkeerde rigting des harten drijft zij
de blinde menigte van bet (poor, en voert tot verbastering en in den kuil des verderfs . Het goede zaad
nogtans fchiet middelerwiji en onbemerkt op, en bet
gewas der vorming van de zedelijke wereld, waar bet
niet door ondeugd verftikt wordt, hlijft door zorg van
bet alziend Oog groeijen , breidt zich uit , en rijpt
voor den beftemden tijd, welken, door de hooglie Wijsheid voorbereid , de mensch ddn eerst begint op to
mcrken, wanneer dezelve daar is, en tot zijne verbazing daagt. Zoo was bet bij den opgang van de Zon
der Geregtigheid ; zoo wederom, toen haar luister, in
de Kerk zelve verdonkerd, maar door den geest der
I-lervorming van menigen nevel gezuiverd, met eenen
vernieuwden glans begon to febijnen .
Reeds in den aanvang van dit fluk , met eene vasta
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hand en wdl ervaren pen bearbeid, ontmoeten wij veel
belangri ks , dat , hoe bekend bij den Christen , die
over de gefchikte ure van de zending des Heeren en
haar verheven doel, tot bevordering van geestelijk zedelijke ontwikkeling , nadacht, zijne eigene waarde nogtans altoos behouden zal . Maar, dit erkennende, yreezen wij echter, of men then uitflap in den ouden tijd
ybbr J E z u s' komst, en de fchets van den toenmaligen ftaat der wergild, en van hare voorafgaande verlichting, hier niet minder doeltreffend keuren wag,
n dat de Schrijver althans daardoor eenigermate tot
herhaling vervallen zij van gelijkfoortige zaken, wanneer hij daarna over bet beginfel der Hervorming meer
in bet breede handelt .
Doch komen wij terug tot W E Y D M A N , die , na den
gelegden grondflag omtrent den wezenlijken aard van
bet Christendom , daarop meer regtftreeks voortgaat met
zijn betoog to bouwen, en bet gezag der Gefchiedenis
to doen fpreken .
Immers van den beginne openbaarde zich reeds de
kiem des kwaads , dat , in den akker des Heeren des
nachts door eerie Hem vijandige wereld gezaaid, welig
opfchieten, en bet goede zaad zou dreigen to verftikken. Aanwezig to midden van ,joden en Heidenen,
kou de Gemeente der Geloovigen zich daarvoor niet
vrijwaren, dat van hunne vooroordeelen, wijsbegeerae
en zeden, geene naeerdere fmet zich hechtede op hare
leden en ~urigtingen, naar gelange de Kerk zich verder uitbreidde, en, na der Apostelen dood, eene tallooze menigte ruim zoo veel door Bisfchoppelijk gezag
en invloed geleid moest worden, als zij werd voorgelicht of zich kon vormen uit de fchaars voorhanden
zijnde Evangelien en Brieven . Om tegen de afpadigheid der Gnostieken en andere dwaalleeraren de denk .wijze to beveiligen van waarheidlievende Christenen, en
in hoofdzaken althans eenheid van geloof to handhauen,
werd toevlngt genomen tot Beli/denis/en . Zoo verhief
zich allengs de Geestelijkheid in aanzien, en hare
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bloot menfchelijke voorfchriften werden verhoogd tot
vaste bepalingen en onfchendbare keuren van regtzinnigheid . „ Er ontllond," zoo lezen wij, „ een nieuw
„ Pharizeismus, dat, door allerlei inzettingen zonder
„ geest, het geweten boeide . De bron van levend water hield op to vloeijen, terwijl de flilflaande poelen
ter
„ van bijgeloof en bekrompenheid van geest overal
„ ontflonden."
Met flerkeren wasdom nogtans fchoot het verderf
op, en drong hetzelve den geheelen omvang door der
Christelijke Kerk , toen eerst K 0 N s T A N T tJ N de Groote haren uiterlijken glans door zijne belijdenis verhoogde,
en later, na den val van het Westerfche Keizerrijk,
de Opperpriester van Rome zich in het wankelend flaatsgezag indrong, en zich op den Vorflelijken wereidzetel
plaatfle, then men tot heden toe den 4postolifchen wil
genoemd en als heilig vereerd hebben . Wij achten het
noodeloos, onze Schrijvers op het fpoor to volgen in
hunne ontwikkeling van den ommekeer en de vreefelijke
misvorming van de leer en fliehting des Heeren, of van
zijue Kerk, door elke dezer gebeurtenisfen veroorzaakt,
en voltooid in de duisternis der Middeleeuwen . Wel
verfchillen zij in hunne behandeling van het onderwerp ;
wel flreeft elk van hen laugs onderfcheidene wegen tot
zijn bijzonder doe) , en hebben zij de een nit deze,
de ander uit gene bronnen geput : beiden nogtans komen
zij ten aanzien der grove en treurige Kerkverbastering
dermate overeen, dat de waarheid zelve daardoor met
to meerdere zekerheid geflaafd is geworden . Vooral in
de wijsgeerige befchouwing van G R A T A M A la-zen wij
met welgevallen zijne opmerking, dat, onder al het
zinnelijke en verkeerde in de Moederkerk, evenwel de
kiem van het Christendom bewaard en verborgen bleef,
om eerlang als van onder de aarde op to komen en
op to wasfen . Na deze herinnering wenden wij ons
wederom met w E Y D M A N tot de Gefchiedenis .
Met het eerfle aanliehten van den dageraad voor kun-
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ften en wetenfchappen, was er een aantal verftandigen en
braven, die de Kerkverbastering erkenden, welke gelijk
een kanker woedde, den vrijeren geest benaauwde, de
levensdeelen aantastte, en werkelijk bet hart bedreigde .
Van rondomme werden luide treurtoonen aangebeven ;
maar ook herhaalde pogingen, tot verbetering aange
wend, zag men verijdeld, bier en ginds affpringen ,
of door geweld bedwongen . Een drietal groote Concilien, in tijden van verwarring belegd, raadpleegde
zelfs to vergeefs ter fnuiking van Paufelijke Oppermagt,
Koningen en Prelaten boven bet hoofd gewasfen . Klei .
nere misbruiken worden tijdelijk befnoeid of weggenomen, maar geenszins de wortel des kwaads ; deze blijft
voedfel trekken uit blind vooroordeel, overoud bijgeloof,
en wijd en zijd verfpreid zedebederf. Met voile waarheid laat zich dus beweren , dat er op nieuw eene
yolheid des tijds daar was, waarin de Voorzienigheid
den trots en de geldzucht van bet Vatikaan vernederen, en zelfs den Paufelijken Aflaathandel dicnstbaar
waken wilde aan den opgang der Kerkhervorming .
Reeds is gezegd, dat G R A T A M A op eene andere
leest zijn betoog heeft ingerigt. Eerst worden de bronnen der verbastering, daarna de aanleiding tot de ontwikkeling en den groei van bet zaad, door den Heer
en de Apostelen gezaaid, net een wijsgeerig oog door
hem nagefpoord . Wij nemen uit zijn befluit dit weinige
over : „ Zoo rijpte in den eigen boezem der 1Vloe• derkerk de mensch voor de Hervormde Kerk . De
„ Roomschkatholijke Kerk was de kweekplaats der Pro• testantfche.
De n;ensch der Oudheid was einde• lijk bier meer, daar minder, genoegzaam verdwenen,
• en in zijne plaats trad allengs de Christen op . Men
„ was van tijd tot zijd begonnen Christen to worden,
„ dat is, den Zaligmaker, zijne openbaringen, leer
„ en lesfen to vatten, to kennen en to betrachten ; en
• nu rees , met den Christen, de Christel,ke of Evan• gelifche Kerk op, in de plaats van de menfche-
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of Paufeljke, welke zich de Roomschkatho„ lijke noemt."

~, like

(Het vervolg en flot hierna .)
G R E G O R I U S van Nazianzus de Theologus . Eene Bijdrage tot de Gefchiedenis der Kerke en des Leer/lel .
fels in de vierde Eeiiw. Door Dr. CARL u L LAIANN, vroeger buitengewoon Hoogleeraar in de God .
geleerdheid to Heidelberg, than gcwoon Hoogleeraar
to Halle . In II Deelen .

I

(1/ervolg en flot van bl . 337-)

n bet tweede Deel geeft U L L AI A N N op de gevoelens
van onzen Kerkvader met opzigt tot her leer(tellige .
Vooraf gaan aanmerkingen ter inleiding, welke zoo wet
op den aard van her geleverde, als op de wijze van
voordragt betrekking hebben . Moeijelijk is de historifche opgaaf van 's mans leerflellige begrippen . Hij
fchreef meer als redenaar en dichter . Nergens deelt hij
zijne gevoelens aaneengefchakeld mede, maar voert telkens datgene aan , was met zijn doel ftrookt, en wet
zoo als zijn doel dat vordert . Zijn redenaarsdoel belet
hem dikwer(, zijne denkhcelden juist to ontwikkelen . Ligter wordt aan den anderen kant die opgaaf, omdat de
Kerkvader zelden met zichzelven in tegenfpraak is . Hij
kleefde her overgeleverde aan . Mist hij hierdoor oorfpro :-ikelijkheid, hij is juist hierdoor vertegenwoordiger
van de algemeene geloofsleer der Griekfch~e Kerk tegen
her einde der vierde Eeuw . Over de hoog(te bron van
zijne geloofsleer drukt hij zich nooit duidelijk genoeg
uit, en words, door to hooge achting voor overgele .
Verde leervormen, wel eens verhinderd, uit de zuiverfte bron van Christclijke kennis to putten . Hij dringt
fteeds aan op her eenvoudige geloof, dat alle Christenen met elkander gemeen hebben, zonder evenwel
de levendig werkzame Christelijke gezindheid hiervan
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uit to fluiten . Een overzigt van 's mans leerflellity
gen is to vinden in zijne Rede over den Doop . -,, Zijne plaatfing tegenover een deel van zijne tijdgenooten maakt van zelf noodig, dat men zijne oogmerken als
twistredenaar bij het overige in aanmerking neme . Hierom zullen wij de flellige opgave van zijne leer, althans
bij de gewigtigfle leerflukken , telkens met de aanwijzing
der hoofdpunten van den flrijd verbinden , welken G R EC; o R l u s tegen de wezenlijke of vermeende dwaalleeraars
van zijnen tijd had to voeren ." (Bl . I-I2 .)
Afdeeling I . Leer wegens God. I. Leer wegens God
in het algemeen , en Jlrajd van G R E G O R I U S tegen
E U N o m I u s en deszelfs aanhangers . II . Leer wegens
de Drieeenheill . A . Jllgemeene Drieeenheidsleer . B . Be
b jzondere v;rocTacess der Drieeenheid. I. Over den Vader . 2. Over den Zoon . lhe8rlegging van de Eunomianen . Schriftuurljke bew jzen voor en tegen de Godhead van C H R I S T U S . 3 . Over den Heiligen Geest .
Beflr~ding van de Macedonianen . Schriftuurbewjzen .
(111 . 13-87 .)
Afd . II . Christologie . Leer nopens de betrekking tusfchen het Goddel~Vke en menfcheljke in c H R I S T U S .
Strjd tegen de dpollinaristen . (Bl . 88-105 .)
Afd . III. flnthropologie en Soteriologie . I . Over de
flofelijke en zedeljke gefleldheid der menfchel(ke natuur . I . Oorfprong der ziel . Goddeljk evenbeeld in
den mensch . 2. Zamengeflelde natuur van den mensch
en daaruit ontflaande flr%jd . 3 . De leer nopens de Brf•
zonde . Gevolgen van A D A DI's zonde. a . Neiging tot
zinneljkheid. b . Ben algemeen gebrek in de onderlinge
verhouding der men/chen . c . fgodendienst. d. 4rbeid
en (marten . e . Krenking der menfcheljke rede. 4 . hrijheid en natuurljke bekwaamheid tot het g oede. 5 . Genade . 6 . Praedestinatie . 7. Verhouding van de dusver
aangevoerde flellingen tot de leer van A U G U S T I N U s
(over erkende genade en voorverordening) . II . Soteriologie , of leer van de verlosfing door C H R I S T U S . III .
Over de kerkeljke heilsmiddelen . A . Doop . Belr jding
d
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wan valfche denkbeelden en misbruiken, welke in de vierde
Eeuw plaats grepen . z . Benamingen en uitwerkfelen
van den Doop . 2 . Noodzakel~kheid van den Doop . 3.
Vereischte gezindheid en wandel van den doopeling,
vddr, bay en na den Doop . 4. Over het uit/iel van den
Doop , en over den Kinderdoop, en eenige andere daarmede zamenhangende dingen . 5 . Toekomflig lot der ongedoopten . 6. Over de boete en het lot van hen, die
na den Doop zondigen . Beflr!~ding der Novatiaanfche
hardigheid. B. f4vondmaal. (Bl . Io6-z8o .)
Afd . IV. Cosmologie, Pneumatologie, Efchatologie.
I . Schepping en onderhouding van de wereld. II . Hoo .
gere Geesten. i . Engelen. 2 . Satan . III. Over de laatJle
dingen . i. OnJlerfel#kheid en eeuwige zaligheid . 2 . Straf
der goddeloozen . Duurzaamheid van dezelve . Reinigings.
vuur . (Bl . 181-196 .)
Offchoon anders niet gewoon met opgaaf van opfchrif .
ten een werk aan to kondigen, achtte Rec . noodig, ten
opzigte van

U L L M A N N'S

voortrel'elijken arbeid eene

uitzondering to maken . Zoo ziet men den belangrijken
inhoud, en necint het boek gretig ter hand, om to ver-

nemen, wat

G R E G O R I U S

over dat alles gezegd of

gefchreven heeft . De Aanteekeningen hebben genoeg.
zame uitgebreidheid, om ten bewijze to ftrekken van de

ongemeene moeite en ftiptheid van U L L M A N N in zijne
en , daar zij alle op de bronnen zelve heen-

opgaven ,

wijzen, blijft het geheele werk van uitftekende nuttigheid voor alien ,

die in de kennis van Kerkelijke Ge-

fchiedenis belangftellen .
Van

U L L M A N N volgt nog, bl . 197-2s6, een ge..

wigtig danhangfel, uit eenige B#lagen be/laande, I .
Wat G R E G O R I u s van da Kerkleeraars over het algs.
meen, en biyzonderl#k van de praktifeha Geestelij.
ken, vorderde . Vergelijking hiervan met hetgeen j u .
L I A N U S van de Heidenfche Priesters verlangde en
als Opperpriester self met veel ijver verrigtte, II . G R R ..
G O R I u s als Iiijbeluitlegger .
III. Oardeel van r, R Ea 0 R I U 8 over de Heidenfche GodsdienJlen . IV, Over het
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geboortejaar en de geboorteplaats van
V. Over de fekte der Hypfistariers .

G R E G O R I U S.

Eindelijk geeft Profesfor C L A R I S S E, hl. 349-579 ,
in een Nafchrift, zijn oordeel op over eenige aanmerkingen, die door eenige Duit/che beoordeclaars gemaakt .zijn,
en hetwelk u L L AI A N N , zoo als hij aan onzen c L ,&R I S S E meldde, zelf Diet ter hand kon nemen , bij zijne
nieuwe en veelvuldige bezigheden, welke hem , na van
de Heidelbergfche tot de Hallifche lloogefchool to zijn
overgegaan, thans Dog drukken . U L L At A N N zal even
min als de vaderlandfche Lezer met dit oordeel van c L AR I S S E ontevreden zijn .
,, Moge (dezen wensch van C L,& R i s s E, bl . 379 ,
nemen wij gaarne over) zijn werk bij alien, die belang
ftelien in bet onderzoek van wetenswaardige zaken, vooral die van de Go asdienst en bet Christendom - inzonderheid ook bij jonge beoefenarein der verhevenile wetenfchap - op den verdienden prijs f}aan , en, door
bevordering van kennis, geloof en godzaligheid, voor hun
verfland en hart heilzaam en gezegend bevonden worden 1"

Brieven over de tegenwoordige verdeeldheden en bewegingen in de Hervormdc Kerk . Uitgegeven door G .
B E N T H E AI R E D D I N G I U S, Th. Dr. en Predikant
to 4sfen . Te Groningen, bj W. Zuidema . 1833 . In
gr. 8vo. 72 Bl. f : - 6o.

E
en ongewoon verzoek aan Heeren Recenfenten wordt
in bet Vcorberigt gedaan . De Uitgever wenscht, dat zij
dit boehje niet aanpr(zen .

En waarlijk, de man heeft
hiervoor zijne redenen . Welke die zijn, zullen wij niet
zeggen . \Vie ze begeert to wet,-n , moge zelf bet boeksken lezen . Wij kunnen een zoo heusch verzoek , op
beleefde wijze gedaan , niet weigeren . ZVij zullen dus
geenszins prijzen ; maar viiten of veroordeelen zonder
reden zou ons kwaliik pasfen . Wij kondigen derhalve die
brieven, twintig in getal, flechts aan, als gewisfeld tus ,
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fchen een Lidmdat en een Leeraar. Het onderwerp
is belangrijk, vooral in deze dagen . De briefwisfeling
loopt over drie pun ten : That moet men toch van die
menfchen, welke in de I/ervormde Kerk zich afzonderen, denken ? floe moeten z!~ behandeld worden ? Ihelke zullen de gevolgen er van z jn, dat die zich zoo
kennelyk affcheiden ? Beide partijen mogen deze brieven wel eens lezen . Ilet oordeel over de Separatisten
is gunlliger, dan misfchien menigeen verwacht zoude
hebben . Predikanten , in wier Gemeenten zoodanige lieden zijn , kunnen bier nuttige wenken vinden . - Maar,
wij zouden bet verzoek des Uitgevers bijkans vergeten . ilanprijzen willen wij geenszins, en zeggen dus
niets meer .
J E z u s , een voorbeeld van goeddoen : alle reden voor
ons tot dankbaarheid. Leerrede ter opwekking lot
menfchenmin, uitgefproken op den laat/len Zondag
van bet jaar 1832, door N . J . A . STEINS - B I sS C H o P , R . K. Pastoor to Groningen. Te Groningen, bij J . Oomkens. 1833 . In gr . 3vo . 20
BI. f :-25 .

T oen de Cholera to Groningen was uitgebarflen, hield

de NVeleerwaardige Heer S T E I N S -B I S s c H o P eene
Leerrede, welke ook werd gedrukt en uitgegeven (te
Groningen, bij S L A D O O T, 1832) onder den titel
Gods goedheid, geene reden tot uit flel van bekeering .
Die opwekking tot boetvaardigheid had bij velen eene
gezegende uitwerking . Daar de gevrcesde Zickte in
ons Vaderland minder, dan elders, becft gewoed, was
er reden, om bij bet einde des jaars God to loven your
gunflige verfchooning . Buiten twijfel hebben de Leeraren der onderfcheidene lierkgenootfchappen to dier gelegenheid de gel .'ovigen opgewekt tot dankbaarheid . Pastoor S T E I N S- R I S S C HOP , een bejaard Priester, biedt
de toen uitgefprokene Leerrede, alr een tegenfluk op de
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voorgaande, aan, in bet vast vertrouwen, dat dezelve
door de bezitters der vorige niet zonder deelneming
zal warden behartigd. De tekst is Pf. CXVIII : t8 .
De predikwijze verfchilt van die der Protestantfche Leeraren . Wij zouden den tekst anders behandeld hebben .
De geest evenwel, overal in deze opwekking tot dankbaarheid heerfchende, is een goede, godsdienflige geest,
en Rec . mag dus flier twijfelen, of de achtingwaardige grijsaard zal ook met de uitgave van deze preek nut flachten .
De behandeling der .lziatifche Cholera door bet aanwenden van koud water, op phyfologi/ehe gronden
aangeprezen, door Dr . J. L . C A S P E R , Hoogleeraar
to Berlin, uit bet Hoogduitsch vertaald en met een
ilanhangfel vermeerderd door j . G . R 0 S E N S T E IN,
Med. Chir . et Art . Obji. Doctor. Te Rotterdam,
by F . Hartmann, Jr . 1832 . In gr. 8vo . XYI, 9s, en
Aanh . 40 bl. f '-4°.
Lit work, over de behandeling der Aziatifche Cholera
door bet aanwenden van koud water, begins met een
berigt van den Schrijver, waarin hij ons bekend maakt,
dat hij niet dan ra lang beraad en door de meest vleijende uitnoodigingen er toe gekomen is, de honderden
van fchriften over de Cholera met nog ~~n to vermeerderen . Ondanks dit alles zoude hij welligt er flog niet
toe overgegaan zijn, ware bet niet, dat, helaas ! ook
op hot gebied der Cholera vrijbuiters rondzwierven . Tegen dozen wilde de Heer C A s P E R zijn eigendom beveiligen, en daarom fchreef hij deze Verhandeling,
omdat de bier voorgejlelde kuurmethode en wat men al

in bet onderhavige fchrift eigendommel jks mogte vinden eenig en alleen aan eene befchouwing der ziekte
uit he : phyfsologisch-nofologisch oogpunt, geenszins aan
eenig VREEMD VOORBEELD, derhalve geheel aan hem
to danker beef:.
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Op dit Voorberigt van den Schrijver volgt er en
van den Vertaler, waarin hij zegt, dot hij ter aanbe •
veling van het werkje nets noodig heeft, dan elken
Geneesheer toe to roepen, MEDIC US EST MINISTER NATURAE - de Geneesheer is de dienaar der Natuur . Wij
danken den Heer R o s E N s T E I N voor deze welgemeende Echo uit alle welgefchrevene boeken . Waar
eehter de fleet der Natuur zich That hooren, dot daar
de Kunst moet zwigen, zouden wif liever dus lezen :
,, Waar de Natuur den soon geeft, behoeft de hunst
„ flechts to accompagneren ." Wij hebben voor vrouw
Natuur veel refpect ; maar zij zal toch, alt eene eigenzinnige vrouw , het woord niet altijd alleen willen hebben, en het zoude niet zeer beleefd van Heeren Artfen
zijn, in zulk gezelfchap to zwijgen, daar wij wel meenen gehoord to hebben, dot zwijgende Heeren bij de
Dames zich niet aanbevelen .
Dat de Cholera-zieken naar nets anders dan koud
water verlangen, is zoo algemeen niet gebleken, en of
het koude water het voornaam/le middel to hunner redding is geweest, words zeer in twijfel getrokken . Dikwijls hebben wij dezer dagen over het egoi'smus hooren
klagen : men klage daar niet meer over ; het ligt in
onze natuur : de trek is het egoistisch beginfel onzer
bewerktuiging tot zelfgenezing. Met genoegen zullen
wij van den Heer R o S E N S T E I N de voorbeelden vernemen, waar zielszieken, door ,zich in het water to
werpen, uit dit element, met hetwelk zich to vereenigen zl niet wederflaan konden, volkomen genezen er
uitgehaald zijn geworden . Wilden wij fcherp oordeelen, wij zouden in zulk eene redenering eene zeer verkeerde gevolgtrekking en laakbare verfchooning voor den
zelfmoord vinden.
Wij bedanken den Heer R o S E N S T E I N voor zijne
uitnoodiging aan alle Geneesheeren, in naam der lijdende menschheid, om de methode van den Heer C A sP E R to volgen, en alle verhittende middelen voornamelifk in de Cholera paralytics cent vooral vaarwel
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to zeggen . De Heer C A S P E R heeft in den Heer ft os F. N S T E I N eenen wakkeren uitnoodiger gevonden . Ons
zij bet vergund, alvorens wij aan die uitnoodiging zoo onbepaald gehoor geven, en den weg, door de Natuur
ons aang .wezen, zoo in eens rer gunil:e van een ftelfel
to verlaten, en, op aanprijzing van Prof. H . in B .
en W . to * of to § enz ., llechts den lleeren C A S PE n.
en it O S E N T H A L gehoor to geven, de zaak eerst van
vat naderbij to onderzoeken . Doen wij dit, met bet
voor ons liggende werk gelijktijdig to doorlezen en to
beoordeelen . Intusi'chen, wij herhalen bet, zal bet ons
aangenaam zijn, eerlang de gevoelens, of liever de zeer
ilellige verzekeringen, van den Heer R O S E N TI! A L
door zoo vele voorbeelden gellaafd to zien . Waarnemingen in den geest en naar bet voorbeeld der meesters
in de kunst, deze zijn de toetsf een der gevoelens .
Geestig, levendig, en fomwijlen to regt met fcherpe
trekken, words de toeftel van geneesmiddelen, tot wrijvende Granadiers ingetloten (bl . ia), en de behandeling van fommigz lijders door enkele Artfen gefchetst,
bl . I-I5. Gewis had menigeen zich mogen vragen,
wanneer hij tot brandfpuiten toe under zijne bevelen
ftelde : hoe kwam ik loch eigenlsk daartoe, om aan
mJne kranken al dien toe/lel aan to bevelcn? (bi . a .)
Volgens den Schrijver, be{Iaat bet wezen der ziekte
(hi . i5) in eene verlamming van bet huidorgaan ; welk
gevoelen hij door een aantal daadzaken tracht to (Iaven,
bl . I7 . Of echter DE ICRACHTIGE (?) TRACE HOlDPLOOI HET EENIGE DOOItGAANDE, NIMMER FALENOE

zif , terwijl ieder enkel teeken der overage bekende teeken in een enkel geval faalt Bbl . i8), is
federt wel eens in twijfel getrokken ; bet is echter een
der teekens, die de diagnojis, bier zoo gewigtig, helpen vastliellen .
De noot over de gee}eldheid des bloeds (bl . 16) is
zeer joist . Men beefs dit verfchijnfel in de Cholera
bier to lande niet genoeg nagegaan, ofichoon ter meerdere of mindere genezing niets hierdoor is verzuimd gee
TREK EN
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worden . De belangrijkheid van dit diagnostisch of herkenningsteeken, waarop de Schrijver in zijn Voorberigt bi . XI reeds opmerkzaam maakte, tracht hij door
een aantal daadzaken, i--i r , bl . 57-36, to Underf}eunen ; zij zijn gerangfchikt naar derzelver meerdere
of mindere bewijskracht . De Schrijver toont hier, een
fcherpzinnig man, geoefend denker en wetenfchappelijk gevormd Arts to zijn . Iran men ook overal zich
met hem niet vereenigen, en voorollderftelt hij hier en
daar veel, fours to veel, zijne wenken verdienen alle
aandacht, en van deze zijde behoort hot gefchrift niet
met zoo vole van den dag in denzelfden rang gtheld
to worden ; waarmede wij echter de noodzakelijkheid
der vertaling nog niet willen beweerd hebben, vooral
omdat deze dikwijls zeer belangrijke redeneringen, bij
den niet wetenfchappelijk gevormden, in de praktijk, tot
verkeerde gevolgtrekkingen aanleiding geven .
([let vervolg en hot hlerna .)
Gefchiedenis des Vaderlands, door Mr. w. B I L D E R D IJ a ;
uitgegeven door Prof. H . W . T Y D E M A N. Ifle Deel. Van
de wording des Lands of, tot he : begin der Grafelqke
Regering.
(Vervolg en Jlot van bl. 355•)
Y y ij zullen van de flu volgende Ophelderingen en B/voeg .
felon geen overzigt geven, waartoe zij geheel ongefchikt
zijn, als bevattende grootendeels flechts pro memorid aan .

getUpte punten, our, bij de voordragt der Lesfen, uic bet
hoofd oncwikkeld to worden . $dn opmerkelijk gedeelte daar .
van mogen wij echter niec met ftilzwijgen voorbijgaan . Van
~1 . a37-288, namelijk, vindt men een Historisch-Geografisch
overzigt van alle de Provincien van hot Koningrijk der Nederlanden, behalve Holland, Henegouwen en Vlaanderen . Ho! .
land behoefde bier geen nader overzigt, als zijnde van zelf
bet hoofdonderwerp . Henegouwen fchijnt opzettelijk weggelaten ~e zijn, daar hot van zelf, bij den overgaug van he ;
BoEEBEsCU. 1833 . NO. 9 .
C c
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Graaffbhap van Holland en Zealand in het Hula van Hene.
good n, een groot aandeel in deze Gefchiedenis verkrijgen
zal . Maar waarom Ylaanderen hier niet, even als de ove .
rige gewesten, afzonderlijk befchouwd is, valt moeijelijker
to raden . P4isfchien omdat Zee/and, 't welk van alle de
Provincien met verreweg de groocfte uitvoerigheid behandeld
is (bl . 256-282), reeds gelegenheid had gegeven cot een
overzigt der twisten met Vlaanderen . - Van de andere Pro .
vincien zijn Gelderland, Fries/and en Braband eenigzins uit.
voerig, de overigen flechts korteUjk vermeld.
Hec is ons voorgekomen, dat men beter gedaan had
met dic werk den zedigen cite! to geven van Lesfen of
Voorlezingen van B I L D E R D IJ K over de Gefchiedenis des Va.
derlands , (gelijk zij ook inderdaad zijn, en gelijk B I L D E RD IJ K zelf die in de ftraks gemelde overdragc betitelt) dan
met hec uit to geven als eene Gefchiedenis des Yaderlands .
Tot de vereischten toch eener Gefchiedenis, din naam waardig, behoort in ouze dagen ontegenzeggelijk een goede,
dat is een zuivere en deftige Historifche j4/I. En deze zal
men , ten minfte in dic eerfte deel, meestal to vergeefs zoeken . Inderdaad, wanneer eens een gelecterd vreemdeling
deze Ge/chiedenis in handen krijgt, welk denkbeeld zal hij
zich dan vormen van hetgeen in Nederland Historifche ftijl
genoemd words, wanneer hij op elke bladzijde uitheemfche,
meest Lacijnfche (welke de Uitgever tusfchen ( ) vertaaid
heeft) en zoogenoemde bastaardwoorden ontmoet, of wan .
neer hij zinfneden aancreft, als b. v, de volgenden'
B! . 65 . „ Behoorde men in Europa niec een foort van EtatCivil to houden, waarin de geboorte . en fterfgevailen der
Koninkrijkcn geregistreerd wierden i'"
BI . 73 . ,,De beminnelijke THE ODE s I N D E deed (zoo zij 't
echterdeed) hear gemaai GRIMoaLD verraderiijkombrengen ."
BI. 502. , Onverhoeds zeilden de Denen bij 'fatw/k den
Rhijn op, ftreefden Utrecht door, ftroop ten en brandden
als near /4le, of fecundum artem, en moordden quantum
fuficit - en het volgende jaar was bet iteretur!"
B!. 559. - „'c geen de fukkel van Keizer nosh toeftaan,
nosh weigeren durst ."
BI . 592 . „Maar GE R o L F legs hun (onze Schrijvers) dwars
in de maag, en zoo zij hem verzwelgen, zij weten hem n'iet
ce verdouwen ."
Doch wij widen zeer gaarne toegeven, dat dic alles mm-
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der ftootend words, zoodra men dit werk als Lesfen aan
fluderende Jongefingen befcflouwt . Maar waarom her dan
tiles Lesfen, Voorlezingen , ld:en, of was men wil, ge .
noeind, wits maar niet Gefchiedenis des Vaderlands ; want
hierop kan bet werk, naar den VORM althans, geeneriei
aanfpraak waken .
Het is, naar her ons voorkomt, to bejammeren, dal ook
dit werk van den Heer B I L D E R D >f x zoo vele voorbeelden
oplevert diet overdrijving, van welke zijne warmite very
dedigers hem niec kunnen vrijpleiten, en weike ook door
den Schrijver der Levensfchets van B 1 L D E R D IJ R (ge•
plaatst voor bet Nicotiaanfche Kruid) volmondig in hem erkend words . Of is her geese overdrijving, wanneer hij,
fprekende van bet opdringen van de Christelijke Godsdienst
aan de Ileidenfche Sakfers, de latere Filozofre een Practisch
eltheismus noemt? (BI . ?o .) Is bet geese overdrijving,
ow, bij de opmerking van bet nadeel der to vroege bedijkingen, uit ce roepen : „ Gelnkkig Holland, zoo men noel:
,, gegraven en zelfs nooit gedijkc had l -- Men zegt, dal
,, de Nederlanders bun land gefchapen hebben, en dit klinkt
,, zeer fraai : maar de waarheid der zaak is, dal God bet
,, hun toebereidde, en hun ongeduld Hem willende v66rko„ men he: op eene allervernuftigfle wjze bedorven hebbe,
„ em er eindelf/k mede to verzinken." (Bl . z4)? Is bet geese
overdrijving, wanneer B I L D E R D IJ It , die op bl . 33I (in
fine) erkent, dal de ftaatstoeftand des yolks (in de Middeleeuwen) een zonderling mengfel werd van 4narchie, De .
mocratie de
.- Edelen en Militair wezen, op bl . 114 bet ge.
Ink, 'c welk destijds gefmaakt werd, zbb hoog opvijzelt,
dal hij dies tijd den gelukkigflen op aarde noemt, zoodra he :
Christendom in de harten drong en de ferociteit tot onbuig .
name braafheid w/zigde ; - wanneer hij den deerlijken toe .
!land, waarin de mensch, die niet tot de Edelen behoor .
de, en dus de masfa des menschdoms, verkeerde, aldus op
bl . I23 verbloemt : Daar was onderdrukking, ja, maar
zi verlaagde, z%j fletrisfeerde tiler . Door was willekeur
en verongelijking, maar perfoonl/k, en nit drift, niet
tot een fysteem gebragt en uit principe geoefend! En ook
dic zelfde denkbeeld overdrijfc hij frog, op eene waarlijlt
zonderlinge wijze, op bl . 338 : In her IYesrelsjk Europa is dus bet Leenrecht van ,'eel nut geweest : er was ja
eenige onderdrukking der eigen lieden, maar die tiles ,Jletris.
Cc2
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feerde, want

NB . zij waren saavi ; - [gelukkige tiid voor .
zeker voor die talrijke klaafe l] - en zoo men iemand veron-

gelijkte, her was fechts uit voorbj/gaande drift, en tusfchen
enkele perfonen, waarvan ieder zich door bondgenootfchappen
recht kon verfchafen . Dus door bijzondere oorlogen, door
her vuistregt? Gelukkige tijd voorzeker, toen de masfa des
menschdoms in flavernij, in diepe onwetendheid en bijgeloof

Rijn en Maas nit
elken Ridderburg belaagd werd ; toen de landman gewapend

gedompeld lag ; toen de koopman aan

achter zijnen ploeg grog ; coen er nergens op her platte land
rust of veiligheid to vinden was , en toen men zich in fleden
moest opiluicen, om buiten bet bereik der kleine cirannen
ce zijn f . . . .
overdrij ft

Ook in zijne oordeelvellingen over perfonen

BI LD E R D

J

K, wij mogen bet zeggen, als naar

gewoonte. Zoo zegt hij (hi . 137) van M O N T E S Q U I E U,
• dat deze, onder den naam van 1'Esprit des Loix, een

•
•

werkjen gefchreven heefc, dat nit louter

Esprit

zonder hg-

chasm of ziei beflaat, en oneindig veel kwaad gedaan

,, heefc . " Men behoefc zeker z66 hoog niec met M o N T E s •
Q VIE v to loopen, als men voorheen gedaan heefc ; men
mag erkennen, dat er in den Esprit des Loix veel clinquant
is, vebl dat men noemen kan

plus brillant que folide :

ieder onbevooroordeelde zal toch

M o N T E s Q U I E U's

mast

bel .

deren en wijsgeerigen blik, zijne nieuwe en juiste opener .
kingen, en zijne groote belezenheid jn de wetgevingen van
zoo vela volken, op hoogen prijs flellen, en zijne verdienflen, ais een der eerfle en beste wijsgeerige befchouwers van
her Regt, huldigen . - Even geflreng en overdreven is zijn
oordeel omtrent
(bl.

H E N D R I K DEN

324) : „ Zoo de

Franfchen

IV.

B I L D E R D IJ K

zegt

bet Leenrecht beret vet-

• flaan hadden, zij zouden nook cot bet laatfle despotismus
• gekomen zijn, waartoe zij onder de Koningen in de Ipde
• en IBde Eenw overhelden, en dat zj Aran H E N R I K IV
• to danken hebben, wiens heerschzuchtige geest eerst later
• openbaar geworden is ." Hec is zonderling, dat B I L D E RDIJK bier juist weder den eenigen GOEDEN Honing uitkipt,
dien de

Franfchen

tot op L O D E W IJ K DEN XVI gehad heb-

Frankr/k, gelukkig geh eel Europa ge,
heerschzuchtiger Vorat, dan H E N D R I K
Franfchen croon bekleed had!

ben . Gelukkig ware
weest, indien nook
D Is IV, dear

Na deze meet algemeene aanmerkingen, veroorloven wij
Dns nog de volgende bijzondere :

GESCHIEDENIS DES VADERLANDS .

389

BI . 43 , ,, De Bnonymus Ravennas (zekerlijk een Duitof Goth) ." Wij gelooven tit niec. De naam van
dezen Geograaf is bekend . Hij was GUI D o, Priester to
Ravenna, en leefde in de 9de Eeuw . (M U R A T o R 1 Rer.
ha!. Script. T. X. Sect, ii . § 9.)
BI . 49 . ,, Men verneemt bij die gelegenheid van Bagaudi
• (wie deze Y) Iiurgundi, Charboni en Herulen, die van
• den Donau derwaard gevloeid waren ." Wij meenen, tat
de Bagaudi bier verkeerdelijk ale een yolk voorkomen . De
Bagauda was eene zamenfpanning, eene confederatie der
Gallifche boeren tegen de Edelen, meer don eene halve
Eeuw v66r de komst der Franken in Gall/B. Zoo zegt reeds
E U T R o P I U s, Hist. Rem. L . IX . C . XX : Cum tumultum
rusticani in Gallii concitasfent, et factioni fuse BAGAUDARUM nomen impofuisfent . Zie hierover breeder de voortreffelijke Verhandeling Van P . ROTH, in de Themis(liruxcl .
lee) 1829. Livr . I . p . 101-114 .
BI . 57. ,, Ook TI/it/am in Zeeland brengt men daartoe ."
Wit/am lag aan de Maas (Emporium juxta 11?ofam) . De
plaats waar, is tot nog toe onzeker geweest ; en tat her bepaaldelijk in Zeeland lag, worth door niemand gemeld .
BI . g8 . Hier onanoeten wij de zonderlinge prognoscica .
tie, „ tat de Loire weldra weer een grens van Frankrijk
• worden zal ."
BI . 156. Flier komt eene zinfnede voor, welke wij ver.
kiaren flier re verftaan : „ De Strijne echter, ale toenma .
,, lige arm van de Maas, die Zee/and verdeelde, brags ze„ kerlijk 't Noordlijkst gedeelte van Zeeland daarbinnen ,"
(tat is , binnen de grenzen van her Duitfche Rijk) ,, en
„ wanneer deze arm met een nieuwen verwijden tak van de
• Schelde famenliep, in zijn loop omkeerde naar de Maas
• toe, oncltond hieruit de benaming van Ooster- en fester.
,, fchelde, ale verdeeling tusfchen Vlaanderen en Holland."
Hieraan weten wij geen' zin to hechcen .
BI, 228 . „ Zeeland beftond niec in zoo veel eilanden ale
• thands . 't Was van Vlaanderen ail~en afgefcheiden door
„ een klein riviertjen de Loere . Zie de koart in SMALL .
• G A N G E'S Kron/k van Zeeland." Dit ver(taan wij even
min . Want t Q ale men de hart bij S M A L L E G A N G E no .
ziet, ziet men, tat Zeeland nit veel meer eilanden beftond
tan thane ; ~o vindc men op gezegde kaarc geen wacertje
de Loire (lees de Lieve, dock tit zal eene drukfeil zijn),

• fcher
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en 3° was deze Lieve nooit de grensfcheiding tusfchen Zee_
land en Vlaanderen . De zuidelijke grens van Zeeland was
de Hedenezee, waardoor K L U I T den Inond van bet Zwin
(de haven van Sluis) verflaac . Wij houden Hedenezee, met
den geleerden W E S T E N D O a p, (Verb . over de oude grens .
fcheiding van Zeeland) voor de cegenwoordige Westerfchelde,
die echcer toes dien naam niec droeg, en op verve na niec
zoo breed en diep was als thans .
BI . 26o. „ Sonnemeer, in den Brief van O T T O III vats
• 9 8 5, was een eenlge plek en niec geheel Schouwen of
• Zeeland." Dit is flout beweerd, en echcer, zoo wij meenen, onjuist . Er was, ja, eene plaats in Schouwen, welke,
onder anderen bij M E L t s STOKE, Sonne>neer genoemd words
(bet cegenwoordige dorp Zonuemaire in Schouwen). Doch
sevens was deze naam gemeen aan een grooc gedeelce lands
van en benoorden Schouwen ; ja bet was de naam van den
geheelen zeeboezem, waarin later bet eiiand Overflakke op_
gewasfen is. STOKE zegc, (B . IX . vs . 645.) dal men voer
in Sonnemaire ; en wil men een apes afdoend bewijs, men
vindt bet in een Charter van F L O R I S V van I Maart 1275,
(bij M I E It is, Charterb . I. 877.) waar F L OR. I s zegc :„ Het
• zij U1, alien bekend, dal wij onzen beminden ghetrouwen
„ Heer A A L B E R T van Voorne gegeven hebben een zeker
• zout land, Dirksland genoemd, liggende bezuiden bet wa• ter Sonnemare ."
BI . 302 vinden wij eene wonderlijke zinfnede, waarvan
de toepasfing ons duister blij fc : ,, Oak,"zegc B I L D E R D IJ K ,
• komt feudum niec van 't Grieksch fide, Ons vede, vete,
• waardoor feudum dan als 't ware eene krijgsbezicting zou
• beteekenen : (van dic fide is ook de naam van dell Dichter
• FEITH, die ook deswegens een oorlogshengst in zijn wa• pen heeft .)" Hoe de vreedzame F E l T H bier met zijn'
oorlogshengst ce pas komc, verklaren wij niec to begrijpen I
Overigens komen er in de Ophelderingen en Bijvoegfelen
onderfcheidene flellingen voor ten aanzien van de latere GeJchiedenis, waarmede velen, met ons, zich niec zullen kunnen
vereenigen . Van dien aard is de zwarce fchildering van bet
karakter van F L O R I S, den Voogd van Holland, (bl . 270,
271 en 274) en de aanmerking, dal Zeeland uit nijd op
Ho/lands meerderheid gees gemeene zaak cegen A L B A heeft
wines makes, maar de verdrukking fill aanzag, enz . (bl .
a59.) Daar echcer deze en andere pusses waarfchijnlijk
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in de volgende deelen dezer zoogenaamde Gefchiedenis nader
zullen ontwikkeld worden, willen wij vooralsnog de bewijzen
dier fEellingen blijven afwachten, en orze beoordeeling zoo
long opfchorten .
Indian wij dan nu bet tot dusverre gezegde zamentrekken,
en dic eerfte deal van B I L D E R D u s, in de hoofdtrekken., met
bet eertte deal van w A GE N A AS . vergelijken, vermeenen wij
de volgende flotfom to mogen opmaken
I° Dat her beftek van W A G E N A A R genoegzaam volkomen
met dot van B I L D E R D IJ g overeenkomt .

2° Dat bij W A G E N A A R de gebeurtenisfen met meerdere
volledigheid en orde zijn to boek gefteld, dan bij B I L DEB..
D IJ a, die zeer weinig facto mededeelt ; en dot dus her

eerfte deal van WAG E N A A R door dic eerfte deal van a IL .
D E R D IJ 8 op verre na niet overtollig geworden fs.
3° Dat de tool en itij 1 van WAG E N A A R , in dic deal
aithans, waariijk niet behoefc oader to doen voor die van
BILDEItDIJK.

4° Dat her to vermoeden is, dot dic carne deal van B I Laan de latere VAN WIJNS, ENGELBERT8EN
enz, cane oneindig ruimere ftof tot Bwoegfelen en Nalezin.
gen op zal leveren, dan dit met hat eerfte deal van WAGE.
N A A R's VaderlandJche Historic her geval is geweest .
DERDIJR

En biermede leggen wij de pen nader, met gefpannen
verwachting naar de volgende deelen van dic, altijd hoogst
opmerkelijk, werk .

Bibliotheek der Nederlandfche Gefchiedfchrijvers, door Mr.
S. D E

WIND .

Ilde en hide Stuk . (1567-1625 .) I'e

Middelburg, bJ de Gebr. Abrahams . In gr . 8vo . Te zamen
2o6 bl. f 2 - 20.
Met daze beide ttukken leidc ons de befehouwer onzer
Gefchiedfchrijvers in tot bet beroemde tijdperk onzer wor-

fteling met Spanje, waarmede zoo vale histortfcbe werken diet
tijden middellijk of onmiddellijk in betrekking i'caall . Wij

ontmoeten hier in her tweede ftuk (hat einde der Ibde Eeuw
bevattende) zeer getwuwe en onzijdige berigten nopens
a O P P E R U s, dien Raad voor de Nederlandfche Zaken van
F I L I P 8 I I to Madrid, en V I G L I u s, (voor den oorfprong
der onlusten

over

den

tienden

Penning zeer belangrijk)
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zoo

geed als VAN ROOSWIJK, VAN FOREEST, JAN
F R U YT I E R s befchrijvers der belegeringen van Haarlem ,
Alkmaar en Leyden. FLORENTIUS VAN DER HAER, een

Spaanschgezind Schrijver, ontvangt geenen minderen lof dan
en EMANUEL VAN METEREN . Maar niet
enkel de gefchiedenisfen diet tijden zelve vinden in dat codyak Historiefchrijvers, maar ook de vroegere . Ook bier last
zich de Heer D E WIND nosh door partijzuchc nosh door
gezag, maar epees door eigen oordeel geleiden . Zoo vindc
hij de anders door velen Dog al hooggefchatte waarde van
den Gefchiedfchrijver van hlaanderen, o U D E G H E R ST , Bering, en befcbouwc hem bijkans enkel als verkorter van
MEYERUS . PONTUS HEUTERUS words goedgekenfchetsc,
en b~j zijne vele voortreifelijkheden ook zijne gebreken,
vooral van zijne Res J3elgicae, aangewezen . In den toenma~
tigers hevigen twist over de oudneid van Friesland tusfchen
SUFFRIDUS PETRI, den voor(tander, en UBBO EMMIUS,
den be(trijder der oude Friefche fabelen, die men in de Ge~
fchiedenis had ingedrongen, geeft hij natuurlijk den laat(ten
gelijk ; want her zou geese onzijdigheid ziin, de waarheid to
verbloemen . Doch in de hevige gefchillen tusfchen B o C K E NBERG en no U z A, die ten deele perfoneel ware,, , (left onze
Schrijver beiden wet geenszins gelijk ; B O C E E N B ERG words
wegens zijn wispelturig karakter gelaakt, en D o U z A bene
vens z ;;ne vrienden (s c it I v E R I U S en B AUDI us) greets_
lijks in 't gelijk ge(teld , maar sevens bejammerd, dat de
PIETER BOR

Geleerden van die,, tad niet liever de handers in elkander Jloe :
Ben, em gezamenlijk en minzaam de waarheid op to delve,,,
dan zich door hatelijke en veer den nakomeling nuttelooze
twistfchriften het levers to verbitteren . Wat zou de I-Jeer n a

WIND dan wet van dat lijvige pasquil in vischwijventaal van

B I L D E R D IJ K zeggen, hetwelk onder den valfchen titel van
Cefchiedenis des Yaderlands in her lieht wordc gezonden,

waarin de edellte manners aangerand words,,, en waarnede
's mans nagedachtenis fchande wordc aangedaan? - Niet al,
teen onpartijdigheid en zucht voor waarheid en regt, maar
ook onvermoeide lust tot onderzoek en opfporing ook van
minbekende Schrijvers, kenfchetfen dit ituk van den geachcen
beoordeelaar der Gefchiedfchrijvers, die zich daardoor voor
zijne teak allezins bevoegd coons .
Her derde ftuk begins met de Nederlandfche Gefchiedfchrij ..
vets der zeventiende Eeuw, en zet die gedurende bet sense
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vierde gedeelte voort. Nog alcijd biedt de Spaanfche oorlog
uen Scnrijveren eene rij ke ftoff~ aan ; VAN R E Y D , D E T A S •

SIS, BAUDIUS, MEURSIUS, GRLERS, BAUDART,FLEMING, WINSEMIUS, HARb+US, MIRIEUS, BUZELINUS,

V LED E R A C c us, drie Predikanten to Bergen op Zoom, befchreven het geheel of gedeelten van den Spaanfchen oorlog,
of hec twaalfjarig Beftand . Sommigen derzelven, tot Belgie
behoorende, deden zulks in den Spaanfchen, anderen in den
Nederlandfchen geest, en met zeer verfchillende bekwaam .
held . R E Y D behoort cot het achtbare viertal, die in de Re .
publiek de onlusten van den eeriten beginne af, en den
Spaanfchen oorlog cot zekere hoogte in de landtaal befchre .
yen hebben, waarvan wij B OR en VAN MET E R E N reeds in
bet vorige ituk hebben befchouwd, en H o o F T in bet vol .
geode zullen aantreffen . D E TA S S I S of TAXIS (van bet
geflachc waarfchijnlijk des lateren Opperpostmeesters in bet
Duitfche Rijk, de Graven van Thurn en Taxis, en, zoo wij
meenen, de Oom van den Spaanfchen kriigsman, die Deventer voor P A R M A bezetce) verhaalc meestal de krijgsgebeurcenisfen, minder de ftaatshandelingen . B A U D I U S en M E U Rs I u s , beide van de Hollandfche zijne, deelen de Gefchiedenis van bet Beftand mede ; bet werk van den eerften vooral
is aitmuntend gefchreven. M E U R S I U S werd om zijne waar .
heidsliefde door de Prinfenparcij vervolgd, en onder een
ender voorwendfel met afzetting gedreigd, weshalve hij de
laagheid had, zijn boek ten voordeele van Prins MAURI,TS
om to werken ; nogcans bleef ook de eer(te druk, hoewel
zeldzaam, in wezen, O R L E R S is als Gefchiedfchrijver van
het beleg van Leyden vooral merkwaardig. Zljn Oom was de
vermaarde Secretaris VAN H o U T, en had bet boek cBefchrii .
ving en Gefchiedenis van Leyden) begonnen . B A U D ART'S
Gefchiedenis, een vervolg op VAN M E T E R E N , is zeer par .
cijdig cegen de Remonitranten ; ook de Roomsch en Spaanfhh .
gezinden fchreven cegen hem . De Secretaris bij de Gouverneurs van Ostende, F L E M I N G, befchreef bet beroemde beleg
dier (tad door de Spanjaarden ; zijne taken zijn goed, maar
de ftiji verward en duiscer. WINSEMIUS befchrijfc de Ge .
fchiedenisfen van Friesland, ook gedurende den Spaanfchen
oorlog tot in 5622 . De Jaarboeken van H A R 1b U S worden
voor de beste Gefchiedenis van Braband gehouden ; bet derde
boek, over de Nederlandfrhe beroercen, is zeer parcijdig voor
de Spaanfche partij, en B A L T H A Z A R G E R A R D S ontvangt

394

S . D E WIND, BIBLIOTIIEEK .

daarin ultbundigen lof. H A R U s is bier niet vrij van lea
terdieverij . Eene meet waarheidlievende omwerking van bet
derde boek is naderhand in handfchrifc veikoehc, dock nimmer gedrukt . Geen wonder 1 hec bleef in Belgie, en wel in
her lichtfchuwe Antwerpen . De Kronij k van M I R Z U S is
dog, verward en ongelijk . B U Z E L I N U S bepaalt zich tot
Walsch -Ylaanderen , V L A D E R A C C U S zelfs enkel tot bet
eerfe (vergeeffche) beleg van 's Hertogenbosch door Prins
M A U R i T S in I6ox, gelijk de Predikant ce Bergen op Zoom,
B A s E L I U s, cot bet (ook mislukce) beleg diet itad in 1588,
en drie latere Leeraars aldaar, VAT, D E R Y C K E en D U
R 1 E U , tot SPIN 0 L A's tweede beleg in 1622, hetwelk hij
ook most opbreken . 00k F U R M E R I U S fchreef over Fries .
land, VAN D e N E Y N D E over Zeeland, G R A M A Y E over
Braband, Ylaanderen en Name,s, C H A P E A U V I L L E over
Luik, c o U s I N over Doornik, G O V D H O E V E N over Holland, JEAN D' H O L L A N D E R over Gent en deszelfs op.
stand in 1539 en 1540 .
De Heer o E WIN D geeft in zijn uicmuntend en onparcijdig
gefchrift, waarop wij niets van belang hebben aan to merken,
en welks veelbevattende inhoud ilechts eene korce aanltipping
ons vergunde, van alle deze en nog een aancal andere, minder belangrijke Scbrijvers verllag . Wij verlangen zeer naar
bet vervolg, hetwelk de klasfifche werken onzer hiscorifche
Lecterkunde bevatten zal .
4imede en Engelman van Hor/lell, Oostfriefche Legende, door
de Doopsgezinden to Dam.
A R N' . D E J O N G, Leeraar b
woude. In II Deelen. Te Franeker, l
G . IJpma . 1832 . In
.
Te
zarnen
XIh
en
379
bl.
f
6
.
:
gr. 8vo

E

N N o, Graaf van Oost •Friesland, trok , op lief laatite van
Bloeimaand I489, in gezelfchap van VICTOR, den Fries,
en F o L E F van A'niphuizen , beide Edeliieden, naar Palestine.
Vbbr zijnen afcogc had hij , tot aan den tijd zijner veer .
komst, her iterke for Fredenburg aan zijnen vriend, den us .
rigen en houtmoedigen ENGELMAN VAN HORSTELL, die
een Edelman nit Westfalen was, als Slocvoogd ter bewaring
toebetrouwd ; terwijl THE D A, moeder van den Graaf, ge
durende her afzijn van Karen zoon, het Graaffchap zoude
befiuren . A L M E D E, zuster van Graaf E N NO, was heime.
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lijk verliefd op ENGELMAN VAN ROaSTELL ; deze befpeurde zulks, brags haar in den waan, dat haar broeder EN N o
hem hare hand beloofd had, indien hij hare wederliefde wist to
verwerven, en de ligtgeloovige A L M E D E, die wenschte e? at
dit voorgeven waarheid was, verdedigde op dien grond hare
liefde bij hare moeder T II E D A . T R E D A geloofde niets van
zulk eene belofte, en werd in haar gevoelen verfterkt door
een' Pelgrim, die tijding van den Graaf kwam brengen, en
van ter zijne bemerken her, dat E N N o zijne zuster voor
F o LE F beftemd had . THEDA drong dan ook welds bij
hare dochter aan, dat zij to eenigen rude in een huwelijk met
F o L E F zoude bewilligen, of den flaijer aannemen . A L M EDE, tot bet niter(te gebragt, last zich, na eerst hare mede .
werking daartoe geweigerd to hebbetl , door den Slotvoogd
fchaken, en neemr op Fredenburg haren intrek. Vruchteloos
words her for door THEDA belegerd . Eindelijk komt E N N o
terug, trekc op tegen her kasteel ; dock, alvorens to belege
ten of re beftormen, noodigt hij ENGELMAN flit, zich voor
hem to verantwoorden . Reeds was de dooi met her elude
van Sprokkelmaand ingevallen geweest, dock daarna had bet
weder begonnen to vriezen ; echter was bet ijs flecht en
zwak . Ongewapend trad E N G ELM A N in de legerplaats van
E N NO, die zwaar geharnast was, even als zijne Bidders .
Stout hield ENGELMAN de leugen ftaande, en, daar E N N o
verbitterd op hem fos wilde fchieten, redde hij zich over de
grachten in her kasteel . E N N o was hem wel met twee trawanten gevolgd, maar, wijl alien zwaar gewapend waren,
brak bet ijs, en zij verdronken . Dit noodzaakte den Bevelhebber der belegeraars , een' wapenftilftand to verzoeken,
ten elude de lijken op to visfchen . Van dien wapenftilitand
maakte ENGELMAN gebrnik (waarom, biijkt flier voldoende),
om, na affcheid van de wanhopige A L M E D E genomen to
hebben, over de moerasfen to ontkomen, zonder dat men
ooit naderhand van hem hoorde . Ziedaar den hoofdinhoud
des verhaals I
Her eerfte deel des werks is opgedragen aan B I L D E R D IJ E ,
bet tweede aan Mr. TE L T I N G . In her vets ter opdragt aan
B I L D E R D IJ E hinderde Recenfent her volgende
Wat dacht gij, als ge aan God, wiens geest her al doorvliet,
Uw fchoone liedren zongt? . . . Gij nelj geloofde 't niet!
VAN L E N N E

r draagt zijnen Strljd met Ylaanderen aan

V

oN.
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DEL op, en, terwijl hij hulde doer aan deszelfs dichttalent
en regtfchapenheid, berispt hij V O N D E L'S partijdigbeid en
vinnigheid . Zoo lets is geoorloofd : en D°. D E JON G had even .
eens, gelijk hij chaps doer, den lof aan B s L D E R D 1 R als
Dichter kunnen toezwaaijen, en echter diens partijdigheid en
vinnigheid kunnen afkeuren . De dooden behooren aan de
Gefchiedenis, en men mag hen near eigene overtuiging vrije_
lijk beoordeelen, voor zoo ver zij ons ult de Gefchiedenis
of van elders, op voldoend gezag, kenbaar worden ; maar
iemand, zonder afdoend bewijs, ala een huichelaar voorftei.
len, peen l tilt ftaat niemand vrij . Zoo lang bet tegen.
deel pier zonneklaar is, moet men aannemen, tier a r r .. D E R•
D IJ E , even als V O N DEL, aan de dengdelijkheid zijner
eigene voorgedragene gevoelens geloofde.
Wat nu her werk zelf betreft : vinding en intrigue zijn
verre beneden V A N LEN N E P'S Str jd met Vla snderen ; dock
ftijl en fchildering zijner, op fommige plaatfen, boven verhe .
yen . VAN LENNEP heeft meer kunstmatig ontworpen, D E
J o N c meer gevoeiig gedichr . Schier alles is hier beeldrijk
en bezield ; maar zelden dealt bet verhaal, gelijk fomwijlen
bij VAN LENNEP, tot den ftijl eener rijmkronijk . Teikena
vinden wij hier uitboezeming van her gevoel ties Diebters
zelven ; dock dit breekt wel eens den dread tier vercelling .
VAN LENNEP heeft ongetwijfeld gekuischter fmaak, zui .
verder oordeel en rijker vindingskracht ; o E JON G, op onder .
fcheidene plaatfen, hooger aanblazing, dieper gevoel en vu .
riger verbeelding . Ziehier een proefje uic bet eerfte deel,
wear bet boek open valt :
De fchoonfte dagen ijiden voort,
Als droomen, wier herinneringen
Nog duren, fchoon de dag reeds gioort,
En 't licht de nevels door komt dringen .
De hoop tier min, hear fill genot,
Dat geene onzekerheid kon rooven,
Verhemelden Almedes lot,
En fchenen al hear vrees to dooven .
Zij was gelijk een teedre plant,
Zich badende in de zonnetiralen,
Wier gloed hear vezels reeds verbrandt,
En fterven doer v66r 't avonddalen .
Reeds fcheemren op den achtergrond
Van hare ziel de fombre beelden ,
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Wier fchaduw ze eons zoo vreeslijk vond,
Toen zij haar niets dan kwelling teelden .
Geen hindernisfen kept zij moor ;
De piji der gramfchap barer moeder
Zinkt magtloos aan baar voeten neer ;
Zij heeft voor haar den dierbretr brooder.
Schoon is de befchrijving van den herfst, bi, rgs-1$g
van hetzelfde deel. Om ook lets suede ce deelen nit bet
iweede doe!
Snel als een klank, die verdwijnt in de lucht,
Sd! als de zephyr, die 't boschje doorzucht,
Somber als de avondttar, als wedr de maan
Holder en vol aan den hemel zal itaan,
Mat als bet bloempje, weiks hoofd, naar den grond
Zachcjes gebogen, de darteiheid fchond,
Zoo vlood chaos (Ylood nu Graaf2) Enno, door Victor verzeld,
D'eenzamen bilk van 't onmeetiijke veld .
Droeve gedachten doorkruisten zijn' geest ;
Alles was wins hem de Burgvoogd geweest !
Velden, waar bloempje noch grashalm op bloeit,
Wouden, wier doodlijke tint hem vermoeic,
Kleuren, beroofd van bet leven en your,
Dat uw ontwaken verzelt, o Natuur !
Alles, helaas I wat 1 j ziec en ontwaart,
Schijnt hem bet beeld eener vriendfcbap op aard',
Die ~dns de zoo van de lento befcheen,
Doch in een winter als doze verdween . (*)
Tot laat(le proeve nog dit gedeelte der teekening van Graaf
E N N o , (bl . 178 en very, van bet tweede deel) coon hlj nit
bet oosten in 't leger was teruggekomen
- -- - omgeven
Van een fchitterenden hoot
Edelknapen, vol van mood,
En van ridders en vazallen,
Blonk hij heerlijk boven alien,
(*) Yroeger door d' aanblik der lento bezield,
Thans door den at/em des winters s'ernield P
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Als een populier in 't woud
Midden under 't lager hour .
Zijn vizier, geheei ontlloten,
Toonde een open vlammend oog,
Door, een zachten glass omvloten
En een donkren wenkbraauwboog
Overfchaduwd ; een gelaat
Krachtvol ale de dageraad,
Bruin geroosterd door de zon,
Waar zij hares loop begun .
Kracht, gepaard met minzaamheid,
Lag op zijn gezigt verfpreid .
Zelfs , wanneer de liefde of haat
Gloeiden op zijn bruin gelaat,
Stond de vriendlijkfle ernst op 't wezen
Van den jongling nog to lezen,
Even ale 't weldadig licht ,
Dat de wolken fours verduistren ,
Tech de nevels op kan iuistren,
Die 't verbergen voor 't gezigt .
Dus was oak zijn aanblik thane :
Zijne gramfchap, niet verborgen,
Loste (ale dampen van den morgen
In den zachten zonneglans)
Wear zich op in milder crekken,
Die belang en eerbied wekken
En zijn norfche en flroeve groet,
Die den Slotvoogd heeft ontmoet,
Voor zijn legertent gekomen,
Heeft wear zachter coon genomen ;
Als de wind, die, 't open veld
Wild en flormend Tangs gefneld,
In de luwte van de dales
Zachter wear komt ademhalen ;
Of ale 'c roe, dat crocsch en flout,
Dartlend in 'c gareel geflagen ,
Ras van 'c fleigren zich onthoudt,
Daar de lest, zoo zwaar to dragen,
Zijnen wild ontvlamden cooed
In her zand bedaren doer .
Ach I de bilk op hem geflagen,
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Die met ondank beefs beloond
Vriendfchap, Reeds zoo gul betoond,
Roept de tang vervlogen dagen,
Als een nachtlijk droombeeld vlug,
In 't geheugen hem terug .
d l was zou zijn hart niet geven ,
Als de fiuijer, donkey zwart,
Van des Burgvoogds trouwloos hart
Niet voor hem ware opgeheven?
Als hij, zonder fchaamte of fmart,
Vriendfchap hem wetsr aan kon bleden,
Dien hij thane onteerd moet vlieden!
Maar, hoe zeer wij de verdienften van tit dichtwerk op
prijs iteilen, moeten wij er toch op aanmerken, tat die Slot .
voogd E N G ELM A N V A N H O R S T E L L, de held der gefchiedenis , een al to raadfelachtig wezen is . Eer hij flog AL .
M E D E gefchaakt had, worth hij tan door T H E D A Gn door
den Schrijver zelven voorgelleld ale iemand , wiens geweten
door wroeging geknaagd werd, zonder tat eene enkele misdaad van hem bekend is of words. Zwijgt hieromtrent de
Historie, tan had de Dichter of den held der Legende niet
ale een' doortrapt' misdadiger moeten affchilderen, of hem
eene bepaalde misdaad, nit vroegeren tijd, moeten toedichten, waartoe de gelegenheid door 's mans vorige vtugt nit
Westfalen werd aangeboden . Voritenmoord, verleiding eener
non, heiiigfchennis of jets dergelijks had men kunnen verzinnen . Eveneens is bet zonderling, tat de held der gefchiedenis op her elude door de moerasfen wegkomt, zonder tat
wij verder jets van hem vernemen ; geiijk ook bet lot van
ALMEDE, bij bet floc des werks , onbeflist blijft . Ook bier
had de gefchiedeuis moeten worden aangevuld of medegedeeld .
Thane fchijnt bet werk onvoltoo%d. VAN L E N N E r ftelt, in
den Strjd met Vlaanderen, GIJSBRL+CHT VAN AEMSTEL
voor ale door wroeging gefolterd, dock last blijken, tat tit
was wegens deelgenootfchap aan den moord van F L O R t s V.
Het raadfelachtig lot van H A D E w Y en anderen verkrijgt ont .
knooping, en aan bet einde van z%'n werk gevoelt men, tat
er niece kan worden bijgevoegd . Bij D E J o N G blijft er altijd
een iluijer onopgeheven liggen, en er ontbreken die inwikke .
ling en die verrasfende uitkomften en ontdekkingen, waardoor
her eenvoudiger gefchrevene laatite dichtwerk van den Heer
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VAN L E N N E P zoo boeijend, onderhoudend en medelle .
pend words .
Wijders veroorlooft zich de Heer n a J o N c eene ach .
teloosheid in teal, mast en rijm, voorai in de beide laatfte zoo groot, dat er geene verontfchuldiging voor to vinden is ; b . v . Ifte D, bl . :8 : Poor nedriger eisch opge/iagen .
BI . 20. Door de betoovring zijner oogen ; en vender : Pan de

woest/n, Lien dood deed vinden. 131 . 25 . Had men hem nooit
op 't hot gezien. B I . 33. Bij 't affcheid niet beJluit ; beret :
Bij 't affcheid in zich init
. B1 . 47. Aan min, z /n hoop,
de wench van alien ; liever, dear bet toch vrije mast is :
Aan onze min, sin hoop, enz .
BI . 55 .
Dan de teekomst, wear zij al hear 1 levensheil en hoop in lick .
Nog aidaar :
Hoorl reeds andermaal weergalmt op 1 't Jlotplein het trompctgefchal.
Bl. 55.
Poor her laat/le wuift hi met een l opgeheven hand z/n groet,

Die door de „ vaarwels" herhaald words, welke 't Jlotplein
hooter, doer .
v .
Drukt
uit,
wet
in
hear
hart
omgat
BI. 74
.
Bl . 76. Ook Theda voelde in 't moederhartE
Een liefde, die den dood zou tartgN .
Menigvuldige malen komt dat rum voor van gruwaN op
uwa, enz. Aldus ook, behalve nog al de mindere vrijhe .
den van wenichen op grenzen enz ., die van ij op ei, b . v .
Jlrild op bereid ; daarin maakt de Schrijver geen de minfte
zwarigheid.
~. v
B! . :c8 . Des Burgvoogds deszelfs blos to $preiden . Voor .
eerst is deszelfs voor deszelfs geheel font ; maar buitendien
is bet in dezen bundel zoo dikwerf gebezigde dezeA'e een
ondichterlijk voornaamwoord, dat men in niet den gekuischt
gedicht ontmoeten zal . Ook is die regel to vol ss.
Bl, 531 . Een Jlille wenk berigt hem reeDS,
Dat h/ moest toeven na her feesT .
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Lees op reeds is eene geoorloofde vrijheid ; maar teens op
feesT is disharmonisch en zonder voorbeeld,
Bl . 147. Hetwelk haar geestlijk laden end: . Zielel/den zegt
men in goed Hollandsch.

v
v
B1 . 166 . En dat haar lie/de een ontwerp vormde . Be,
v v
v
ge, on: en vet (als onaffcheidelijke voorzetfeis) zijn a!cud kort.

v
Bl . 161 . Poor mj, antwoordt fllmede wedr .

An: in antwoorden en antwoord is altijd lang.
BI . 162 rijmt beteexiNen op verbleexen, en onthuTST op
muTS . Nog erger is op bl . 170 weergaLMT op fchaLT .
tide D. bl . 18 . MEEK kalmer dan een kllp ; lees : Noc
kalmer . B I . 36. gevreesn op teens . B I . 38 oogenblik op
blik . Dat gelijkluidend rum komt fchier even dikwijls voor,
als dat van
op ei. Bl. 47 , roerr op moeT . Ongehoord
tot nog toe I Dus ook bl . 68 . VOLGT op roLT. B I . 8o. He:
GARNISOEN van Engelman, is plat gezegd . Bl . 8i . Pan den
borg, your burg of burg!, is zonderling : in elk geval had
borg in die beteekenis vrouwel/k moeten blijven . En zu,
die enz. moog' de Hemel bieden ; lees : En HAAR, die enz .
BL 84 . Zich der Gravin doen voortejlellen, voor to doen
voorjlellen, is geen Nederlandseb . BI . 96 . Mlles duar 'K
aejlaan. Hard 1 Bl . 98 rljmt uwe op kluwen .
BI . 102 . ills een gouden elland in een 1 oceaan van's fraaist
azuur .
Bl . i6g . lie! klinken van de krijgstrompet
Ptrkondigde den krsjgsman bet
Zoo lang gewenseht en keuglijk uur .
Het kan niec dienen tot rijmklank .

Bl . 171 . En der ffeeren harmonijen
Lie/jjk fehenen hem to v1Eijen.
Gindfche werelden, wier glans

En verder :

Schittrend die(n) der onze opluistert .
BI 174 . En verborgen 't lick: ge/fertNre,
Dat nie: vriendlijk than de veRTe -D d
soaxsescu . 1833 . NO . 9 .
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In verwacliting, dat de Heer DE J o N G zkh vobrtaan op
meerdere zuiverheid van taal en verfificatle z l toeleggen,
en zijne plannen beter ontwerpen en ontwikkelen, leggen
wij hier, na de meeste aanbeveling van dit, in weerwil
zijner gebreken, naar ons gevoelen, zeer verdienltelijk dichtwerk, de pen neder, zonder door ooze aanmerkingen lets
van den, zoo wij meenen, regtmatig toegekenden lof to
itdbben teruggenomen, die wij reeds vernamen s dat hem
door anderen words onthouden, wien bet misfchien heawaar~
lijk valt, zonder aanzien des perfoons of van betrekkingen
re oordeelen .
Citherklanken, den vrede der ziele gewqd, door C . T t N
H o E T , J z . Te Nijmegen, bsj J . F . Thieme . 1832 . In
gr~ Bvo . VII en 134 bl. f a .to.

wien verwekte bet geen fmartelijk gevoel, toen hij
vernanr i dat de gevoelige en beminnelijke Dichter TEN
DQET, in nog jeugdigen leefrijd, bet ti}delijke met bet
eeuwige verwisfeld had? Welkom zal dan alien deze verzameling zijn . Zlj bevat de nagelateae s dock door den
5chrijver in zijne laatfte levensmaandeu deels opgefteide,
deeis nit vroegeren voorraad verzamelde gedichten, door
hemzelven herzien en ter uitgave befl :emd . De beroemde
1-Ioogleeraar DEs A M O R I E VAN D E R H O E V E N had zijnen
vriend TEN H O E T daartoe aangemoedigd . Daarom is dan
ook door eenen anderen vriend des overiedenen, den kundigen en fmaakvollen s W a it A N DI, Leeraar bij de Doopsge . .
zinden to Nrjmegen, in eenen beiangrijken brief, tot voorrede dienende, de bundel aan dezen Hoogleeraar opgedra .
gen ; gelijk ook de Dichter .zelf daf gedaan beefs in bet
ves, waarmede de verzameling begins . In bet algemeen
beefs ons bet bier geleverde bij uitftek bevallen . Her meeste
is roerend en fchoon gefchilderd, veelal rijil en ge~nkkig gevonden, en alUjd is ailes edel en Christeirjk gedacht ; betwelk echter niet wegneemt, dat ons hier en daar lets tee
genkwam, dat ons ihinder behaagde, en 't welk wij kor .
telijk bij de opfomming van bet medegedeelde zullen aanwijzen .
Aan mijnen Vriend A, DES A M O R I E VAN D E R HOE .

is eene hartelijke en eenveudig fchoene opdragt van
den bundel . Ten behoeve der lezers merken wij aan, dat
V E N,
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op hot voorbeeld der buitJche Dichters, zoo
nor,
'E
hier als elders, de rust in de vijfvoetige Jamben veelal bij
de ~tiji'de letcergreep laac invallen, b . v. Die kostbre panel,
eindloos hoog van waarde . B r L D E R D 1] K en de meesce anderen be1bbot v n onze vijfvoetigen als Ale:caddi•ijnen, waar
de eerjle voet van is afgenomen, en die dus de rust even .
mite kunnen hebben bi) de vijfde, als de Alexandrijnen bj
de zevende greep . Zij zouden gefChreven hebben : Die paret, ) die zoo hemelsch is van waarde, of : Dat echt juweel, I
zoo fchoon, zoo hoog van waarde, of wet : Vat fteerl/k
pronkjuyeel, zoo hoog van waarde. En zulks Silos, omdat
bij de Aiexandrijnen de rust invalc fonts bij de vijfde, foma
bjj de achtfte, en doorgaans bij de zesde, maar noojt bij
de zevende greep . Bjj de Engelfchen en Duitfchers, die de
Alexandrijnen verwerpen, ftaan de vijfvoetigen als van achter
afgeknotte Trimeters op zichzelve ; en daar de Trimecer doorr
gaans de rust heefc midden in den derden voet, i§ dat oak
doorgaans bet geval bij de vijfvoetigen der Engelfchen en
Duitfchers, aan welker verfificatie TEN H 0 E T de voorkeur
gaf boven de bij o :zs Ireer gewone, welke, cwt bet in ..
vailen der ruse becreft, meet met die der Franfchen overeenflesnt .
De Dorpsbrand is een fchoon, gevoelvol en ftichtelijk
verhaal, dac de Romances van T 0 L LE N S bier en daar op
zijde ftreefc . He : H. Nachtmaal is even fchilderachtig als
zjelverhelfend afgeceekend . Het Heirnwee.lied is eene harcelijke en gevoelvolle zuchc naar den 1-lemel . be Poezj des
Levees is voorlreffelijk naar S C H I L L E R gevolgd, en fchetsc
hot rampzalige des levees , wanneer men al hot ideate vet .
fmaadc, om zich cot de koude werkelijkheid ce beperken .
Minna's jferven is eon lief cafereel, vol van de beminnelijktte
fencimenrele dweeperij, zonder jets, dat befpottelijk of laf
is . He: Gerkhof to Ottenfen is good gevolgd naar M A H LM A N ; dock zoo bier, ais elders, wachte men zich, de
vrijheden over cc semen, die TEN H o E T zich in de berij .
ming veroorloofr . He; Meisje bI de bran, eene Romantifche Vertelling, is zoo wegflepend en roerend, zoo onge .
kunfteld en becooverend sevens , cat wij dic voor hot moos
cerftukje uic den bundel houden . (Op bI . 48 hinderc ons
TEN

to

vend vsjnen ;) Oar's
alleen jlechts to verfch jncn en weer
; ulaar den Zoos
befchouwd,
f?aai
laatjle Lied is, als vets
D d a
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van o s s IAN words bier eene kennis van de Griekfche My .
thologie coegefchrcven, die hij zeker niec had ; zijne voor .
Itelling van de oniterfelijkheid is daarentegen geheel Oos .
cersch, zoo was half Joodsch, half Chriscelijk ; zoodat wij
bier bet Noordfche met bet Griekfche en bet Oosterfrhe ver .
mengd vinden. BILDERDJJR en ook VAN DER HOOP
geven aan Noordfche liederen eene eigenaardiger kleur . Het
Geluk is in rhythmisch-Elegifche mast getrouw near, s e u IL.
LER vertolkt . (Op bl . 78 4aac ongelukkig Hun haar, voor
Gun haar dot fchoone gefchenk . Een Troehaeus ads zalig,
in de plaats van een' Spondaeus, en heeft voor de middeltte
greep in een' Dactylus, hinderen ons altijd, b . v, zalig i
RuJ, wien de I Goon enz . en Venus in I d arm heeft gewiegd.) Meet bevailen ons Aan de Hoop en Aan mijne
Muze. Doch vooral bekoort ons Een Lied van Gelderland,
Wiegezang voor mijn Zooneje, Aan Laura, en Zang(lukje.
Ook bet overige is niec zonder verdienaen . Bet minite ech .
ter nit geheel den bundel is de Ode aan Cod. Dit vers,
door den Schrijver kort voor zijnen flood vervaardigd, ware
mogelijk beret weggelaten . De Verwachting, naar s C u I LLER, is heerlijk, en treffend is her Affcheid aan den Lezer .
Adelaide, Amor en dergelijke tlukjes in haisbrekende maven,
naar M A T T H I S S ON, zullen aan weinig Nederlanders be .
hagen . Aau Recenfent komen die versmacen even itram
voor in onze ads in de Duitfche teal, en fchijnen hem mis .
lukte naboocfingen van bet zoo liefelijk rollende Griekfche
en zoo welluidend klinkende Latijnfche Sapphicum . Intusfchen befchouwen wij deze verzameling, over her geheel,
ads een fteraad van den Nederlandfchen Zangberg, en fchrij .
yen er niets van nit, omdat de keus to moeijelijk is am
weinig, en onze plaats cc beperkt otn veel er van m e .
de to deelen .

Mes Loifirs . A Ia Elaye, chez J. P. Beekman . 1832 . petit
:
ften 8vo. VIII ec 175 peg,
bundeltje van een' onbekend' Schrijver, eenen Neder.
dander (zbd veel ken men merken), dock die verkiest in
de Fran/che teal zijne mijmerijen en gewaarwordingen nit to
ttorten, Is niec oncbloot van verdien(ten, en wij durven,
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in zeker derde, den Schrijver we! aanmoedigen, op den in .
geflagen' weg voorc to gaan . Op den vorm hebben wij in
hec algemeen deze aanmerking : Dat de dramatifche Legende
Ilddgonde in proza vervaardigd is, dit is volftrekc niec kin_
derlijk ; maar verreweg de meesce der volgende ftukjes zou .
den veel eigenaardiger in dichtmaat behandeld zijn . Thane
zijn die alle zoogenaamd poetisch-proza . Dit is onnatuur .
lijk. Als de Dichcer b . v, zegt, bl . 146 en :47 : „ Papillons
ldgers et diaphanes arc corps de crystal ! reves d'amour, re.
venez, revenez ! Vous aver caresfe de yes ailes lee cordes
de mon imagination (?), lyre divine 1 inllrument favor! de
mon dme ! et elles ant donnd un accord me/adieux . Oh 1 je
Ientends encore, it vibre encore d mes oreilles," enz . dan
wil men lets hooren, Eat naar een lied gelijkt ; maar zulk
eenen rang vindc men aileen in verzen, niec in proza. Hoe
zonderling is hec, eene reeks van Elegies to lezen , waar de
Dichcer telkens wel zegt de fnaren cc tokkelen, maar, in
plaats van geregeld afgedeelde mates, kunstmacig en cock
ongekunfteld geleide melodies, harmonifche wederklinking
van flotkadanfen, one flechts onbeftewde, verward en on .
geregeld elitander opvolgende toonen, zonder muzikalen zamenhang, hooren doer! De welluidendite ronding der volzinnen vervangt simmer de plaats van hec vets . Is de
aandoening to levendig en afwisfelend, om rich aan ddne
doorloopende maar of aan dBn ftelfei van mates ce binden,
men verandere dan fomwijlen van rhythmus ; men doe Eat
zelfs bier en daar met een' ftouten en verrasfenden, dock
niec a! ce fchokkenden, maar onmerkbaar voorbereiden overgang. Zoo doer !AMA tTINE b, v, in zijn Chant clamour,
in zijt e Poefe facree en elders . Dan kan men fpreken van
fa lyre divine en fee accords mdlodieux!
Maar genoeg hiervan . .Befchouwen wij eenigermate den inhoud, met aa•n teekening van hetgeen one bij uititek wet gevalc
of gebrekkig voorkomt . Ilddgonde is denkelijk niec beftemd
voor eenige opvoering ten cooneele . Bij de lijst der perfonen is de fchim van Lancelot, die de ontknooping bewerkitelligt, vergeten . B1 . 28, reg. g, v, o, moec voor ils
font heureux zeker gelezen worden malheureux . De Le.
geode heeft one, in hares dramatifchen vorm, we! bevallen . De woorden van Lancelot, bl . 59 en very ., zijn in
vale opzigten fclioon ; maar die voorftelling van Eat re/ken :
fterven en herleven in de eeuwigheid is al to zonderling,
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terwijl zij echter aan een' reeds gezaligden in den mend
words gelegd, en dus als waarheid voorgedragen, - In
bet ftakje ; Yaa Speyk, lezen wij , bl . iii, dat VAN
BP E'V & aan zijne beminde niet eens dacht en geen' enkelen wells voor boar flaakte, fchoon hij echter door den
Dichter words voorgefteld als hear teederlijk to beminnen .
pit is eene tegenftrijdi~heid, Hij had de woorden, hem in
den uwnd gelegd , aldus moeten uitbreiden : Quoi done 1
je fcr ajs ue Idehe ? Zen, non, ma bien-aunts toujours prlfen ;e axx y¢zrx de non dme 1 je mourrai la mart des hdros ;
non ; noun reverrous dens tine autre patrie l . . . lie, vie
lerrestre , je to repoutfe 1 ma mort est plus utile ; ma patrie
l'cxige, Eh bien, pains! la vail4l ,Ie rous facrifie despoir
de ma jeunesfe, --~ Rive, b1 . 147 . ,, Elk Pest Iaisfee fairs,"
is plat ; waarom niet never : elle me prodiguait fes faveurs?
Ook op bl . 146 bi51dp1t ons de uitdrukking : ,, fe fens tout
jasqu'4 rues jambes mbme tresfaillir quand je penfe d cc:
lire adorable." Antlers is er in dien Broom en in vele
andere flnkjes niet weinig fchoons en verhevens. - Bet vet.
heal Gbloprini is treffend, en vol ware poezij is bet Frog.
men :, hl. 515-125 . Tot aanbeveling daarvan , en tot be .
flair deter beoordeeling, ftoekke bet volgende : „ Quand an
fr1puscule du Join une eolembe traverfe fair au des (us de
ma site, je pen/c : to appartiens fans douse a tine jeune fine
jalie, car to es belle et blanche comme lame dune /ilk ale
quinne arts. Et larsque je regarde la pen/dc, je murmure
to couleur, humble Jleur, tie fled pas d ton etat ; le ii; royal
devrait avair la pout pre, mail la tendre penfee devrait lire
blanche comme la main d'un enfant. E T Je DIEMS TOUT
CELA EN VERS, CAR 1.A NATURE EST LA P01£S1E DE L'HOM .

At cns l - ll!e voici d .
van: un mar, et ma lam/ere a disparu ; ainfs disparaft
bags dr.' plaifir quand noun Jommes pres d'y toucher, qui de
loin votes attire,"
De misfchien al to gevoelige Schrijver zuivere en verr
edele Reeds zijnen ftfjl, en ale zijne Muze hem bezfelt,
4 reke hij voortaan in de gekadanfeerde teal den 7,anggodinn
not5 ; den sal niet alleen de geest den dichtkunst nit zijne
redenen ons tegenademen , mean oak de golving des Beds in
zijne zangen ons ftreelen .
ME, COMMIE DIED EST CELLE DES
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Mats hlijft verborgen ! Uit bet Leven van gejtrafte Misda.
4igers, tot leering en waarfchuwing. Door J . G. M n N Cu,
Hoogleeraar to Tubingen . Uit bet Hoogduitseh . Te Groningen,
bit j . Romelingh . 1832 . In gr . 8vo. 124 B!. f 1

VV einige voorvallen zijn Cr, die zoozeer de algemeene op •
merkzaawbeid bneijen, als merkwaardige gebeartenisfeg ui ;
de lijff3raf3elijke regtspleging . In hooge mate wekken zij de
belanglielling op ; en daar ze aan den eenen karat trefFend
de kracht des gewe:ens, ook bij den grootften booswicht,
doen aanfchouwen, zoo leveren zij ook vaak proeven op
van bet bettuur der Goddelijke i'ooraienigheid, fours jaren
na bet gepleegde misdrijf blijkbaar, nu in bet ontdekken der
onfchuld, dan in bet achcerhalen van den wisdadiger . Nergens
words yeelvuldiger bevestigd, hoe fours kleinigheden tot groote
uitkomften en oncdekkingen leiden ; en gelijk aldus de be.
doelde voorvallen van bet uiterfte belang zijn voor de kennis
van den mensch , zoo kunnen zij ook uitnemend dienen,
our affchrik in to boezemen van bet kwade, en aan dien on.
omkoopbaren inwendigen regter to doen denken, walks zoo
menigeen dwong, zichneiven to verraden, en to vallen in
de handen eener geregtigheid, die hij antlers zou hebben weten to misleiden .
Crinsinalgefchichte, gelijk de Duitfchers die met ddn wordd
noemen, waren dan ook aan hat lezend publiek immer wel
;;kom en wij cwijfeien niet , of de sisal van bet boekje, dat
wij bier aankondigen, zal reeds velen tot de lazing hebben
uitgelokt. Wanneer wij echter sheen zeggen , dat bier op
124 bladaijden XXXIV voorvallen worden verhaald, clan zal
nietnand bier eene seer uitlokkende inkleeding verwachten .
Trouwens, hot zijn sheen eenvoudige bijzonderheden tot ita .
ving vay de waarheid, die aan bet hoofd dets sisals ftaat .
Het eene is meer, bet andere minder belangrijk . Verfeheidene
zijn or , walk : Reck wet :eras door omen c u a 1 s r e $1J e a
zou willen hooren verhalen, (offchoon daze zijn fraai talent
van vertellen door eene, onzes inziens, ce ver gedrevene
liefde tot jfrenge waarheid geweld beefs aangedaan) b . v.
NQ . III, IV en VIII . Van alien kan men zeggen, dat ze
de misdaad zonder verfchooning ten soon fteilen ; fommigen
berinneren op indruktnakende wijze aan bet Godabeftuur, zoo
ais XVI, XVII, XXXI . Aan de waarheid van XXI en XXIX
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zouden wij twijfelen . De fUji beviel ons weinig, ale to kro.
nijkachtig, hoezeer de vertaling wei is. Alleen : h? trok
zich nieuw aan (bij kieedde zich in bet nieuw) ; zorgen
(vreezen) ; uitgaan (fterven, van een' boom), verraden den
oorfprong. B I . 76. r . 8 . ftaat ging, lees ging zich. Hadde
men nit dit werkje bet beste genomen en omgewerkt ; -maar zeldzaam creft dit lot Hoogduitfche lettervruchten . Uk
geene taai fchsjnt de vertaling in bet Nederduitsch gemakkelijker ; nit geene misfchien is zij moeijelijker. Echcer is dit
werkje, over 't geheel, in goede handen gevalieu .
Athanafa, de fchoone Griekin van bamos . Tafereelen nit de
Gefehiedenis der Belegering van Misfolonghi en de(n) Slag
b/ Navarino. Naar het Hoogduitsch . Te Purmerende, b11
Broedelet en Rijkenberg . In gr . 8vo . 16¢ Bl. f i . 65 .

Het gezond verftand onzer landgenooten

zal nook toelaten, dat zij den edelen vrijheidszin der Grieken, ondanks
de woelingen van pardjgangers, in hunne fchatting zullen
verwarren met den oproerigen geest, die zich thane in andere
landen zoo hateifjk openbaart, en alles infpant, om, onder
fchijnbare zucht naar vrijheid, alle wet en orde, die onmisbare waarborgen zijn voor eene redelijke vrijheid, omver to
werpen . Daarom twijfelen wij er niet aan, of deze tafereelen nit de gefchiedenis der belegering van Misfolonghi en
van den flag bij Navarino zullen bij ons met belangfielling
ontvangen worden ; cerwijl ook bet romantifche verhaal, in
hetwelk deze tafereelen zijn ingeweven, den leeslust aangenaam bezig houdt . Tot eene proeve van den fUji, geven
wij bier eene plants aan bet volgende , behoorerde tot her
verhaal der belegering en verovering van Misfolonghi :
„ Met iederen oogenblik klom de nood, - bet gecal der
flrijdbare mannen verminderde vann dag cot dag, terwajl bon .
ger, ellende en ziekte in de vreefelijkfle gedaanten rondgierden . Eindelijk was bun toeftand zUU verergerd, dat zij ilechcs
nag voor ten hoogfle twintig dagen leveusmiddelen bezaten .
Uitgeput door de gedurige vermoeijenisfen en bet weinige
voedfel, tleepten de andere zoo flevige mannen zich ale geraamten rood . Daar de vijanden Heeds post vatteden op de
gevallen muren , zoo werden zij allengskens in eene kleinere
ruimce ter verdediging ingefloten . - • De langmoedigheid der be .

ATHANABIA .
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legeraars was thins ten einde : zij zagen zich zoo nabij aan
her doe! hunner wenfchen, dat er aan gun(lige bedingen der
.
overgave niet meer to denken was, en niecs anders din (la
vernij of de verfchrikkeliJkite flood hun to wachten (loud .
Geen weasch of uitzigt bleef hun over, din met de wapens
in de vuist to iterven, en hunnen cooed aldus met den he!dendood to bezegelen . Alle toehereidfelen tot eenen algemeenen uitval werden in gereedheid gebragt ; niemand kon hopen
de (lad ooit weder ce zien ; gelukkig hij, die er zich kon
doorflaan ; - maar hoogstwaarfchijnlijk was bet, flat zij hun
levee onder bet zwaard der vijanden zouden eindigen . Het was een harcverfcheurend gezigt, toen op den dig,
die den fchrikkelijkiten nacht voorafging, alien zich tot den
gemeenfchappelijken heldendood verbonden . Ecbtgenooten,
ouders en kinderen omhelsden elkander, onder her itorten der
bitcer(le craven, voor her laatite op deze wergild ; zelfs zij,
die tot hiercoe vijanden waxen, reikren elkander de hand der
verzoening, wiji alien tcch to gelijk denzelfden weg naar
her graf betraden . - Eindelijk brak de noodlottige nacht aan .
Ieder had zich genoegzaam voorbereid voor de groote rein
naar bet onbekende land aan gene zijde des grafs," en .
De bijgevoegde aanmerkingen van den Vertaler,, meest van
aardrijkskundigen en historifchen inhoud, of fours dienende
tot opheldering van hergeen betrekking heeft op Oosterfche en Griekfche zeden, gewooncen en benamingen, en gedeeltelijk uitvloeifeis van 's mans echt vaderlandsch gevoel,
geven hem dubbele aanfpraak op lof en aanbeveling ; gelij'c
wij din ook ons aanprijzend vex(lag gaarne eindigen met de
verklaring, flat wij het er voor houden, flat niemand van eenen
zuiveren fmaak deze tafereelen zonder voldoening zal lezen .

Dunallan, of kept eer g oordeelt . Naar he: Engelsch vary
Misf K E N N E n v, Schrijfffer van Vader Klemens, Net welberaden be/nit, enz . In 11 Deelen . Te Am/ferdam . bit P.
den Hengst en Zoon . In gr. 8vo. Te zamen 677 hi. f T . so .
Reeds v66r de lezing verwacht men van een verhaal der
Schrijf(ler van Vader Klemens, flat bet eene godsdienitige
itrekking hebbe, en in deze verwachting vindt men zich niet
bedrogen bij da lezing . Her werk bevat eene verdediging
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van de Christelijke Godsdienst, en derzlv n(tiga
kleving en beoefening, tegen ligtzinnigen en ongeloovigen .
Het verhaai is hoofdzakelijk van den volgenden inhoud
Ntisf Catharina Dunallan ward tegen haren zin, nit gehoorr
zaamheid aan haren vader, de echtgenoote van eenen vanes
bloedverwant, die insgelijks den naam Dunallan voerde. Oak
Sir Dunallan ging deze verbindtenis met groocen tegenzin aan .
Maar oak zijn vader had hem v6dr diens dood, door eene
plegtlge belofce, tot bet aangaan van dit huwelfjk verpligt .
,, De vader van Catharina had altijd vurig gewenscht, dat
zijne dochter in bet bezit van zijnen ticel en van zijne rijkdommen zou blijven ; en naauwelijks was zij de kindfche
jaren ontwasfen, of hij deed baar beloven, eenmaai hare
hand to zullen geven aan hem, die de erfgenaaut van zijnen
rang en van zijne fchatten zou warden . Zij beminde haren
vader met geheel baar hart, en zij beloofde hem alien, wat
hij van baar verlangde . Doch naderhand, roan zij meet leerde
nadenken, befchouwde zij een huwelijk met eenen man,
dies zij slat kende, en dies zij veeliigc simmer zou bee
minnen, met affchrik. Zij kon zich niet wederhouden,
haren vader van eigenbatige oogmerken to befchuldigen,
dewijl hij hat geluk van zijn eenig kind in de waagfchaal
itelde, om aan zijne eerzuchc to voldoen ; dock met dat al
was zij zoo geheel en al door kindetiijke liefde aan he :n
gehecht, dat zij een dergelijk denkbeeld, hetwelk zij barer
onwaardig achtte, van zich poogde ce verbannen . -- De
jonge Dunallan beyond zich op refs op bet vaste land . Hij
reisde door landen, die, en door den ooriog en door de
volksberoerten, verwoest wares, en waar weinig Engelfchen
zich zouden hebben durven wagon ; deze hartscogt, om een
zwervend levee cc leiden, fcheen bij hem, wel vane van
to verminderen, moor en meet toe ce semen, en Catharina,
die zeer wel wilt, dat zijn vader hem eene dergelijke be_
lofte, als die, welke zij den haren gedaan had, had afge_
vord~rd, began to vermoeden, dat zijn wederzin tegen een
gedwongen huwelijk de oorzaak van zijne langdurige verwijdering was ." Om kort to gaan, de jonge echcgenooten kenden elkander niet . Vooral dachc Catharina zeer ongunftig
over Dunallan . Zij hield hem, war zijne godsdienflige dank_
wijze betrof, voor eenen geestdrijvenden dweeper, of, hetgeen nag erger is, voor eenen huichelaar, die zeer groote
ondeugden door een vodsdienftig uicerlijke wise to bedekken .
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Zoo geftemd, ziec zij zich genoodzaakc, Karen echtgenoot
naar diens landgoed Arnmore ce volgen . Daar valt haar fpoe_
dig her onwaaraehcige, ja moedwiilig logenachtige van vela
tegen DunaIlan ingebragte befchuldigingen in her cog . Her
bevahige van her landgoed getuigt van den goeden fmaak des
eigenaars . De tevredenheid en de ondubbelzinnige blijken van
liefde jegens hunnen Heer, bij zijne huisgenooten, bedienden
en pachters van zijne landerijen, wederlegr van zelve her
voorgeven, dat bij hard en eigenbatig tegen zijne onderhoo_
rigen zou zijn . Zelfs zijne godsdienftige dank- en handelwijze
vertoonc zich van tijd cot tijd in gunltiger licht . Cathartna, die
de gewone gevoelens der groote wereld, ten aanzien van eerie
meet ernftige beoefening van her Christendom, ten gevolge
van eerie, in dit opzigt, verwaarloosde opvoeaing, maar al
to veal had ingezogen, words van tijd tot tijd overcuigd van
bet ongegronde van hare vobrbordeelen, en leery hoe langet
hoe meer in geheel haar leven her Christendom met ernst en
ijver beoefenen . Een' cijdlang gelukc her eenen gewecenloo .
ten booswicht, die vroeger to vergeefs naar de hand van Ca
Marina gettaan bad, om, door de verfoeijelijklte middelen,
de harten van Dunallan en zijne echtgenoote van elkandet
verwijderd to houden ; eindelijk echter komt de waarheid aan
hec lichr . De goddelooze Saint Clair fterft eenen verfchrikkelijken dood, en Dunallan en Catharina vinden den onbedriee
geiijken waarborg voor her geluk van bun huwelijk in hun
gemeenfchappelijk veriangen, om overeenkomilig de lesfen van
her Christendom to leven .
Over bet geheel is , naar ons oordeel, de geest, die in dic
werk heerscht, voortreffelijk . Hier en daar flechts komt eerie
zekere ingenomenheid met her Methodismus to voorfchijn .
Ook twijfelen wij, of fommige in her werk voorkomende
redeneringen wel boven alle onzekerheid verheven zijn ; b, v,
of her aanfchouwen van eerie hevige ftormvlaag ons wel bij
voorkeur behoort to leeren, ,, dat her onbegrijpelijke Wezen,
„ dat ons genoegzaam aitijd eehe taal van liefde en me .
„ dedeogen doer hooren, ook in roomn kan oncbranden ."
Is her niet meet in den geest der leer van bet Christendom,
bij her aanfchouwen van onftuimige nacuurtooneelen, vervuld
ce zijn met de gedachte aan her nut, dat zij cc weeg brengen, en dac God zeer zeker alle dingen ten goede doer the .
dewerken den genen, die Hem liefhebben ? Met dat al, de
fmaakvolle en over her geheel juiste en oordeelkundige voor .
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Etching der waarheid, ingeweven in een zeer onderhoudend
en belangwekkend verhaal , doer ous hopen, dat die boek
nut zal ftichten bij zoodanige lezers, die anders minder gc .
woon zijn, boeken van godsdienftigen inhoud to lezen .
In hoe ver her woodd dokter, in pleats van doctor, in den
zin van geneesheer, burgerregt verkregen hebbe, durven wij
niet beflisfen ; maar eene voortrefeljjk vrouw en dergeliike
misftellingen meer zagen wfj ongaarne in zulk een boek . Om
bet door ons genoemde goede, wenfchen wij aan bet werk
eene gnnftige ontvangst toe bij' onze landgenooten, voor
welke wij ons van deszelfs lezing veel aangenaams en nut.
cigs beloven .
Hoe Hendrik van Eichenfels tot de kennisfe Gods kwam . Eene
Yertelling voor Kinderen en Kindervrienden . Te AmJferdam,
bij G . J . A . Beijerinck . In kl. 8vo . 65 BI. f 1- 30 .
lJ zitten met dezen Hendrik van Eichenfels aan den grond .
Gaarne zouden wij over die boekje een gunitig oordeel vellen,
en moecen toch met onzen lof uitersc karig zijn . Er is menige goede leering in, die ook wei cer fnede en regc gefchikt
near de kinderlijke bevatcing words voorgedragen . Kwam maar
die leelijke kluizenaarsgefchiedenis niet tusfchenbeidenI -Die Ieelijke 8 Wet, bet is immers eene mooije . - Ja we! ; al
to mooi zelfs , en dear hapert bet joist . - Hoe zit die in
elkander i - Ziehier, lezer, wet er van zij . Mogen wij eon
vermoeden opperen, den is de Schrijver van die boekje een
verlicht Roomschgezinde, en heeft hij, om de jeugd in zijn
vaderland, op eene onderhoudende wijze, met de allereerfte
waarheden van de Godsdienst bekend to maken, die kinderromannetje gefchreven . Dic zoo zijnde, is hec den braven man,
wiens oogmerk wij gaarne vereeren, niet kwalijk to nemen,
dat er in zijne vertelling, bij veel goods en nuttigs , een en
ander voorkomc, dat niet gefchikt is voor de Protestantfche
jeugd. Daartoe behoort ook, dat hij bet kluizenaarsleven in
een to behagelijk licht voorftelt . En dear nu bet kinderlijk
gemoed hierdoor wet eens eene fcheeve vouw konde aannemen, - want tvat doen jeugdige indrukken al ntet aft - die
voor deszelfs verdere godsdienftige vorming ligt zeer fchadee
lijk ware, zoo maken wij zwarigheid, die boekje over bet
geheel dien lof toe to kennen, welken anders menige daarin
voorkomende bladzijde verdient. Het is wear, de inkleeding
heeft wel lets, dat veel zweemt near eene, met harde kteuren
afgezette, Du+tfche prent ; mast kinderen houden veel van
zulke nrenten, en gaarne geven wij aan den vorm wet toe, als
maar de inhoud gaaf is
Boekbefch. No. Vit . bl . s89 . reg. at-23 . bat
: hoe zoude men den, de
antipathie ale cene eangeboren eigenfchap befchouwende, nkt mistaeten, enz .
Men leas : hoe zonde men den, de antipathie ale eene nut aangeboren eigenfchap befchouwende, mistasten, enz .
BI. api moecen reg. is-ig nice dO1r gelezen worden, maar reg . 03, achter
d. woordent aan den afgrond kaande.

BOE KBE S CHOU WING .
Verhandelingen, rakende de Natuurl%jke en Geopenbaarde Godsdienst, uitgepeven door T E Y L E a 's
Godgeleerd Genootfchap . XXXIJIe Deel.

Wij

(hervolg van bl. 377.)

zijn flu tot het hoofdpunt des onderzoeks
II .
genaderd, waarbij, onzes inziens, de Eerw . W E Y nM A N niet to onpas in zijne Verhandeling eene nieuwe
Afdeeling, doer fplitfing der letter A, had mogen waken . Hoe dit zij, met § 8 env. vangt hij aan to fpreken „ over den invloed van bet beginfel bij bet ont• flaan der Protestantfche Kerk, over deszelfs wijzi• grog in hare Afdeelingen, en van de ontaarding van
• hetzelve under de Hervormden ."
Offchoon niet to ontkennen valt, dat de toefland
der tijden, on~dekking der Drukkunst, befchaving, verlichting, vrijheidszucht, afkeer van de Hierarchij en
wat des meer zij, tot den opgang en de verbreiding
van het Protestantismus veel hebben bijgedragen of hetzelve begunfligd, het voorname of eigenlijke beginfel
nogtans, dat L U T H E a., ondanks het droevig lot, vroeger aan de IValdenzen, li u s s en anderen bejegend,
tot tegenfland tegen het magtige Rome noopte, lag in
zijnen eigen' onverfaagden aard en godsdienftig gevoel .
Men behoeft alleen over zijnen aanleg en zijne vorming
na to denken, ow, in de opkomst der betere Christenkerk, de hand en het beleid des Albefluurs to vereeren . Immers, toen L U T H E a (even als later de
Nederlandfche IIervormer M E N N 0 s z M o N s) aan de
ijdelheid en bet zondige van • het kloosterleven eene diepe ergernis opvattede, bevroedde hij geenszins, op welt
eene moeijelijke baan die onrust des gemoeds hem voeren zou . Alleen werkheiligheid, of fleurige arbeid van
BOEKBESCH . 1833 . N0 . 10 .
E c

4I¢

VERHAT DELINGEN

menfchelijke inflelling, beloofde aan het ontwaakte geweten de bevrediging of kalmte der ziele net . Dus
neemt hij Gods woord ter hand, en vindt in deszelfs
aandachtig en heilbegeerig lezen den troost, vromelijk
door hem gezocht en met ootmoedigen ernst afgebeden . Het geloof aan Gods genade in c H ft is T U s j Ez u s fchiet alzoo vaste wortelen bij den floutmoedigen
vriend der waarheid, ontwikkelt bij hem eenen warmers
ijver voor hare geheiligde zaak, en dringt hem sevens
tot een nieuw en geestelijk levers . Langs dezen weg
tot inkeer gekomen, en zelf metderdaad hervormd, begins L U T H E R, op gezag en in navolging van r A UL U s, offchoon in kleineren kring, to prediken , „ dat
,, de mensch geregtvaardigd words door dat geloove,
,, zonder de werken der Wet ," onverfchilii of die
van ii o z E s, dan die van Rome, eene bloot zinnelijke of flaaffche ecrdienst voorfchrijve, waarbij het harte
koud blijft, en waardoor de geest niet opgewekt words
tot heiligmaking. Zoo flaat de Geloofsheld daar, en
leers, onderwijst en flicht hij zijne hoorders, gewis
zonder nog aan zijnen uitgang nit de Kerk, of aan
die belangrijke task to denken, waartoe hem eene naderende toekomst, of Paufelijke trots en aardsgezindheid, onder her. Alziend Oog, weldra zullen oproepen . Immers het fchaamteloos en hemeltergend uitventen van den Aflaat maakt al zijne verontwaardiging
gaande, en wikkelt den man, die aan zijne geloofsbeginfelen getrouw blijft en zich verdedigt, in heeten
en gevaarvollen ftrijd met de verbolgene Geestelijkheid
en Rome . Gerugfleund door de pen van Geleerden,
het aanzien van Vorften, en de voortgaande goedkeuring van ontelbare volksfcharen in ons werelddeel, blijft
L U T H E R beveiligd voor, of words hij ontrukt aan
bet geweld en den beleedigden trots van 's Paufen magi
en heerschzucht, buiten flaat, om, in dit pleit van
Rede en Godsdienst, hare flerk gewordene wederpartij
to overwinnen . Te vergeefs, dat hem kijne vijanden
met verachting, fchimp en fmaad, bet gewone wapen
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van onbedwongene drift, aantasten, of de vloek van
hot Vatikaan en de Keizerlijke ban hens aan de wreedaardighe vervolging ter prooije geven : dit dringt, ondanks zichzelven, den grooten Hervormer, met MEL A N C H T H O N, zijnen fchranderen vriend en wijzen
rader, benevens den kloeken z w i N G L i, hunnen helper, tot verdere happen ; ja hot verpligt hen, met al
hunne openbare volgelingen, voor bet geopend oog der
Nation nit to gaan van de hiefmoederlijke Kerk, die
den vrede niet wilde, en voorts den Heere hot nieuwe
Protestantfche gebouw to hichten, waarvan j E z u s
C H R i s T U s ten hoekheen gelegd word .
Gelukkig, ware er niet, bij dozen harden tramp met
Rome, en met den aanvang van bet Hervormingswerk,
eon nieuw gefchil, over min aangelegene leerbegrippen
en kerkelijke inrigtingen , ontrezen tusfchen de voorgangers in Sakfen en die in Zwitferland, of tusfchen
L U THE R en C A L V I N! Gelukkig, hadden zij onderling en met den vredelievenden M E N N 0 zich beter
mogen verhaan, of, met hem, den Doop dcr .Bejaarden, op gezag der Schrift, ten fcheidsmuur gefteld
tusfchen Roomsch en Onroomsch ! Maar to regt vindt
men bij o RAT A M A opgemerkt : „ IIet is eene alley• bekrompenhe gedachte, dat, terwijl alle vroegere eeu• wen als om itrijd hot zuivere Christendom vermink,, ten en vermenfchelijkten, de mensch der XVIde Eeuw
• in dins voor de Christelijke leer zoude zijri nip
„ geweest." Alzoo (gelijk in de vroegere Eeuwen der
Kerk) om den invloed van wargeesten, of ook den
terugkeex tot de verlatene heiligdommen, bij min ervarenen, to beletten, brags men op nieuw, hoewel
fchoorvoetende, Geloofsbelijdenlsfen ter bane, en fplitften zich van dien ujd of de Protestanten in twee voornamere Kerkgenootfchappen, dat der Lutherfchen en
Gereformeerden, terwijl vervolgens de kleinere zich
aan doze hoofdafdeelingen moor of min aanfloten . flier.
van gewagende, zegt de Eerw . W E Y D M A N : , Beide
n zijn over hot geheel nit dezelfde behoefte ontftaan ;
E e a
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beide berusten zij in haar eigenlijk wezen op dezelfde grondbeginfelen ; inwendig en pofitief op het
vrije geloof in Gods genade in c ii ft I S T U s J E z u s,
en uitwendig of negatief op bet verwerpen van het
regterlijk gezag der Kerk . Dit beginfel, dat wij als
den grondtlag van de 1-iervorming hebben leeren kennen , gelds als zoodanig voor alle Protestantfche Kerk„ genootfchappen . Dit is de grondtrek, die alien ken• merkt ; dit is de algemeene band , die alien onderling
• vereenigt, al is het, dat zij in de opvatting van en• kele, bijkomende leerflukken van elkander verfchil• len . Datgene alleen, was tegen dat beginfel fhijdt,
• moet als niet Protestantsch , als geen wezenlijk deel
• van de Protestantfche Kerk befchouwd warden ." Ziet
hier den grand, waarop de Schrijver, vooral tegen de
befchuldiging der Roomschkatholijken, die eenheid in
de Protestantfche Kerk verdedigt, welke metderdaad beflaat, ondanks verfchil van ondergefchikte leerbegrippen, ondanks den uiteenloopenden vorm van eerdienst
en gebruiken, ondanks menige wijziging, met name in
het Kerkbetluur, herkomftig grootendeels uit den volksaard, of van eenigen ftaatkundigen invloed in den loop
der tijden . Want, de opkomst, inrigting en leer der
Kerkgenootfcbappen in Duitschland, Zwitjerland, de
Nederlanden, Engeland, Schotlund en elders overwe•
gende en naar eisch uiteenzettende, toont hij aan, dat
in elk derzelven het hoofdbeginfel van het Protestantsch
geloof aangenomen is en beleden words .
Alleen de s o c I N U S S E N en die van hunnen aanhang, waarover hij zich, om de moeijelijkhaid des oordeels, met veel voorzigtigheid geuit heeft, maken bier
eene uitzondering ; en bet is to bejammeren, dat afkeer
van een blind en ingewikkeld geloof in verborgenheden en duistere leerbegrippen de Poolfche Broeders en
latere Unitarisfen op het dwaalfpoor gebragt, of to
veal heeft doen vertrouwen op menfchelijk doorzigt en
Rede . Maar oak de geest der tijden, de hevigheid en
bitterheid der Godgeleerde twisten, en de but bij Roomsch
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en Onroomsch, waarmede s o c i N U s met de zijnen
van den beginne en bij voortduring verketterd en vervolgd werd, zouden deze niet veel hebben medege •
werkt, om hem en zijne medefhnders to zeer op to
winden tegen de hun vijandige Kerkgemeenten ? en omgekeerd, ow hem to befchiildigen „ wegens ininach„ ting en verlaging van het gezag der Openbaring?" Doch wat hiervan zijn moge, en welk een misbruik
er gemaakt zij van s o C i N U s' gevoelens en voorbeeld,
tot wier verdedigers wij ons geenszins opwerpen, tusfchen zijne beginfelen en die van het hedendaagfche
Naturalismus en zoogenaamd Rationalismus is een grooter verfchil, darn dat wij in het Ongeloof dezer dagen,
met den Eerw. w E •Y D rs A N, eenigerlei ontwikkeling
vinden dier overoude en bijkans vergeten dwaling . Hij
zelf trouwens erkent dat verfchil, en keert, ten deele
althans, terug van het eerstgezegde omtrent die ontwikkeling . Wij drukken op de onderfcheiding to meer,
ow voor to komen, dat men niet aan klanken van vrijheid, redelijkheid en verlichting zich hechte, of vija dige aanvallers en vermomde beftrijders der Openbaring en Gewijde Gefchiedenis verwarre met waarheidzoekende, fchoon aan hun ftelfel to zeer gehechte, dan
toch aan dat eorfte Protestantfche grondbeginfel immer
getrouw geblevene Christenen, dat de H. Schrift de
regel is van geloof en leven.
Intusfchen zoude het, naar onze meening, niet zwaar
vallen, geheel afgefcheiden van bet Socinianismus en
van het Protestantendom, dat ook bet gezag der Rede
in geloofszaken tegen Rome op den voorgrond plaatfte,
de eigenlijke bron op to delven dier ligtzinnigheid, die
den Bijbel aanrandt, en fchaamteloos in onzen tijd de
Gewijde Gefchiedenis misvormt en fchendt, ondermijnt
en lastert . Uit den droefem der wereld welde zij, tang
v66r s o c i N US' geboorte, v66r de eeuw der Hervorming, in de tijden van x o N S T A N T iJ N den Grooten ; en vroegere Vorften, aanzienlijken en dartele rfjken verzwolgen to meermalen, en dorfteden naar den
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zwijmeldrank nit hare wateren . En de hedendaagft:he
taime1geest der Volken, die de menigte afkeerig maakt
van Godsdienst, wet en orde, en die lief vrijzinnige
deel van Europa, als eene verwoestende Cholera, doortrekt en beroert, getuigt deze niet van het ingezogen
gif, dat aan de hartader knaagt der maatfchappelijke
welvaart, en geheel lief ftaatsligchaain fchokt en foltert ?
Overigens, en dit verdient nog tot betere onderfcheiding door ons gezegd to worden, wanneer, in den dageraad der Protestantfche •K erk, M E N N O S I M o N s,
s o e q en anderen der Disfenters van haar afweken,
waren er in Italie en in Frankr/k ; die als Apostelen
van lief Deismus optraden, en ook onder dien titel
erkend zijn geworden (*) . Wei hebben aidaar Paufelijk geweld en gruwelen beide aan verftand en onverftand den breidel in den mood gelegd ; maar lief onkrtiid onder de goede tarwe is opgefchoten en aangekweekt
geworden in de Groote Wereld en door fcherpzinnige
Geleerden onder de L'ritten ; voorts alomn~e verfpreid,
uitgevent en aangeprezen, met Fransch vernuft, weliprekendheid en losfen tooi van wijsbegeerte ; eindelijtc-,
ondanks alle krachtige wederfpraak der Christenkerk,
heeft men lief onkruid, als jets nieuws (of neolbgie),
opgenomen aan Hoogefcholen van Duitschland, den
alouden roem zijner vrome Vaderen op de verdi2nften
van L U T H E R alzoo onteerende . Wat ons betreft,
wij houden eene to eng beperkte Christelijke vrijheid
en zedebederf, geenszins S o c I N u s, voor den wortel
en de wezenlijke oorzaak des kwaads . - DoCh , keeren
wij van dezen uitftap tot de Verhandeling vaii den Heer
GRATAMA terug.
( •) Behaive op vele anderen, zij het genoeg, ons bier
to beroepen op L E L A N D, over de Deisten, dadelijk in bet
begin van zijn werk, of D . I . Brief i .
(Bet v4rvolg en

hot hjerna .)
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Leerrede over 2 Timoth . I : lob . Jezus Christus, die
den dood heeft to niete gedaan . Door L . c, P ARE AU, Theol. Prof. to Groningen .
Te Groningen,
bU J. Oomkens. 1833. In gr. 8 o.. 28 B!. f : - 3o.

E

ene voortreffelijke Leerrede, welke uitmunt door helderheid en edele eenvoudighei'd . Het to nict doers yan
den dood words verklaard op eene wijze, die de}i bekwamen Schriftuitlegger kenmerkt . De punter, die vender ontwikkeld worden, zijn deze : Moge zonder de

leiding van bet Evangelic voor den menseb de dood
kracht en wezen hebben, Jezus Christ us neemt door
z7n Evangelic de kracht en bet wezen van den dood
als weg ; zoodat voor den menseh, die door he : Evangelic zich last leiden, de dood is to niet gedaan .
Na het verfcheiden eens onvergetelijken Vaders wend
deze Leerrede door den waardigen Zoon uitgefproken,
en aan eene teedergeliefde Moeder opgedragen . Hoe.'
wel niet opzettelijk van den overledenen gewaagd, en
het onderwerp in zoo verre geheel algemeen is, gevoelt
men toch overal, was den Prediker fteeds voor den
geest zweefde . Moge de uitgave bet bedoelde nuz l}ichten, en de troost des Christendoms alle treurenden
bemoedigen !
De Roomsch-Katholi ke Kerk in Oud-Nederland, gel k zij is, zijn kon en zijn moest . Te 4mfierdam,
by J . C . van Kesteren . 1833. In gr . 8vo . VIII,
126 bl. f 1-25 .

D

e titel geefr genoeg to kennen, voor welke lezers
dit boek gefchreven is . Een man, die den otiguuftigen
toel}and zijner Kerk hier to lande betreurt, wenscht
door zijn fchrijven iets tot verbetering toe to brengen .
Hij wijst niet alleen bet kwaad aan, maar zoekt ook
de oorzaken op to fporen, en geeft voorts wenken, die
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behartiging verdienen . De Schrijver deelt eerst helangrijke aanmerkingen mede, onder het opfchrift : Gods .
: onder bet yolk. Order meer andere bijzonderti/en
heden vindt men hier de befchrijving van eene bedevaart to Kevelaar. Verder words gehandeld over de
Opvoeding des Priestess . Daarna hefchouwt de Schrijver den toejiand des Priestess, in betrekking tot zijne
geestelijke Overheid en tot zijne Gemeente, als ook ten
opzigte van zijne levenswijze . Vervolgens handelt hij
over het echteloos lever, en oppert bedenkingen, die
zekerlijk nadere overweging verdienen . Over bet Volksonderwijs, en wel over het Kinderonderw!Ys en onderwijs voor voiwasfenen in de R . K . Kerk, zegt de Schrijver mede zijne gedachten , en eindigt met eene korte,
opwekkende toefpraak, welke dit opfchrift heeft : Niet
waar ? Dat zou nut /lichten .
Rec . kan, als Protestant, kwalijk oordeelen over een
boek, dat door eenen belijder van de R . K . leer is
gefchreven voor R . K . landgenooten . Evenwel heeft
hiaj het werk met veel belangaelling gelezen, en wenscht
van haste, dat de kerkelijke toeftand des R . K . Christenen hier to lande verbeterd moge worden . Intusfchen
moat hij bekennen, dat onder hat lezen de bedenking
bij hem opkwam, of misichien de Schrijver bier en
daar niet overdreef en zich wel ears to flask uitdrukte .
Doch in de Voorrede words verzekerd, dal R . K . landgenooten overal (in dit boek, namelijk) waarheid zullen vine/en ; en de Schrijver betuigt sevens, dal hat
here zees aangenaam zijn zal, wanneer een man van
oordeel, dien bet om waarheid to doer is, zone tegenbtdenkingen in bet midden brengt, en ik zal, voegt
hij er bij, mit er eene aangename bezigheid uit maker,
dezelve to beantwoorden . Indian bet dan mogt gebeuren, dal iemand lust gevoelde, om tegen den Schrijver
de pen op to vaster, hoops Rec ., dal bet zal gefchieden zonder eenige bitterheid en in dien geest des zacht,moedigheid, welke mede tar aanbeveling van dit boek ftrekt.
Enkele Germanismen konien in hetzelve voor, zoo
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als Zigeunerbende (bende van zwervende heidens), eene
kerk voor zich (op zichzelve), beaardingen (begrafenisfen) enz . Ook fchr~jft men in goed Nederlandsch niet
onuit/laanbaar (onverdragelijk) trotsch . Bet werkwoord
vlugten heeft eene onzijdige beteekenis, en kan dus niet
met den vierden naamval ffaan . Op bl . 36 en ook op
bl . 3- float phyfologic, waar, blijkens den zamenhang,
pfychologie bedoeld words . Eene drukfout is verder bl . 39
Polyglotie, in plaats van Polyglotta ; op bl . 96 float
In Drenthe en Salland, lees : In Twenthe en Salland.
De behandeling der Aziatifehe Cholera door ha aanwenden van koud water, op phyfaologifche grandee
aangeprezen, door Dr . J . I. . C A S P E R .
(hervolg en flat van bl. 3 8 5.)

De flotfom van alle de voorafgegane redeneringen komt,

bl. 85, hierop neder : vernietiging van het peripherifehe
levee in ha huidorgaan is ha wezen der Cholera , en als
de hoofdzakeljke reden voor alle b7komende verfchfnfels
aan to nemen . Wij voor ons zouden dit als wezen der
ziekte opgegevene meer voor een verfch/nfel, don wel
voor bet wezen der ziekte houden . Zij vertoont zich
gedeeltelijk op deze wijze ; moor bet wezen der ziekte
ligt waarfchijnlijk meer in eene krenking van het zenuwleven, waaruit de verandering van bet bloed (op hi . i6
in eene noot reeds vermeld) voortvloeit . Welligt goat
ook deze vooraf, hetwelk niet gemakkelijk to beflisfen
is, en er oak niet veel toe doer ; want beide kunnen,
in zulk een' graad aangedaan, geen oogenblik zonder
wederkeerigen invloed beflaan . Vergeli+jken wig de verfchrikkelijk fnelle werking van het blaauwzuur, als gift
genomen, met de uiting dezer ziekte, zoo fchijnt -- fchijnt,
zeggen wij - er wel eenige overeenkomst tusfchen die
van het blaauwzuur en bet Choleragift to beffaan .
De onontbeerlfjkheid der fluid, door huidziekten, in
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de confluErende pokken, bij v&brandingen enz . betoogd,
is zeer joist ; maar is daar de dood niet uit eene geheel
andere oorzaak to verklaren? Bij de verbranding gaat toch
de aandoening van de huid uit, zeker niet bij de Cholera, en bij de zamenvloeijende kinderziekte heeft er eene
andere werking in de huid plaats, dan bij de Cholera . Doch wij zouden haast vergeten, dat de Schrijver hier
bij analogie redeneert, en wij eene beoordeeling en geene
wederlegging fchrijven .
Indien wij al genegen waren, met den Schrijver, zulk
eene analogie (bl . 36) aan to nemen, waartoe wij niet volftrekt ongenegen zouden zijn, wij kunnen ons niet met
hem vereenrgen, deze ten grondllag to nemen voor de
geneeswijze, althans zoo als de Heer a . o s E x s T E IN
die voorftelt., namelijk de onbepaalde aanwending van
het koude water (zie het Voorberigt des Vertalers) .
De Heer C A S P E R zegt wel, bI . 52 : bovenal moet
ik nu be(aan- of op-)merken, dat he: verre van m
zij, dat ik bij alle Cholera-zieken bet koud water zoude
aanwenden enz . ; maar wanneer daarop volgt : he: individualiJeren is zekerlijk aan bet Cholera-ziekbed binnen zeer
enge grenzen bepaald (bl . 52), en verder : van bet individualiferen in de Cholera zelve zoo ik kunnen zeggen, men kan met den zieken, maar men moet wel de
ziekee individualiferen, d . i . hare verfchillende formen
, erfchillend opvatten (bl . .53), dan ontftaat er toch
eenige vrees voor bet generaliferen, hetwelk bij fomn lgen , die op de eerfte lezing of alles beproeven, wel
lets van alles over denen boeg to wenden verkrijgt . Het
is vooral om de navolgers , die niet eerst beproeven,
maar dadelijk toetasten, dat wij deze Verhandeling onvertaald wenschten ; zij zoude toch genoeg in der bevoegden handen gekomen zijn : welke ilechts eenigzins
wetenfchappelijk gevormde Arts in ons vaderland verftaat geen Hoogduitsch en leest geene geneeskundige
Duitfche werken ? dikwijls met terugzetting van de oudere geneeskundige Litterataur, en voorbijziende bet vele
goede, hetdvelk in de vroegere fchriften zajner landge •
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nooten is nedergelegd ; en deze verdienden juist nagegaan to worden, want toen was men bij ons in onze
kunst meer oorfpronkelijk dan flu . Wij befchatnen tegenwoordig in de Geneeskunde alle onze naburen, door
onze, bij den cenen meer, bij den anderen minder, uitgebreide algemeene kennis van hetgeen overal voor de
weterfchap words gedaan ; maar zoude daardoor ook niet
de oorfpronkelijkheid eenigzins lijden, en fchommelen
wij niet dikwijls bij debuitenlanders op, hetgeQti zij fchrander verborgen houden, dat het bloemen en vruchten
zijn, geplukt op onzen bodem, die zij to gemakkelijker
voor de hunne laten doorgaan, omdat wij de fl :udie onzer eigene geneeskundige letterkunde verzuimen? Zootang er geene letterkundige gefchiedenis van ons yak door
eenen Geneesheer gefchreven words, zal in' het algemeen
echter alles op den ouden voet blijven . Er zijn er, die
zulks met vrucht zouden kunnen ondernemen ; waarom
flaan zij geene handen aan het werk ? Doch was is er
ook met fchrijven in ons land to behalen, vooral in het
wetenfchappelijke ; voordeel althans niet, en . . . .
Van bl . 36-5 : behandelt de Schrijver de verfchillende
wijze van aanwending van bet koude water, en gaat
daarna over, em de ziekteformen aan to wijzen, in
welke hij hetzelve meer of min wil toegediend hebben .
Bl . b7 trok onze aandacht de door den Vertaler vermelde fchftgele beflagen tong : de fabrijk van fe/I tgeel
buiten Rotterdam heeft hem zeker tot deze uitdrukking
gebragt, die anders niet zeer gekuischt is .
Verder en tot het einde handelt de Heer C A s p E R
over de verfchillende, ook door hem aangewende middelen .
Hij eindigt met to zeggen : 13evorens ik nog eenige woorden over de voordeelen en goede gevoigen deter met/lode,
die van het koude water, bfvoeg, ac/it ik mij des to
meer verpligt op to gevea, wAT zIJ NIET VERLEENT,
bl . 87 . Hier toont de Heer C A s p ER. van den kwakzalverachtigen pogcher to verfchillen . Zeker met het
koude water (dus vervolgt hij) reds men niet alle zieken ; want in welke aanmerkelijke ziekte worden aBe
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zieken gered ! (bl 81) maar deze kuurmethode was ratio .
Heel (in zekeren zin) ; zij reds de meeste Cholera-zieken
(bewijzen) ; zij doer verrasfende dienften in de kwaadaardigfte formen der Cholera ; maar (zegt hij op eene andere plaats) deze huiveringwekkende form -- Cholera
usphyctica -- tart, in verreweg bet meerendeel gevallen, de kunst der Art/en uit 1 Ik heb - ik hcb - vergeefsf bl . 8I) ; zij voorkomt den gevaarlijken en doodelijken bijkomenden typhus zekerder en beter (twijfelachtig) ; zi<j ftrookt met het gevoel van den zieke meer
(zeer twijfelachtig) ; zii verzacht den dood(?) ; zij behoudt
den zieke langer its bet leven, dan de overige methodes
(dit heeft zij dan toch met meer andere gemeen) ; zsj is
eenvoudig, de mint kostbare, overal gemakkeljk aan
to wenden . Voortreffelijk, indien zij flechts overal, of
althans grootendeels , aanwendbaar ware, hetwelk evenwel door dit werkje niet afdoende bewezen is .
Zoude er ook hier niet een middeiweg zijn tusfchen
de methode van C A S P E a., die op haren tijd ook prikkelende, althans indrukwekkende genoemd kan worden,
en tusfchen de door hem re regt afgekeurde prikkelende
en andere methodes (Voorb . bl . IX en Verh . bl . 2)?
Wij zeggen ja, en meenen nit to veel to zeggen, wanneer wij vooronderftellen, dat ook in ons vaderland hiervan de bewijzen zullen geleverd worden .
In bet Aanhangfel heeft de Heer is o s E N S T E I N zich
bevlfjtigd, to verzamelen, wat over bet nut des kouden
waters hier en daar is gefchreven . Wfj zien bet eenvou •
dige niet met verfmading voorbi, juist omdat ha eenvoudig is. Het koude water verdient alle aanprijzing met
voorzigtigheid, ja er kan met de gave van onderfcheiding van hetzelve fchier niet to veel gezegd worden . Aangenaam zal het ons even wel zijn, door daadzaken bewezen to
zien, dat het koude water bet krachtigfte middel ter beftrijding voornamelijk van de Cholera paralytics was . Het is
eenigzins tegenftrijdig, dat de geneeswijze van den Heer t, oS E N S T E I N alsemeen bekend is, en niemand der Geneesheeren van dezelve ooggetuige is geweest, (bl . 33 .)
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Wij wenfchen met den Heer R O S E N S T E I N, dat de
echt Hippoeratifche geest iederen Geneesheer bij de aanwending van het koude water, zoo wel als bij elk
ander geneesmiddel, bezielen moge, opdat de kunst
door de middelen tot wezenlijk heil, zoo wel van gezonden als zieken, inoge ftrek ken, en dus bereikt words
de voorfpelling van omen grooten G A u B I u s, in/I .
Patholog . S 893 .
Medicina Gentilis, hoc est Nocos l~aixs~, vel morbi fub
directions infolita , directio fcilicet morborum Gentilis
hodie primum qua: recognita melius videtur . Groningx
1832 . Sumptibus auctoris . Typis P. S. Barghoorn .
f 6-50 . 8°. f. maj, pp . 584 . et index, qua ; fimul
Lecturae corrects habet XII .

Medicina Gentilis, of

Nkoq y aaix~', is de titel van
dit Ujvige book, die door de bijgevoegde omfchrijving
of opheldering niet duidelijker words . Volgens den Latijnfch :n titel zoude men vragen, most het eene volksgeneesw ze zijn, maar weike dan? De Romeinen plagten de van vreemde volken afkoml}igen met het woord
Gentiles aan to duiden ; het kan oak gebezigd worden
van hetgeen een getlacht eigen is . Is het dus eene
geneeswijze of geneeskunde uit den tegenwoordigen tijd?
Volgens den Griekfchen titel zoude het eene den volke
eigene ziektc behoQren to zijn, of, gelijk fommigen
het misfchien zouden vertalen, de leekenziekte (laicus,
gui non est a clero) , waardoor het even wel niet verftaanbaarder worth . Men zoude haast met Don F R A Nc i s c o, in de klucht uit c . H U Y G E N S' Korenbloemen, 8°. D. III, bI . 71, zeggen : Hij doolt al in
de fproock . Maar wanneer men uit den titel niet regt
kan opmaken, was de Schrijver bedoelt ; wie is hij ?
opdat men hemzelven dit zoude kunnen vragen . Na
58i bladzijden to hebben doorgelezen, zegge vijfhonderd
een-en-tachtig bladzijden, zult gi.j op bl . 582 gefchreven
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vinden Postdicta, hetwelk zoo veel zal beteekenen als
Nafchrift ; daar kunt gij lezen, na voorafgezonden Latijnsch motto, hetwelk wij met v o N D E L dus vertalen
• Gij, knapen, ftopt de beep ; bet is nu niet to vroeg ;
• De beemden zlJn voor 't vee ook zad en nat genoeg . "

datdeSchrijveris jACOD SIMONS GROENEWOEDT,
eens Student in de Medicijnen to Graningen, die al
deze waarnemingen gedaan heeft onder zijnen vader s IMON JACOBS GROENEWOEDT, die to SpYk, in
de provincie Groningen, reeds jaren de Genees-, Heelen Vroedkunde met alle wettige en wetenfchappelijke
vrqheid (cum omni requifita libertate legali et fcientiali) heeft uitgeoefend, en waarmede hij blijft uw
vriend j. S . G R O E N E W O E D T (vester amicus) . Gij
kunt uit die Postdicta verder vernemen, dat hij tweemaal door een onverwacht noodlot van de Hoogefchool
is weggefcheurd, en tweemaal van ander het gezigt
der geneeskundige examens, van voor het geneeskundig
tribunaal (?) (letterlijke vertaling) is weggerukt ! 11 De
wijze hoe, blijft hij ons ichuldib . In de Poorrede
(Men vergeve ons dezen geweldigen terugfprong ; wij
moeten evenwel eerst lets van den perfoon weten, om
lets van zijne qualiteiten to kunnen zeggen, en wij werden,
om tot den perfoon to komen, naar de Postdicta verwezen, zeker om de nieuwsgierigheid nog meer gaande to waken .) In de Voorrede verhaalt hij , publieke qualiteit noch
karakter to hebben, en ook geene publieke bediening
waar to nemen ; maar verzoekt deswege voor geen
kwakzalver gehouden to worden, wiens tostuum met
franjes, tot de trumpet toe, hij zeer geestig, echter in
eenigzins bizar Latijn, befchrijft . War ons betreft,
wij, om door hem veruielde redenen, behooren niet tot
de genen, die hem van verkeerde zucht tot uitbreiding
der wetenfchappen of aanmatiging (fapientiee inverJe
et arroganti2) zullen befchuldigen ; maar, wat de imaginatio liberalior betreft, (het zij men dit als vr!ye,
weelderige of zelfs verwilderde verbeelding zoude wil-

MEDICINA GENTILIS .

447

len vertalen, of
) hij, die omtrert dit oordeel twijfelt, of deze uitfpraak to hard mogt vinden, leze de
reeds vermelde 581 bladzijden nog eens door, indien
hij 't vermag, en taal, woordvoeging, zin en zaken
ontraadfelen kan ! Niet, dat er hier en char niet iets
goods gevonden worth, of dat door den novel, waarvan de Schrijver fpreekt, die bet verf}and der Ouden
overfchaduwd of dat der nieuweren verduisterd hoofs,
hot zijne ten eenemale be- en omneveld zoude zijn, neen ! maar de tarwe is z66 door hot onkruid verdrongen, dat gij ze er onder verftikt vindt, of, wil men
liever des Sehrijvers eigene woorden bezigen, zijne
vruchren zijn alsnog niet genoeg gerijpt, en als wrang
to befchouwen ; en de taal ? de Schrijver fchijnt de
fchriften der Ouden to kennen ; naar bet gebruikmaken van dezelve zoude echter van hem gezegd kunnen worden : barbarus hic ego [urn, quia non intelligor ulli (*) . Doze klucht words befloten door eene
aanwijzing der hoofdftukken, welke sevens eene lijst
der drukfouten is!!!
(*) Ik Iijk hier we! een uitheemsch man ; want piemand
is er, die mij kan verftaan .
Gefchiedkundig herhaal van de Belegering der Citadel
yan Antwerpen in Dec . 1832, toegelicht door onderfcheidene o dcieele Jlukken en beoordeelingen over
de Nederlandfche en Belgifche Natiin, derzelver
Gouvernementen en Legers . Naar hot Fransch van
den Richter D E R I C H E M o N T . Te 11nsjlerdarrm ,
bij J. C, van Kesteren . 1833 . In gr. 8vo . 11111 en
310 bl. f 2-75.
l it work, gevloeid nit de pen van een Fransch Officier, die tot hot belegeringskorps der Antwerpfche Citadel behoorde, en dus als vijand tegenover onze Helden
heeft geftaan, verdient in eene hooge mate de belang-
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flelling onzer Landgenooten . De lof toch, welke bier
door eenen vijand aan zijne tegenpartij words toegezwaaid, is uit den aard der zaak onverdacht, en kan
alleen door ware, door onmiskenbare verdien(~en afgedwongen zijn . Uit dien hoofde zal dit werk niet alleen aan alien, die met de bijzonderheden van dit gedenkwaardig en voor Nederlands Heldenroem zoo onvergetelijk beleg nader wenfchen bekend re worden, welkom zijn, maar ook aan her., die hetzelve hebben
bijgewoond, en die daar den dood voor bet Vaderlandzoo vaak onder de oogen zagen, een fi :reelend genoegen
verfchaffen, en menige roemrijke herinnering opwekken .
De Schrijver heeft zijn onderwerp meerendeels in den
vorm van brieven behandeld . Her valt echter moeijelijk, een geregeld overzigt van bet werk to geven, daar
de Schrijver zich aan geene bepaalde orde van opvolging
der gebeurtenisfen gebonden heeft . Bij de lezing binders dit echter volftrekt niet, daar wiles levendig en
duidelijk words voor oogen gefleld, en bet werk met
vertiand en ook met fmaak gefchreven is .
Dat de Schrijver de verdienften zijner Landgenooten •,
hunne krijgskunde, cooed, volharding, krijgstucht, en
vrolijkheid in den gevaarlijkfl:en arbeid, hemelhoog prijst,

zal ieder in hem hoogst natuurlijk, ja billfjk vinden,
to meer daar hij ook zijne tegenpartij overal onbekrompen lof toezwaait, en in alle opzigten regt doer wedervaren . Ook bet gedrag der afvaUige Belgen words door

hem naar waarheid, dat is met afzigtelijke kleuren,
afgefchilderd. Overal bejammert hij bet, dat een Fransch
Leger ftrijden moest voor domheid en Priesterdwang
tegen verlichting en welbegrepen vrijheid .
In dit werk zijn een aantal echte flukken, tot de
krijgsverrigtingen betrekkelijk, ingelascht . Hoezeer de
meeste reeds van elders bekend waren , is bet echter
belangrijk, dezelve bier vereenigd en op hunne plaats
to ontmoeten . Achteraan volgen eenige belangrijke bijlagen : 1° . Een bezoek op de Citadel van 4ntwerpen,
2b Dec . 1832 . (bl. 22o-226.) Uitmuntend en weg-
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llepend gefchreven . 2° . De Levensbefchrijvingen van den
Maarfchalk G E R A R D, den Generaal c H A s s en den
Kolonel K 0 0 r M A Iv (bl . 227--268 .) 3°. Eerie Gefchiedenis der Citadel van Antwerpen (bl . 269-308 .) Dit
laatfle gedeelte is'wat al to luchtig, was to veel op zijn
Fransch behandeld .
Eerie algemeene aanmerking mogen wij niet terughouden . Het is deze : dat in dit werk wel veel op
eerie aangename wijze verhaald en levendig voorgefleld
words, maar dat de hoofdzaak, de belegering, nosh
met genoegzame uitvoerigheid behandeld, nosh van onmisbare kriigskundige opgaven voorzien is . Het is geene
gefchiedenia der belegering, gelijk men die van eenen
Krijgsman en ooggetuige had mogen verwachten . Uit
dit oogpunt zal een nieuw werk over deze zelfde ftof
in geenen deele overtollig zijn . Mogten diegenen onzer
thans in bet Vaderland teruggekeerde dapperen, die in
de gelegetiheid ware n, om bouwfloffen op to zamelen
en to behouden, zich tot de zamenflelling daarvan opgewekt gevoelen !
Doch deze aanmerking neemt niet weg, dat wij bet
voor ons liggende boek voor een hoogst aangenaam lettergefchenk houden, voor eerie belangrijke bijdrage tot
den roem des Vaderlands, voor eerie Eerzuil, door
een' Vreemdeling aan de Verdedigers der Citadel opgerigt . De Heer J . D E Q
die zich door de onderteekening der Voorrede als Vertaler heeft laten raden,
ontvange onzen dank voor zijnen loifelijken en nuttigen arbeid .
Beknopte gefchiedkundige en plaatfeljke Befchrwing
der Stad Zutphen en harer bevallige om/h'eken . Door
H . N . VAN T I L .
Te Zutphen, bI W . C . Winsleven . 1832 . In kl. 8vo . 129 Bladz . f I - 25.

Dit boekje last zich in een ledig uur met genoegen

lezen .

In een kort beflek words men met het merk1833 . NO . 10.
F f
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waardigtie bekend gemaakt, 't welk to Zutphen en in
deszelfs omlireken voor den vreemdeling re zien is .
De Schrijver erkent zediglijk in zijn Voorberigt, dat
hij dit werkje alleen wenscht befchouwd to hebben als
eene proeve, opdat een kundiger moge worden aangemoedigd, on1 jets meer volledigs to leveren . Uit dien
hoofde willen nosh mogen wij angstvallig onderzoeken, was hier meer uitgewerkt, was beter gellaafd,
en was er nog wel had mogen bijgevoegd worden .
Het voldoet aan des Schrijvers oogmerk, „ om iezs over
• Zutphen en deszelfs heerlijke om(lreken in 't licht
• to geven, 't geen eene aangename lectuur voor alley• lei 1}anden opleveren kon ." Als zoodanig durven wij
het dan ook met gerustheid aanbevelen .
Gedenkboek, of Verzameling van Stukken betrekkelijk den Terugtogt der Studenten van Groningen en Franeker nit den
/1rjd veer lie : Yaderland. Benevens een kort 1'erJlag van
hun wedervaren in den tiendaagfchen Veldtogt . Te Groninn
gen, bij J . Oomkens . 1832 . In gr . Bye . Xli en 03
hi. fn- .

la 1831 gaf de Heer 0 0 M B E N s een Gedenkboek, betrek.

kelrjk den Uittogt der Studenten van Groningen en Franeker
ten flrijde voor het Yaderland, in hat licht, welk werkje
in de Vaderl. Letteroef. voor Aug . 1831 aangekondigd en

guntlig beoordeeld is geworden . De verdien(lelijke Uitgever levers hier eon vervolg op hetzelve, bewerkt door den
Hoogleeraar v n N o o n D r, aan wiens bevoegdheid wet nieipand zal twijfelen . Beide ftukken, die van den Uiuogt en
van den Terugtagt, worden ook, in kartonnen band en met
frauT titelbla~1 voorzien, bij elkander aangeboden onder dezen
algemeenen titel : Gedenkboek der vrijwillige Flankeur-Com

pagnie Groninger en Franeker Studenten, bevattende benevens
• voornaam/le bijzonderheden der Gefchiedenis van dezelve
• Stukken betrekkeigk hare Oprigting, Uittogt en Terugtogt
in 1830 en 1831 , tot den prijs van f 3 . Beide deze wer-

ken behooren bij elkander en makers to zamen E8n geheel
ult . Dur wij vroeger eon aanprijzend berigt van bet eertte
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gaven, bepalen wij ons chans tot her learns, dat wij mede
met veel genoegen hebben gelezen . Vooraf gear een kort,
meat niet onbelangrijk berigt van her aandeel en wederva .
ren, dat de Groninger en Franeker Studenten in den tiers.
daagfshen Veldtogt hadden . Het groorfie gedeelce dews
boeks, aan den titel beantwoordende, bevac de bijzonderheden, die op den Terugtogt betrekking hebben . Bij zoodanige befchrijving zijn herhalingen bezwaarlijk to vermijden .
De terugcogt geleek een celkens hernieuwd overwinnings .
feest - zoo werden elken dag en overal de Studenten out .
vangen en onchaald . Die blijde geestdrift allerwegen most
menig treffend tooneel opgeleverd hebben, dat voor hen,
welke er deel aan hadden, onvergetelijk zal blijven . De
lezing alleen verfchafce ons genoegelijke oogenblikken . In .
tusfchen kwam echcer bij ons wet eens de bedenking op,
of misfehien zoodanige holds ook niet hare gevaren en nadeelen zou kunnen hebben . Eene menigte andere Vrijwilligers deed gelijke dienst, en gecroostce zich geene min .
dere opoffericgen . Schutcerijen en Nationals Militie hebben
zich evenzeer gekweten . Maar, denken en handelen de jonge
lieden in den geest, welke dit Gedenkboek kenmerkt, zoo
zullen zij geenszins zich verhoovaardigen op verkregen' roem
en toegezwaaiden lof, ale warmest zij ook konden geacht
worden hun loon weg ce hebben . Me : bijzonder genoegen
lawn wij de Feescrede, door den Hoogl . H O F S T E D E D E
OR OOT, die den maanden vroeger de uiccrekkenden een aattdoeelijk vaarwel van den kanfel had toegeroepen, thane
na de blijde terugkomst uicgefproken . Hij bepaalde de aan .
dacht zijner talrijke hoorders bij P1. CXVIII : 6, en be .
fchouwde die woorden ale de teal van de dankbaarheid, de
hoop en den cooed, welke de vergadering bezielden, flu zij
zoo vele dierbare Jongelingen behouden teruggekeerd in
hear midden mogc aanfchouwen . Eene Leerrede over Pf.
XX : S-IO, drie weken later door Prof. VAN o o R D T (de
eerfie na zijne terugkomst) gehouden, befluit op eens al .
lezins gepaste wijze dit boek, dat mede verfchillende
aanfpraken en dichcregelen of verzen bevac, welke den
vervaardige s tot sere veritrekken . Men vindt bier onder anderen een' fraaijen Latijnfchen Lierzang van Prof.
BRINE opgenomen, Aardig en luimig is voorcs
TEN
een der liedjes, door de drukkersgezellen des avonds op de
Ffs
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groote Mark : gedrukt en onder de volksmenigte uitgedeeld ;
wtj nemen daaruit he : volgende over
Eens werd een boek („ Oud .Nederland"
Stond op den rug) in ddnen band
Gebonden met een ander deel , Maar 't kostce one veel to veel.
De mooije band is nu verfcheurd ;
En word : al moeice en geld betreurd,
Was al he : boek verguld op fneA,
't Is los, - wij zijn to vre2 .

Wij roepen met he: ganfche land :
Twee zulke deelen in ddn band,
Dat paste fleck : ; 'c was wel niet dik ,
Maar ' : had geheel geen' fchik .
En waarlijk , ale men 't wet bezie :,
De eene hell: lijkt de and're nie : ;
En de inhoud - hoe verbazend veel
Verfchilt die van elk deel 1
In 'c eene boek vied : men gefnap,
Gezwecs, gefnoef en zone klap
Op ieder blad, door 't ganfche flak,
En ilordig is de druk .
In 't and're lees : men, van 'c begin
To : aan he : eind', verheven zin,
Een zuiv'ren fiijl, een fchoone taal,
En nergens woordenpraal.
He : een krijgt nu nit Engetand
Zoo wac een' halven Duitfchen band, enz .
Voor de ui:getrokkene Scudencen en derzelver becrekkingen
beef: dit Gedenkboek bijzondere en blijvende waarde ; wij
wenfchen hetzelve echter ook in handen van vela anderen,
daar wij zoodanig werk, voorat in onze dagen, boven
menig voorcbrengfet van vreemden bodem nuttig achcen .
Moge de fluderende Jongelingfchap, die zoo bereidwillig
zich toonde, ow muiczucht re helpen bedwingen, thane,
tot de vreedzame lecceroefeningen teruggekeerd, door ver
dubbeldee vlijt den verzuimden tijd zoeken in to halen, en
eveuzeer door befcheidenheid, matigheid ea ware befchaafd .
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held , als door hec trotferen van krijgsgevaar, zich onder.
fcheiden, gedachcig zijnde, dat bij, die zichzelven weet
to beheerfchen, llerker, dan de overwinnaar van fleden, geacht moet worden . En zijn er eenige weinigen, die, pligt
en beflemming vergetende, den naam van Student door
baldadigheid oneer aandoen en geweld plegen, in pleats
van verongelijking to voorkomen of to beletten, dat dan
de welgezinden achtgeven op die afdwalenden, hen liefderijk waarfchuwen en, zoo mogelijk, van alie verkeerd .
heden terughouden i
Met eenige verwonderlng lazen wij in bet Voorberigt :
• In hetgeen ik zelf fchreef, zal her door mindere oplet• tendheid waarfchijnlijk niec aan fpelfoucen ontbreken . Ik
• heb gees lust dezelven op to zoeken ; de lezer zij zoo
• goed ze to verbeteren." Indien de Profesfor geen' tijd
of lust daartoe had, zoo ware er web wet lemand anders
geweest, die dit werk zou hebben willen op zich nemen .
Her is inderdaad jammer, dat dit boek oncfierd words door
etcelijke gebreken in caal en fUji . Tot een voorbeeld wijzen wij op bl . ao : appel, die herhaald werden, en : de
moeite daaraan . Voorts : diets dag, op welke, hunne terugtogt ; xj/ (de Studenten) kwam er en vonden Cr ; hunne
toe/land ; gij werd ; der suits, enz . enz . zijn foucen, w et .
k e verbecerd hadden kunnen en moecen worden . Men h on.
d e deze aanmerking voor geene kleingeestige vitteri} . Her
werk van een' geacht' Hoogleeraar, dat door Studenten veel
worth gelezen, behoorde vooral ook door keurigheid van
teal en ilijl zich aan re bevelen .
Op bl, :68, in her anders zoo fehoone vers van s P n N
n a w , hinderde ons de uitdrukking
Toen zwol weAr 't aloude oorlogzuchtige bloed
In 'c bruifende hart onzer dapp'ren .
Oorlogzuchtig drukt, near ons oordeel, altijd jets kwaads
nit, dat nlet in het karakter van den Nederlander ligt .

Gefprekken over den Geest des Tads . Door z. E . M E B I U a ,
Predikant to Beers en Jellum . Te Heerenveen, bij F . Hesfel .
1833 . In gr . 8vo, rr6 Bl f :-go ..
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titel duidt niet bepaald genoeg des Schrljvers bedoeling
aan . Over den geest van onxen tijd wilde Do . MEBIUS lets
ultgeven, gelijk in een kort Voorberigt words to kennen ge.
geven . De inkleeding is deze : Drie vrienden, ruim vijfcig
jaren oud, fpreken vertrouwetijk met elkander over de ge•
beurtenlsfen van onxen tijd, en wet in verband met hetgeen
zlj beleefd, of van ouderen van jaren gehoord, of alt de ge .
fehiedenis geleerd hebben . De Schrijver zegt van hen, dat,
offchoon de eene was voorzigtiger, en de andere wel eens war
voerbariger fpreekt, zij nogcans met elkander in/lemmen in he :
hoofdpunt, nametijk : De Godsdienst, inzonderheld de Chris.
telijke, en de uit denzelven voortfpruitende goede Orde, z jn
de Jleunfels der Staten . Voorts becuigt de Eerw . MEBIUS ,
gaarne to erkennen, dat hetgeen In dit Jlukje gezegd is door
anderen beter gezegd is, of gezegd konde worden ; maar hij
merkt sevens aan , dat elk Schrljver z/n Publiek heeft, voor
hetwelk b i fchrijft.
Het gekozen onderwerp is niet gemakkelijk to behandelen .
Men kan, ja , wel eenige algemeene aanmerkingen waken ,
welke bier en daar van toepasfing zijn ; en hieraan ontbreekt
bet geenszins in dit werkje, dat zekerlijk door menigeen met
genoegen gelezen zal worden . Rec, zou echter wel gewenscht
hebben, dat de gefprekken meer cot eene bepaalde uickomst
geteid hadden , was dan eigenlijk de geest van onxen tad zij .
Is bet een geest der godsdienftigheid of ongodsdienftigheid ?
een geest des lichcs of der duisternis Y Kortom, is bet abfelutismus, revolutionarismus, mysticismus , liberalismus 9 of
misfchien ftrijd tusfchen abfolutismus en ultraliberalismus?
Alle overdrijving words gevaarlijk , en kan ligt die gevolgen
hebben, dat men , om eenig, her zij wezenlijk, he zij ver . .
meend, kwaad to vermijden , tot een ander uicer(te over(laat.
Rec . las dezer dagen in bet Handelsblad van den ~o junlJ
1833, dat door de Heeren Mr. A. F . L A M M E N S , Prefident,
Mr. C. A . MARCHANT, F. P . PENARD, Mr. H . R . HAYUNGA, C . GOLLENSTEDE, L . THUM, J . D . DE MEINERTZ •

Leden van hot Geregtshof to Paramaribo, de Ne .
gertiaven c o J o, M E A` T O R en PRESENT, wegens brand .
ftichting, veroordeeld waren, om, ieder aan een' pawl gebonden, ten voorbeelde en affchrik van anderen, levend ver_
brand to worden ; boven welk vonnis met groove letteren ftond :
In Naam des Konings . Op 2acurdag den s6 Januarij des jaars
1833 , tusfchen 7 en 8 ure des morgens, werden dus drie
H A C, E N,
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menfchen - Heidenen of Christenen, doer bier niets set•
zake --levend verbrand, en dat in Naam des Konings, in den
naam van Koning W I L L E M , dies wij zoo gaarne den Regt.
vaardigen noemen ! . . . . Wat bewijst zoodanige doodftraf aan.
gaande den geest van omen tijd Y Rec, meent, dat dergeltijke
daden van willekeur en wreedheid - dat misbruikte magi
en barbaarfche gewoonten joist aanleiding geven cot over .
dreven liberalismus . Waren er geene abfolutisten, welligt
zouden er ook geene ultraliberalen zijn. Had de Pred'ikant
van Beers en Jellum een' zijner vrienden in dezen geest Iaten fpreken, naar bet oordeel van Rec . zoo bet werkje,
dat ve,el goeds beefs, er bij gewonnen hebben . Die waar .
fchuwingen tegen de Duitfcbe Rationalisten en Franfche Si .
monisten- hadden dan wet war ingekort kunnen worden . D° .
M E B I U S , aan wiens belezenheid en geleerdheid wet nie .
wand zal twijfelen, doer bliljken, dat bij seen onverfchillig
opmerker is van de dingen, die in onze nabijheid of op verderen afitand gebeuren . Zeifs bet Veefonds, dat weinig aan
bet doel fchijnt ce beantwoorden, en waarover this menig
landman met regt meent to mogen klagen, words niet vergeten . Voorts erkent M E B I U $ bet goede onder ons Volk, waar
wit geenszins bet kwade vergoelijken . Na loffelijke eigen .
fchappen opgenoemd to hebben, fchrijft bij, bl . 34 : „ Be• fcbouwen wij echter onze Natie van eene andere zijde,
• dan behoeven wij niet zwartgallig to oordeelen, ow ook
,, veel verkeerds bij dezelve op ce merken . Is de godsdien,, fligheid , die kenmerkende trek van onze Natie, wet zoo
„ aigemeen, als zij behoorde ce zijn ? Is dezelve niet bij
„ velen enkele gewoonte, of eene pligtpleging aan God,
• of, dat nog erger is, aan den Leeraar 7 en is niet bij ve„ len meer bet doel van dezelve, ow eene leerrede to be .
,, oordeelen, of zich met eenige fchoone uitdrukkingen to
,, vermaken, dan ow geleerd en getticht, wijzer en beret to
„ worden?" - Helaas! eene creurige waarheid .
Het is jammer, dat de kundige ME BIU s niet war meer
zich toeless op keurigheid van taal en flijl . Onder den laac(len
brief van P n I L O aan zijnen vriend C R I E o ftaat : ~, N. B .
„ De, door den afftand van de drukpers overgeblevene druk,, fonten zult gij zelf wel verbeteren ." Nu de brieven de
wijde wereld ingezonden zijn en in ieders handen kunnen
komen, is dit toch war veal gevergd van de lezers, die misfchien op dic punt minder infchikkelijkbeid zullen betoonen,
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dan CRz ro. Rec, althans lluitte meermalen op hinderlljke
taalfouten, zoo als : gemiskend ; eener veW/lag ; de interes
der landspapieren werd gevicreeerd ; T E N KATE (T E N C A T K) ;
tot groote (grootere) eer van God ; Grieve,, (Brieven) van
eon ige geleerde Joden aan v O L T A 1 R E . Tegen den aard der
taal en der zaak is de uitdrukking : L E O P o L D ligt aan den
leiband : een leiband dient immers, om bet kind, dat nog
niec alleen kan gaan, voor vallen cc beware,, .
In bet algemeen is Rec . bet eens met Do . M E B t U s , wat
de hoofdzaak aangaat, maar verfchilt hier en daar in bijaonderheden, welke hier niec nader aangewezen behoeven
to worden .
Over de Gefchillen tusfchen Nederland en Belgie , betrekkelijk
de Rivierraart . Door Mr. C. A . DEN T E 3 . To Am/lerdam, bij de Erven 13 . Garcman . 1833 . In gr. 8vo . 54
Bl f : . 60.
Zoo lang de voorwaarden der eindelijke feheiding tusfchen
Noord-Nederland en Belgia niec onherroepelijk bepaald zijn,
zal bet onderwerp, waarcoe dit gefchrifc betrekking heeft,
wel een der belangrijkfle blijven, waaraan onze Staatkundigen en Regtsgeleerden hunne aandacht kunnen toewijden . Al
bet overige nog daargelaten, zal men zich toch vroeg of last
moeten verflaan, 1° ten aanzien der Schelde .vaart, 2° ten
aanzien der vaart op de Maas, en 3° ten aanzien der binnenwaceren tusfchen de Schelde en den Ran . Het is over
deze drie gefchilpunten, dat de Hoogleeraar DEN T E x getracht heeft meet licht ce verfpreiden .
Hiertoe behandelt bij van b1 . 6-39 de veer : op de Schelde .
Vooraf gaat een sues afdoend historisch betoog, dat niec al .
lees de Oosterfchelde, maar ook de Rant of Westerfchelde,
van de vroegfte ~ijden af, gerekend is to zijn een flroom van
Zeeland, waarop de Brabanders (en dus de Antwerpenaren)
gee,, bet minfle regt hadden ; dat de Staten- Generaat dan
ook, zoo wel bij bet twaalf jarig Befland, als bij den Mun .
flerfchen Vrede, en federt altijd tot 1795, dit regt van Souvereiniteit gehandhaafd hebben ; dat bij bet Traktaat van 1785 Kelzer JOSE P u U s tier Staten regt van Souvereiniteit op de Schelde
van de Zee tot aan Saftingen (verdronken land cegenover
bet Fort Bath) erkend en op nieuw bevestigd beef : ; en dat
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eerst de alvergruizende Franfche Omwenceling ons dic regc
beefs ontroofd, -- Hij coons vervolgens aan, eat bet er verre
of is, eat Oud.Nederland dien toeftand (van v66r 1795) zoude
willen doen herleven, maar eat her sheen die regten wil
doen geiden, die hetzelve, als bezitter van beide de Scheldeoevers, onafhankelijk van alle Traktaten, toekomen . Verder
becoogt hij uit de Traktaten, die federt 181¢ in dezen bet
openbaar Volkenregt regelen, eat Nederland regten op de
Schelde-vaart zoude hebben, wanneer bet zelfs flechts d8nen
der oevers van dien ftroom beast ; even als Nasfau, Baden
en Frankr fk zoo wel deel genomen hebben aan de overeen .
komst omtrent de Ran-vaart, hoezeer zij flechts aan ddnen
never diet Rivier gelegen zijn, als Pruisfen, 't weak eene
!creek lands lands de beide oevers bezit : maar eat buicendien
Nederlands regten niet op eene Rivierhelft, maar op bet
bezic der BEIDE Schelde.oevers over eene lengce van 15 uren
gegrond zijn ; eat bet this een onverdeeld regc van Souverei .
niteit op de Rivier to diet plaatfe heefc , waarover bet niet
willekeurig door anderen kan laces befchikken ; en eindelijk,
eat Nederland gezind is, om, naar den inhoud en de voor.
fchriften van de Weener Congresakce, art, ro8- 117, (welke
voorfchriften, in de daarbij gevoegde Reglementen, uicdruk .
kelijk ook op de Schelde toepasfelijk verklaard zijn) over
de Schelde to onderhandelen, en eene overeenkomst deswege
to trelfen .
Omtrent bet cweede punt, de Maas-vaart, is zeer kort
gehandeld, daar dic punt aan geese wezenlijke moeijelijkheid
onderhevig fcliijnt .
Ook hec derde punt words heknopt afgehandeld, daar er toch
waarlijk gees lang betoog noodig was, om aan to tonnes,
eat Belgie gees bet minfte regc kan voorwenden, om vrije .
lijk over ooze binnenwateren naar den Rijn to varen ; eat
Belgie gees Rijnoeverflaat is ; eat de Schelde gees arm van
den Run, geese uitmonding van den Ran is ; en eat ook
werkelijk alle de handelingen der Conferencie van eat begin .
fel zijn uitgegaan, tot eat men, na her Thema van pAt .
op dic punt in dens van fystema veranderd is,
M E R S T O N,
en daaromtrent de ontedelijkfte vorderingen gedaan heefc .
Ten beflnite last de Schrijver eenige belangrijke aanmer.
kingen volgen op bet in November 11 . door Pruisfen aangeboden Ontwerptraktalit van fcheidihg .
Deze fchets, fchoon uic den aard der zaak niets meet dan
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bet dor geraamte van een helder en krachtvol betoog, zai
genoegzaam zijn, om een denkbeeld to geven van bet hooge
en blijvende belang van dic klein , maar uitmuntend bearbefd
gefchrifc. Ev n punt van ondergeichikt belang is er, waarom •
trent de Schrijver niec ftellig durfc beflisfen . 1-let is dic, of
er tusfchen 5814 en 1817 werkelijk een refit of tol op de
Schelde geheven is, en of dic bet Franfche droit de naviga.
lion, of de oude Zeeuwfche tol geweest zij . En inderdaad,
bet is er nog verre van af, dal dic punt z6d uitgemaakt zoude
zijn, als men later in bet Handelsblad van 59 Febr. 1833,
No. 407, en in her Journal de la Haye van 4 Mars 1833,
No . 34, heeft beweerd, Zeker heeft de Hoogleeraar DEN
TEX, door de erkentenis zijner onzekerheid op dl : punt, de
vrij fcherpe aanmerkingen flier verdiend, welke, in bet aan .
gehaalde No, van bet Handelsblad, daarom tegen hem gemaakt zijn . Wanneer men naauwkeurig onderzoekt, hoe her
met dies tol op de Schclde na 1814 WERKEt.IJB is gelegen
geweest, (dal is, zoo men de quastio facti bier alleen in
bet oog houdt) zai meq al fpoedig oncwaren, dal de twij .
fel van den Hoogleeraar bier ruim ZOO WETENSCHAPPELUB
was, als de beflisfende loon van hen, die hem deswege ge .
gispt hebben .
Over he: Beginfel der Dood/Iraf. To i?m(lerdam, bi/ J . Im .
merzeel, Jr. 1833 . In fir . 8vo. .o Bl. f : . 40.
De Schrijver van dic ftukje (blijkens bet Voorberigt, de
Heer U . J. S o E N EN) poogt, uitgaande van her gezag des
Bijbels, de wettigheid van de toepasfrng der Doodaraf to
handhaven ; dan wij betwijfelen, of hij dic doel bereikt hebbe
bij menigen vriend van Openbaring en Christendom, die,
fchoon hij, evenzeer als de Schrijver, her gezag des Bijbels
gereedelijie eerbiedigt, als gemoedelijk Christen niec kqn in .
ftemmen met de gevoelens, die in dic klein gefchrifc worden
voorgeftaan en verdedigd .
Dat de toepasfrng der Doodftraf, inzonderheid bij delsraZlie .
ten, op Goddel/k gezag rustle, is to over bekend, dan dal
men dic, door bewi.jzen, zou behoeven to haven
; dan to
vergeefs zoeken wij naar foortgelijke bewijsgronden in de
leer en bet voorbeeld van onzen gezegenden Verlosfer en zUne
Apostelen ; en vanhier dan ook, dal de dusgenoemde be-
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wijsplaatfen, door den Schrijver, ter bevestiging zijner bij.
zondere meening, uit de Schri/ten des N. Y, bijgebragt, zoo
luttel aan dat oogmerk beantwoorden .
De plaats ontbreekt ons, ow dit, ten aanzien van elken
aangevoerden tekst, to toonen ; d8ne enkele proeve moge
hier, voor vele, vol(laan 1 - BI. 8 zegt de Schrijver, o . a . :
• En Paulus keurt het in zijn eigen perfoon goed, dat de .
• gene die zich fchuldig maakt ter dood, met den dood ge• itraft worde (Hand. XXVI : It .)" En flu, wat lezen wij
ter aangehaalde plaatfe ' Ende door alle de Synagogen hebbe
ickfe dickmael ge%+raft, ende gedwongen to lasteren : ende ha .
yen maten tegen haer woedende, hebbe ick/e vervolght cock
tot in de buyten-(lantfche) /feden . Wij zien in deze woorden
van den Aposcel niecs anders, dan eene openhartige, maar
sevens berouwvolle, belijdenis van zijn voormalig woelen en
woeden cegen j E z u s en de uicbreiding van diens Evangelic,
bier voor Koning A GRIP P A afgelegd . - Even weinig 51 .
doende zijn de overige gronden van bewijs, bij eene aandach .
tige lezing der Bijbeiplaatfen, nit het N . V. ondeend ; vooral
wanneer men op deze plaatfen de aanteekeningen van den
Hoogleeraar VAN DER PALM kan vergelijken . Tevens is
het zonderling, dat de Schrijver, in zijn becoog rakende de
plaats in Gen . IX, bijzonder op bet 6de vers drukc ; terwijl,
naar onze wijze van befchouwen, in vs . g her GoddeI k gezag flier minder klemmend is . Onzes acucens had de Schrijver hier zichzelven en bet itandpunt, waarvan hij uitgaat,
(namelijk Gods gezag, als zoodanig) meet gelijk behooren re
blijven, door to betoogen, dat, ook op grond daarvan, DIE.
KEN, die een' mensch doen fneven, met den dood gettrafc
moecen worden ; gelijk zulks dan ook vroeger, zelfs hier re
lande, in gebruik was I
Dan, her is geenszins onze task, in eene wederiegging
van de meening des Schrijvers to creden ; echter konden wij
flies afzijn, om, met een enkel woord, ons gevoelen to
regtvaardigen, dat deze weinige bladzijden de Voor(tanders
van eene regenover(taande meening geenszins zullen kunnen
overtuigen van de wettigheid der Dood(lraf onder eene Chris.
teljke wetgeving. Dan , behalve dit, is 's mans gevoelen nit
de Schrifcen des N . V . flies to verdedigen, en veel minder
/lellig to bewijzen . Dit bathe is insgelijks bet geval met hen,
die geenszins onder de voor(landers der Dood(traf begeeren
gerangfchikt to worden ; en in dezen Raan parcijen VOlkomen
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gelijk. Zou bet niec mogelijk zijn, elkander, in den geese
der ChristellJke liefde, to naderen ? J E z u s kwam cock in
de wereld am zondaren zalig to maken ; niec em to verderven, maar em to behoudeu 1 En daarenboven leven wij, Chrislessen, niec meer onder de wet, maar onder de bedeellng des
geestes en der genade, naar P A U L us' leer en ronde verklaring.
Ons oog viel op eene onbijbelfche zinfnede, bl . 14. De
Schrijver zegt daar, „dat bet Christendom eenen in CH Ris„ T u s verzoenden God en Vader predikt . " Deze uitdrukking
is onjuisc . God is niec verzoend met de wereld, maar de
wereld met God . Zoo leerde PAULO s , z Cor. V : 19 . Want
God was in Christo DE WERELD met hemfelven verfoenende,
enz . WiJ ltippen dic flechcs aan, om anderen tegen mogelijk
misbegrip to waarfchuwen . Wel hadden wij, bier en daar, nog
een en ander, pro memoria, aangeteekend ; dan wij vree .
zen to uicvoerig ce worden, vooral in verhouding tot een gefchrift van zoo klein een' omvang . De gewigtige zaak last zich
in geen vlugfchrifcje naar eisch behandelen . Wij leggen daarom ook Never de pen neder . Hec bovenftaande zal, crouwens,
voldoende zijn, om den geest van dic werkje ce doen kennen,
De Voordeelen van den Belgifchen Opfland veer Holland en
zijnen Koning . Door E. M . D 0 R P ER . Te 4m flerdam , b
Schalekamp en van de Grampel . 1833 . In gr. 8vo . 104
BI. f 1-

10.

Met graagce en uicgelokt door den cicel namen wij dic boekje

cer hand, omdac wij ook at met de overtuiging bezield waren,
dat zonder de geweldige crtfss, die ons land federt 1830 ondergaan heeft, geene redding voor heczelve uit den heilioo_
zen, knellenden band, die hec eindelijk zoo verftikt hebben,
mogelijk was . En deze onze verwachting is geenszins to
leer gefteld . Wij aarzelen niec, onder de tallooze vlugfchriften, die federt Augustus 1830 zijn uitgekomen, dicftuk,na
de werkjes van den Heer LIP MAN , voor hec baste to verklaren .
Met fchrander doorzigt worden niec alleen de waarfchijnlijke
gevolgen eenen langere aaneenkoppeling met Belgie aange .
toond, maar ook de heilrijke uitkomflen voor onzen zedelijken toeaand, door de affcheuring oncftaan, voortreffelijk ontt
wikkeld . Over 'c algemeen heeft Rec . dic beak met ce meet
belangftelling gelezen, omdac hij daarin bijna overal zijne wijze
van zien, welke crouwens ook zekerlijk die is van bet mee .

E .M . D 0 R PER, VOORDEELEN VAN TSEN BELGISCHEN OPSTAND .

441

rendeel onzer landgenooten, wedervindt . Trouw tot den
dood aan den Koning en bet regerende Stamhuis ; maar affcheiding, volledige affcheiding, zonder eenige gemeenfchap
van Regering of Regenten, van Be!gie! Het boekje is met
gevoel, met warmte en op een' echt godsdientligen loon ge .
fchreven . Wanneer wij dan flu nagaan, dal de Schrijver,
de Heer D O K P E K, (wien wij filet kennen) volgens zijne
Voorrede, een fukkelend levee leidt, hetwelk hem van zwaren letterarbeid terughoudt, zoo moeteu wij ce meet dien
bekwamen Schrijver onze achting en dankbaarheid betuigen,
dal hij onder de ltinderpalen eener kwaal, op zqnen keftjjd
hoogstzeldzaam to genezen, en die de /looping van zjn reeds
zoo zeer verzwakte ligchaam weldra fcheen to zullen voltoo/en,
zich nog verledigde tot de infpanning, on zijne land .
genooten zulke uitnemende raadgevingen en bemoedigingen
mede ce deelen ; terwijl bet ons harcelijk verheugc, dal hem
daartoe de lust en de kracht niet ontbrakeu . - Zien wij flu
bet bebop der Verhandeling .
Vooreerst worden, na eene korce Inleiding, de voordeelen
aangetoond, die de Belgifche opitand voor den Koning gehad heeft . Hij redde Hem uit ,, eenen allermoeijelijk(ten
„ toettand, waarin Hij , door bet aannemen der Koninklijke
„ kroon, nit handen der groote Mogendheden, zoo ongeluk .
„ kiglijk gekomen was ." Hij kon zich de tattooze zwarighe .
den wet vooritelten, die nit de vereeniging van twee zoo
geheel ongelijkfoortige beltanddeelen zouden ontfpruiten ; maar
Hij hoopte die door geduld, infchikkelijkheid en onvermoeide
infpanning voor beide deelen ce zullen overwinnen . Dit is
niet gebeurd, en „de Koning moest eindelijk wel wenfchen,
,, nit eenen toeitand to komen , die zijne krachten uicputce,
» en de rust zijns levees gedurig verltoorde . Maar, hoe nu
,, nit dien toeitand to komen ? Hoe weder in bet bezit der
„ vrijheid to geraken, zonder welke bet levee geen levee
a is 4" De Belgifche opitand heeft den Koning zijne vrijheid
hergeven . IJdel en beleedigend is de vrees, alsof de Koning
tog -de zncht zon koesteren, om op de eene of andere wijze
over Belgie ce regeren . Hij heeft (dit voegen wij er nog
nevens) reeds getoond, zich de opoffering van zijne bijzon_
dere belangen, zoo goddelooslijk door bet ondankbare Belgie
gekrenkt, voor zijne en onze rust, edelmoedig to gecroosten .
Neen ! na al bet gebeurde, gedane en geledene, ook aan de
zijne der Hollanders, is dit onmogelijk . Ten andere heeft de
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Koning de liefde zijner Noordnederlandcrs jegens Hem op
hoogeren prijs leeren (lellen . Zeer fraai en edit welfprekend
worden de daarvan gegevene bewijzen ontwikkeld . Ten derde
is daardoor den Vorsc gelegenheid gelehonken , om de Hem
vereerende hoedanigheden van zelfbeheerfcJzing, vastheid van
toil en onbaatzuchtigheid aan den dag to leggen . Hier is de
redenering niec overal even klemmend ; en vooral begrijpen
w j niec, hoe de Schrijver het zoo hoogelijk afkeuren kan,
wanneer menigeen ., hoezeer darn ook niec op het ilandpunt
itaande, ow het geheel to kunnen overzi •e n, gewenscht had,
dat men reeds vroeger onbewimpeld van L'clgie mogt afgezien
hebben . Dic kan men zeggen, zonder den heilloozen revolutiegeest in bet min(te toe to geven . Of zou het b, v, voor
Oostenrijk niec vdordeeliger geweest zijn, wanneer het reeds
vroeger, dan in 1797, van Belgie , 'c welk het toch naderhand
niec terug wilde hebben, had afgezien, de Franjchen daardoor uit Italie gehouden, en zichzelve de vlek der over .
heerfching van Venetie , to zijnen behoeve, befpaard had i!
Maar vooral ook voor onze Natie zijn de voordeelen der
affcheiding allerheilzaamsr, i . Het godsaienflig gevoel is er dpor
opgewekt . De Natie werd door bet lijden gelouterd en tot
God opgeleid . Men befpeurc daarvan reeds bewijzen in
den godsdienftigen coon der gefchriften, en in de fpreuken, die
de offers der menfchenliefde verzellen . (Wij hadden deze
meestal kreupele rijmen liever daargelaten ; immers, zonder
daarom jets to willen ontnemen aan de geldigheid der bewaring in hat algemeen, of ook aan de welmeenendheid
van velen diet rijmelaren, ftaat toch doorgaans de grootte
van bet vets in eene omgekeerde rede tot die der gift .) Er
is meet ijver in hat bijwonen der Godsdienstoefeningen . 2 . De
opftand heeft de, federt zoo lang varig gewenschte, fchei .
ding van Belgie daargefteld . Wij noodigen alie vrienden
der Restauratie (zoo er die nog in Oud-Nederland zijn) nit,
am bet uitwuntende betoog to lezen, hoe de Voorzienigheid
de fcheiding niec door den Koning, die zuiks niec voeg,
zaam doen kon, niec door de Mogendheden, die hun eigen
werk niec nit zichzelven zouden gaan floopen, niec door de
Hollanders, wien de vereeniging wel ondragelijk vial , maar
die dezelve ow des vredes en ow buns Konings wil verdroegen, maar door de Belgen zeive, de eenigen, die daardoor waarlijk bevoordeeld warden, heeft doen verlangen en
tot hand bresgen . De voordeelen der fcheiding voor ons
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zijn ; i . Hoop op de herkrijgirg onzer geheele onafhankelijk .
held. Onafhankelijk waren wij tot hiercoe niec ; wij moesten
voor Europa eene reeks vats vestingen in hand houden, die
een vreemd Veldheer naar verkiezing kwam in oogenfchouw
semen ; wij mogten onze onzijdigheid niec bewares, zoo er
eens oorlog tegen Frankrjk ware uitgebroken, en konden
cosh de andere Mogendheden niec tot her nakomen banner
op zich genomene verpligcingen noodzaken . Deze geheele
afdeeling verdient beharcigd to worden . Onze onafhankelijk .
held (dic bewijsc de Schrijver) kan onmogelijk plaats hebben
zonder vol(lrekte fcheiding van Belgie . Thane waren wij niec
alleen de gehoorzame dienaars der Mogendheden, maar
zouden ook, Belgie behoudende, na de Parffche omweng teling van 1830, door Frankrijk en door de Belgen zelve
overheerschr zijn geworden. De Schrijver wit, dat in de
to herziene Grondwet her volgende zeer duideljk to lezen flu
In gees geval zal Belgie immer weder met Holland kunnen
vereenigd worden ; over he : laatffe zal niemand Koning of
Vorst kunnen zin, die over bet eerfle regeert, nosh iemand
nit zjn Huis ; Dic is vrij war noodiger, dan Ministeridle
verantwoordelijkheid, direcce verkiezingen, Jury enz . Wij
zeggen van ganfcher harce Amen daarop . 2 . De fcheiding
verhinderde de vernietiging der bronnen van Hollands wet .
varen . Dic wordy korter behandeld, en is ook algemeen
bekend . 3 . De fcheiding voorkwam den vat van he : open.
baar onderw js. Her groote gewigt van dic punt words bier
behooriijk uiteengezet . Het zou niec kwaad geweest zijn,
eenige itaairjes bij to brengen, hoe diep bet onderwijs nu
reeds in Belgie gevallen is, volgens de eigene bekentenis der
zoogenoemde liberate leden der, wetgeving, die to voren
mede zoo om die yr /held fchreeuwden . 4 . De voortgang
van tweedragt in bet godsdienJlige (de Schrijver zegt onjuist,
godsdienffige tweedragt) is daardoor gefluit . Groot was her
gevaar, blijkbaar in de Petitien, dat, bij langer zamenblijven, de Belgen onze Roomschgezinde medeburgers, door valfche en listige vooritellingen, zouden hebben gewonnen ;
dock dews hebben nog in tijds dat plundergefpuis leeren
kennen . Eindelijk is door de geweldige affeheuring in eens
aan den voortgang der zedeverbastering pawl en perk gefteld, die de langere vereeniging met her oppervlakkige en
verfranschte, Belgie, maar weiks bekoorlijke grond tot reizen
en verblijf in hetzelve uidokte , voor her nog onverbas .
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cerde deel der Nederlandfche Natie deed vreezen. De ver.
der aangeltipte bewijzen leze men in bet werkje zelve . Voorts
zijn verfcheidene volksdeugden, die ons to voren door de
Belgen en hunne vrienden warden ontzegd, gelijk liefde voor
ware vrijheid, voor onafhankel/kheid, voor he: Vaderland,
en moed, In bet helderile licht geileld, gelijk derzelver gee
mis bij de Belgen ten duidelijkite gebleken is . Ook van onze
bedaardheid (die men verkiest phlegma to noemen) is bet
nut bij 's lands verdediging gebleken . Onze eendragt, to
midden der algemeene burgertwisten, viel geheel Europa
in bet oog . Eindelijk heefc de Belgifche omwenceling aan
onze Natie de gewigtige lee gegeven, van zich, bi wezenl /ke of vermeende gebreken in bet jlaatsbefluur, zoo lang
megel/k voor omwentelingen to wachten . Reeds eenmaal heb .
ben wij daarvan, in 1795, de wrange vruchten gefmaakt ;
wachten wij ons chaos daarvoor, nu de rampzalige, in
geheel Europa befpotte, Belgifche omwenteling ons eene
zoo heilzame en zoo nabij ons liggende lee geeft I Tmmers,
de omwentelingen geven niet, wat zij be/oven. (Waar is
bier de Belgifche vrijheid, onafhankelj/kheid, vermindering
van fasten?) De omwentelingen bevoordeelen zelden bet
yolk, maar al/eon de raddraagers of eene zekere Kaste (gelijk
bier de Geestelijkheid) . Ten taatfle loopen zi daarop uit,
dat zi bet oude, meestal vergoofs, doen terugwenfchen . Dit
is thane reeds in Belgie bet geval ; maar de weg tot wederkeeripg is bun voor goed afgefneden . ,, Neen I" raept de
Schrijver met edele veroutwaardiging nit, ,, neen, dujzen¢.
maal neen, geeee hereeniging met Belgie! Hec hooren
„ enkel van dit woord is genoeg om one gelaat hoog to
„ kleuren en onze(n) pots met rerdubbelde fnelheid to doen
a llaan ." Dit alles moet ons eensdeels met dankbare tevredenheid over bet verledene, en anderdeels met mood en vertrouwen voor de toekomst vervullen .
Ziet daar den hoofdzakelijken inhoud eener Verbandeling,
die wij met bet grootile genoegen gelezen hebben . Jam_
mer, dat bier en daar de taal niet zuiver is, en de volzinnen
op eenige piaatfen wa4 duister zijn . Dus komt, om jets
van bet eerfte to zeggen, her Hoogduitfche woord verfprak
en verfpreken, in den zin van be/oven, meer dan eene (b .
v . op bi . 92, 93) voor . Voorfpiegelen, op bl . 96, kan
misfcbien eene een goed Hollandsch woord warden ; bet is
zulks nag niet. (De zin is diets maken, en, van de ver-
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bedding gebezigd, zekerlijk niet kwaad uitgedacbt.) Soma
is de periods moeijelijk, b, v, bl . 40 : „ Door de Belgen
„ hegeerd, door de Mogendheden bewiiligd, en door bijna

• geheel de Natie, als bet kostbaarile gefchenk, aangenomen,
• boezemt de fcheiding ons de blijde verwachting in, die
• de, door ons betoonde, Yaderlandsliefde niet weinig van /ark :,
„ dat wij eindelljk eens wader ten voile onafhankelijk zul-

• ten worden ." ~ehalve bet onwelluidende deter tusfchen .

voeging, weec men bier ook niet, of Yaderlandsliefde in
den eerilcn of vierden naamval that . Op bl, 24. van end .

Is de volzin veal to tang, en wij zouden daarop ook aan •
merken, dat wij de uitdrukking van : ,, door al wat in Euro .
„ pa eerlij'k man is veer eerie .: verklaarden 1. E o P o I. D ,"
wat al to kras vinden, en dit werkcuig der Britfche ltaatkun .
de, naar ons inzien, meer nog verdient beklaagd, dan zd6
dark veroordeeld to worden . Naar wij meenen, is bij door
de Britfche Ministers niet alleen, maar ook door de andere

Gezan ten bij de Conferen tie aangemoedigd, de noodlottige
Belgifche kroon to aanvaarden. Nog eens zeer tangs plaats

is er op bl . 28 en 29 ; wij zullen daaruit alleen bet midden
aanvoeren : ,, Niet, dat ik bet niet, als zij, voor een wet
„ degelijk onguntlig ceeken der tijden bonds, dac bet Be .

• ttuur des lands, na den, zoo boven gedachten door God
• gezegenden, veldtogc, geen' algemeenen dankdag veror-

„ deride, en dat men, in de flad mijner wooing, den Schouw .
• burg, bij uicfuiting, tot de plaats der openlijke. feestvie• ring beflemde en inrigtte," enz . Daze plaats is to tang, en
words daardoor zwak en depend . Doch wij hebben ook vale
waarlijk fchoone, hartverheffende plaatfen gevonden, en de
aangewezene viekjes zijn zoo gering, dat wij nog eenmaal
dit werkje van den verdienlleltjken en waarlijk vaderlandlievenden D o R P E R (die, bij al de vrijmoedigheid, waarmede
bij zijne gedachten nit, nimmer den eerbied voor bet achcbaar
Hoofd van den Staac nit bet oog verliest) onzen Lezeren

aanbevelen, met de verzekering, dat zlj daariu ruirne
dsnkilof aan den Albefluurder voor de rampen, die ons ge .
croflen hebben, zullen aangewezen vinden .

Vooniezing over den Aard en Invlced den Yaderlandsliefde,
gehouden In he : Departement Zierikzee, den Maatfehapp
Tot Nut van 't dlgemeen, den g Febr . 1833, door
soeasascu . 1833 . No . io .
G g

U, U. C.
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oo5TERZEE

. Z E E, Predikant to Elkerzee . Te Zierikzee,
r Ou aT EP
bif ], van de Velde Olivier. 1833. In gr . 8vo. a . Bl.
f :-35 .
VA

D

e titeleerw . VAN o o s T E 2 z E s had geenerlei verfchoo .
sing, en dus oak die met, dat bij door de uicgave deter
Voorlezing lets wilde bijdragen ter leniging van de ramp,
welke de Flervormde Gemeence ce Zierikzee, door den brand
van baar heerlijk Kerkgebouw, trot, noodig ; hoezeer de_
zelve zijner zedigheid cot lot ver1rekt. De Verhandeling heeft
in zicbzelve voldoende waarde, our zonder dusdanige verfchoonwg bet lichc to zien . De Lezer oordeele uit de zeer
korce aanitipping van derzelver inhoud, waaraan de bower_
king, door een' fikfchen en, waar hot pas geefc, (cbilder.
acbtigen flu, ten voile beancwoordc .
Op den verjaardag van v o t D a t'a dood, dien tier ramp .
voile Overitrooming v66r ache jaren , en [evens dien van
VAN 9 P E Y tt's heldhafcig fneven, fprekende, vond de Redenaar In de berinneringen, door doze onderfcheidene gebeurtenisfen bij hem opgewekt, zoo vole drangredenen tot
hot onderwerp zijner Voorlezing, de Yaderlandsliefde.
I . Zij is den mensch ala 'c ware aangeboren en ingefcha .
pen ; work[ bij wilde hordes vooral niec minder, dan bij de
befchaafdfte volken ; bepaalc zich niec enkel cot den grond,
mast ook tot deszelfs bewoners, zijne landgenooten . „ Van
wan die zucht voor vaderlandfchen bodem, die zich fours
zooverre cot deszelfs voorcbrengfelen uidtrekc, dat een Neger(,)
op bet gezigc ties broodbooms in eenen Nederlandfchen planters .
win, dozen zijner (zijnen) zielloozen landgenoot weenend omarmde?" Zij beerscht evenzeer in bet lagchende Zwitferland
ala bij den ljslander, ja nog Iterker. Immers „ coos kon
zonder veel moeite van de gezegendlle eilanden, van Otahiti,
inboorlingen medekrijgen, die geese verbecering kouden vet .
wachcen, daar de Nacuur hue sites aanbood ; maar gees tier
inwoners van een tier barite landen ties aardbudems, van bet
Your/and, had daartoe eenigen trek." Zij is dus niec at ban .
kelijk van de feboonheid tier Nacuur, of van de genoegena
en gemakken ties levees (') , of zeifs van lijfs- en levees(') Van waar, zouden wij bier toch kunnen vragen, dan die
heillooze zuehc cot landverhuizing, welke in onzen tijd, op
boogst onzekere leans, duizenden, uic Duirsekiand en van et.
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gevaar. De bewoner der Betuwe, die van Porticl en . worden als voorbeelden vermeld . Van waar dit alies ? is de vraag ;

Natuurdrift,

her welgel aafde antwoord . Dan, deze alleen

maakt nog geene eigenlijke Vaderlandsliefde nit ;verftand
lijke en zedelijke befchaving moet haar veredelen . Zoo verr

heft de mensch zich allengskens boven den rang van eertte

dierenfoort . Voorbeelden : L EON I D A s, T El. L, de Nederlanders , VAN S P E Y K . Zulk eene Vaderlandsmin is alzoo niet
„ de belagchelijke grilligheid van Lord n I P E, die, tot zijn huts

Schotland her aan .
Schotfchen Lord ook gelieel
SFhotsch wezen en zeifs op Schotfchen grond ftaan zou . Her
is niet de dwaze hoogmoed der Noormannen, wanneer ziJ
to

London,

(teen en bout, aarde zeifs nit

voeren, opdat bet huffs van den

zeifs op hunne munten fchrijven, dat de geheele wereld
geest, trouw en dapperheid rusfehen de rotten van

gen moge komen leeren ; noch
taan, wanneer hij uicroepc : zie

Noorwe .

de ijdelheid van den Napeli,
de golf van Napels en fterfI"

Even min Provincialisnlus, enz . 11laar

„ eene harcelijke en

welbeftuurde genegenheid voor eigen land en yolk, weike
zich openbaarc in eenen redelijken en volftandigen ijver, om
her beste zijner medeburgeren op alle eerlijke wijzen, ad ware
her met eigen opo 'eringen(,) ce bevorderen ." - Zier daar

aard der ware Vaderlandsliefde I
.
II Doze voorliefde (') word doorde Voorzienigbeid, om wij .
ze, bier aangewezene, redenen, den mensch gefchonken . Der .
den

invloed openbaarc zich inzonderheid cot bet handhaven
van vaderlardfehe zeden, bet vormen van brave burgers, bet
kweeken van onverfchrobken he/den . Wij kunnen bij deze at..
zelver

deeiing in geene ontwikkeling treden, en halen er alleen her,

door onze vroegere ellende geftaafde, antwoord nit aan op

eene vraag van L O D E w u E XI V , hoe best de Hollanders to
overheeren ? ,, Doe ze fmaak krijgen in Parijfche zeden . "
Als drukfout, door den Aecheur zelven verbeterd, celien

en vaste , voor onvaste, bl . 4. reg . 7 ; maar wel
welluiden(d)jie, teegkens voor teeghens, vuigen eigenbaat, drang .

wij niec :

dots, naar andere wereiddeelen doer crekken ; zoodat zeifs

de

Regeringen moeten tusfchenbeiden komen, ont de onbedach .
ten aan eon wis verderf to oncrukken ? -

(')

Hoogd .

Vorliebe.

Voorliefde

Res.

bevalt ons daerom even

weinig als her nieuwelings in twang geraakce

credo

van

Voorberigt. - Rec .

G g s

Voorwoord,

in
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rede(n), uitlaat is (tilt/oat, is), booren (boron), waardeeren
(waarderen), eon& traan, rdi voor rij .
Wij danken den fieer v A N o o S T E a Z E E voor de uitgave

dezer Voorlezing, welker nuttige ftrekking tot aankweeking
eener deugd, waaraan thans, meer dan ooic, de wet .
vaarc - misfchien bet behoud-des !lever, Vaderlands hangs,
God zegene !
De Prairie of grazige Woest/n van Noord-Amerika . Door
den Sehr jver van the Pioneers, the last of the Mohicans
etc.

In II Deelen . Yrijelijk aft her Engeisch vertaald . Te

Zeyden, bi A . en J . Honkoop . 1832 . In gr . 8vo . Te zamen
7528/.16 . 30.

COOPER, de fcbrijver van dozen roman, is reeds gunftig
bekedd bij ooze landgenoocen door de vertaling van zijnen
Spion en andere werken . Reeds bet tooneel, waarop hij den
lever fn dit verhaal overbrengt, wekt de belangitelling op .
Iu de wijde en onbewoonde vlakte ten westen van bet oude
grondgebied der Vereenigde Staten zwerft bet tairijke hula .
gezin van den grensftrooper Ishmael Bush, die, !lever dan in
de meer bewoonde landen zich !anger aan bet gezag der wet
to onderwerpen, verder of cone woonplaats gear zoeken,
wear de eenzaamheid der woestijn meer gelegenheid aanbiedc
tot voldoening aan de teugellooze geaardheid van hem en
zijne zonen . Bij hem had zich gevoegd zijn fchoonbroeder
1lbiram White, eon beruchte menfchendief, die eon rijk
Spaansch .Creoolsch meisje, door hem geroofd, op hoop van
eon grooc losgeld, als gevangene met zich voerde . Hear verloofde, eon Amerikaansch O~cier Midleton, hear op bet
fpoor gekomen zijnde, volgc hear in de woestijn , en door
de hulp van eenen eerwaardigen grijsaard, die, to zwak om
!anger bet geweer tot de jags to hanceren, chaos eenzaam
zich als Strikkenzetter geneerde, en van den wakkeren Paul,
den Bjenmelker, gelukt bet hem, ziine geliefde to verlosfen ;
terwijl de fnoode menfchendief, die intusfchen ook nog eon'
tier zonen van Ishmael verraderlijk had doorfchocen, in eenen
fchandelijken dood loon near werken ontvangt . Menigvuldig en
verfrhillend zijn de gebeurtenisfen, waardoor dit verhaal afge .
wisfeld words . Nu eons words in eenen nachtelijken overval
bet vee van den grensitrooper door de wilde Sioux geroofd,

na
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dan weder geraken de grijsaard en zijne vrlendeu gevangen
door dit gefpuis, of woven een gevecht bij tnsfchen de wilde
volksftammen der Pawnee .loups en der Tetons, geniecen gast .
vrijheid bij de wilden, varen op eene uitgefpannen osfen .
hold, of trekken to paard over rivieren, en war al meet van
dien aard den zwerver door eene woestijn kan wedervaren,
Het verhaal houdc ook, door her raadfelachtige van den em .
delijk ce verwachten afloop, de nieuwsgierigheid cot bet last .
fte toe gaande . Belangwekkend zijn vele der in hetzelve voor .
komende karakters ; cerwijl ;vederom andere dienen, om her
sneer ernfuige vrolljk of to wisfelen . Tot eerie proeve deelen
wij een gedeelte mede van een dischgefprek van den ouden
Strikkeazetter en zijnen vriend Paul, den Bjenmelker :
„ Daar waren, aan den lagen never van eene beek, twee
lieden in gefprek over de fmakelijkheid van een edel bifans
bil(luk, dat met de uiterfte oplettendheid, zoo als her vetr
diende, was coebereid . Her wac kunscmatig van de aanpa .
lende minder edele vleeschdeelen afgefcheiden, in bet harige
vel , dat de natuur verfcbafte, gewonden, en behoorlijk aan
da hide van een' gebruikelijken onderaardfchen oven onderworpen . Daarna lag her in al de gewone glorie der keuken
van de Prairie voor deszelfs bezitcers . Her kon zich, in fmou .
tigheid, malschheid en wildfmaak, eene befliste meerderheid
aanmatigen boven de geregren der vermaardfte koks van Eu .
rope, o~ffchoon bet verre was van kunstmacig bedropen ce
zijn . De twee gelukkige ftervelingen , die een' maalcijd hon .
den mogr.en, waarbij gezondheid en eedust de fmakelijkheid
van bet heerlijke voedfel der &merikaanfche woescenij nog
verhoogden, fchenen voor hun voorregt geenszins ongevoedig to zijn.
„ Snltd sneer in bet hart van bet fink, jongen I" zeide de
Stsikkenzetter ; want deze eerwaardige bewoner der woestijn
onchaalde den Bjenmelker op bet gezegde banker. „ Snijd
sneer in bet binnentle van bet fink ; dear zulc gij den waren
rijkdom der natuur vinden ; en dir zonder behulp van fpece .
rijen, of eenige bijzondere foort van moscerd, om daaraan
eenen vreemden fmaak bij ce zetten ."
„ riad ik een kop meede 1" zeide Paul, tot de noodige
werkzaamheid van ademhaling t}ilhoudende ; ,, ik zoo willen
zweren, dat deze maalcijd de hartig(te was, die ooic aan een
mensch werd voorgezec ." - ,, Ja, ja! we! moogt gij dezen
aaaalc d harcig noemen , ' zeide de nude man, op zyne bij ..
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zondere wijze, nit vergenoegen over de fterke tevredenheM
van zijnen gezelfchapsman, lagchende ; „ Mi is hartig, en
hij maakt het den eter . Hier, Hector I" den geduldigen bond
aanaoocende, die met een hunkerend oog zijn aandeel zat of
to wachten, „Gij hebt op uwen ouden tag, zoo wet als uw
meesrer, krachten noodig, mijn vriendl ja, jongen, tat Is
een bond, die van bet edelt'e voedfel wijzer en beter gegb .
ten en getlapen heeft, tan menige Koning ; eh waaroml? om .
tat hij de gaven van den Schepper gebruikte, en ze niet
misbrtlikte. Hij werd een bond gefchapen en fmulde als een
hood. Zij, die menibhen gefchapen werden, ecen Vaak ala
hongerlge wolven . Hector is een deugdelijke en voorzigdge
hood ; en ik vond onder zijne jongen geen, welka reuk of
vriendfchap niet echt was . Knot gij mtj bet verfchtl tusfchen
de kookkbnst der woestijn en die geae, welke men in de bee
volkce landen vindt, ook aoefChnTjven8 Neen, ik zie, tat uw
eetlust u daartoe boners ftaat (lek ; dus wit tk bet doers . De
eene rtgt zich naar den mensch, de andere uaar d~+ natnur ;
de eene waanc bij de gaven van den Schepper lets to Runners
voegen, her v1jl de andere zich met een nederig gebruik van
die gaven vergenoegt. Hierin ligt bet ganfche geheim:'
Regt levend g worth oak bet eigenaardige gefehilderd tier
leefwijze, zoo wel der blanke grensbewoners, als der rood
kleu 'ge wilden, boven welke Iaatifen de eerften al dikwijla
weinig in befchaving en zedeii;khetd uitmunteh . WIj twijfelen
er nit tan, of zoodanige lezers, die ook tan, wanbeer zij
tot ttitf arming lezers , buns kenni's aangaan'de mehfchen eh
volken wenfdien ce verrijken, zullen tit week niet onvol .
dawn uk de banters leggep . De Vertaler geeft over bet ge.
heel blijken, tat hij voor zljne task berekend is, en heeft
bet werk in eenen vrij ztliveren en vloeijenden ftiji In ooze
tall overgebiagt .
]Y E MET R n i a . ffhrortsch • Romantisch Tafereel at : de eer/1e
Ire/ft der zevinrtende Eeusv . Nam her Hoogdutrsch van
C . N I E D M A N N . Te 4mJlerdam, b/ L . Van cler Vine.
1832 . In gr. 8vo. 28¢ Bl. 7 3 . :
Dit Histt isch .itomantiscb Tafereel, welks ttrel meet een
fr ti vrgnet verfierd is, heeft Recenfent, bij de kung, ge
.
boet%I en medegetleept . Het is onderhoudend en beaaugwek..
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trend van inhoud, de karakters zijn goed geteekend en vol .
gehouden, en de fliji is levendig en fchilderachtig, meestal
zonder op to houden natuurlijk to zijn . 1-let ganfche beloop dezer avontuurlijke en toch in de hoofdzaken ware ge .
fchiedenis brengt den lezer tot erkenning der waarheid, waarmede de onttroonde, hetzij echte, hetzij den'aelijk valfche,
D E M E T R ; U S zelf, aldaar fprekende ingevoerd , bet werk
befluit : [-let ware geluk is ilechts to vinden in bet ftiile,
„ eenvoudige, niet op crooners, niet in de paleizen der Vor .
,i ften : bet maakt den mensch des to zaliger, hoe minder de
,; weteld van hem fpreekt ."
BI . Io vonden wij : ,, Zal hij tot m ?j kdmen ?" vro'eg Marina. Dit is een leelijke Germanismus, voor : ,, Zult gij tot
komen7" Wanneer de meerdere tot den minderen fpreekt,
ken hlj zich niet wel van den derden perfoon van bet meer .
voud bedienen, waarmede de Duit/chers, befeefdheidshalve,
bunne meerdeten en gelijken aanfpreken ; mast acs nu de meet .
dere tot bet fours verachtelijke, loins gemeenrame, loins
diep eetbiedige Du de toevlugt nlet nemeu wil, dan be .
2igt hij den derden perfoon van bet enkelvoud . f5'och wij
Nederlanders makers die ondetfcheidingen niet . Atleen zou
men den derden perfoon van bet meervoud, ale die rot
aanfpreken dient , door UEd, kunnen vertalen ; meat den
derden van bet enkelvoud, even ale den tweeden, moeten
wij eenvoudig overbrengen door den tweeden van bet enkel .
en meervoud, gelijk bet thane is : zult gij of zrth ge, dear
toch one du en dij federt lang verloren zijn . - Bi . 201.
Cod beflrafte den ,elsdadiger ; lees : God /lrafte. Bi . 222. Ma.
ter dolores ; lees : Mater doloiofa. Andert is de vertaling in
bet algemeen gelukkig, en de correctie vrij naauwkeurig .
Tafereeleta en Ilerlnaeringeri ; door den Schrjver van Willem
$aatltnd . Fe 'S Crtevenhage, b /f A . Kloots . z833 . In gs',
8vo. 227 Bt f 2 - 4b .
J jtFdfen er unmet bij Recenfent reden beftond, (voor dolt
vezer beftaat zij niet, en •d aarom houden wlj die voor onazelveh) our eentg bock geftreng to beoordeelen, dan ware
zij bier aanwezig . Wij willen evenwel den Schiijver, die
one wel verittan sat, een voorbeeld geven van nnpartifd g.
held, befcheidenheid en gematigdheid .
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Her gunflig onthaal, gars den
llem Boar/and, des Schrlj .
vets eerfeling, ten deel gevallen , bemoedigde denzelven,
om deze Tafereelen en Herinneringen aan to bieden, die wij,
over her geheel, met genoegen gelezen hebben, en onder
andere werken van zoodanigen aard eene pleats waardig achten.
Baudina, of de waardige Echtgenoote, is her opfchrifc van
her sense verhaal, weans een edel vrouwelijk karakcerwordt
geceekend, dat hoogachting moet inboezemen . Baudina deed
eene ver(tandige huwelijkskeus ; maar kwalijk gewijzigde eer .
zucht was oorzaak, dat hear man in vertrouwellj ken omgang
met fechte menfchen geraakte ; hij wend uithuizig, verloor
de achting der weldenkenden, brags met fpel en lichtmisferij
een gedeelce van zijn vermogen door, fond op den rend des
verderfs-maar de liefderUke vrouw, welke al bet mogelijke
cot zijn behoud deed, zag hem eindelijk op den weg der
deugd terugkeeren, en mogt met echcgenoot en kinderen nu
weder huifelijk geluk fmaken . - Voor jongelingen en me, jes,
ook voor gehuwden, komen bier belangrijke wenken voor .
Dan volgen, onder den the! : Mjne huifeif ke Herinnerin.
gen, vier kieine fukjes : De L&dende, De Huichelaar, De
OngodsdienJtige, De Godsdien/lige. Deze fchecfen, door Bau .
dig, zoo her beet, vervaardigd en hare denkwijze doende
blijken, zijn goed, dock behelzen bekende dingen, en mantes
niec bljzonder uic.
Zeer gelukkig mogt de Schrijver fagen in her tweede Ta .
fereel : Johanna van Riemsdl/k, of de afgedwaalde Dochter een onderhoudend, bijzonder treffend, Ieerzaam, treurig wear •
fchuwend verhaal. Een veelbelovend meisje, de hoop en
vreugde hater brave ouders, had op fchool, wear zij onder .
rigs in vrouwelijke handwerken ontving, lade roman lee .
ten kennen, die hares fmaak bedierven ; hecgeen de aanlei .
dende oorzaak 'van volgende jammeren werd . Tot proeve
fchrijven wij niece af, maar wenfcheu, dat her geheele flak
gelezen worde. In hetzelve vindc men menigen weak, die
ook thane vooral opmerking en behartiging verdient .
Verder geeft de Schrijver nog drie fukjes, door hem Schet.
fen genoemd, en getireld : De twee wegen, He: aandenken
bid' lief verlies van dierbare panders en betrekkingen, De bathe
urn. De beide laatflen zijn kort, en bevelen zich flier bijzonder aan door nieuwheid van gedachten of van voorfelling ;
evenwel bevatten ze veal goede . De twee wegen zijn die
der ondeugd en der deugd. De bedoeling is zeer ce pri~zen ;
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dock bet volt moeijelijk, zoo long bij hetzelfde beeld to
blijven . Ook moecen wij den Schrijver doen opmerken, dac,
naar ons oordeel althans , bet pad der deugd niec altijd aanvankel k zoo ongebaand is, als bet door hem, om treffende
tegenfellingen to vinden, words geceekend, loopende longs
Jleilten en hoogten, welke we/fig zingenot nosh verpoDzing aanbieden, en em welke to beklimmen alle krachten moeten loge .
fpannen warden, terwfI men bovendien zich ieder oogenblik
can Jlruikelingen ziet blootgejield . Men moec, vooral in vo'oritellingen van dezen aard, niec overdrijven ; ooh de weg der
ondeugd beefs dikwerf reeds in den beginne zijne moeIcen
en bezwaren .
Voorts volt er op den (slit nog al iets aan cc merken . On .
mlddellijk op de aangehaalde woorden (bl . 182) last de Schrijver dic volgen : „ Is deszelfs coppunc (welks toppunt? van
bet pad, of van de Jieilten en hoogten ?) bereikt, ce bezwa .
render words de togs, want de vooruit liggende weg is met
rotfen en wooden en woestijnen als bezaaid, en deze alien
moeten nog beklommen en doorgetrokken worden ;a Wanneer
men den top van berg of heuvel heeft bereikt, gear de weg
weder naar beneden en words gewoonlijk minder bezwarend,
fchoon de machen op nieuw coenemen, als men, verder komende, celkens andere hoogten moec beklimmen . Bovendien,hoe ken
een weg als bezaafd met rotfen en wont/en en woestijnen voor.
g e (teld warden? Die weg zoo al zeer breed moeten ziju . Een
weg loops immers over rotfen - door wooden en woestijnen .
Dergelijke onnaauwkeurigheden komen er in hoc werk meer
voor, offchoon de Schrijver met dankbecuiging erkent, zich
vroegere aanmerkingen van beoordeetaren ten nucce gemaakt
to hebben . Verfcheidene malen frees lag, in pleats van legde
of !tide ; zoo bt . 108. een bezoek afag. Eene grove foul is,
bl . 128 : Hunne (Jehanna's en 4dele's) vriendfchap . Oak de
woordvoeging komt niec altijd overeen met den aard van
onze teal . BL 174 begins een geheel nieuwe voizin aldus
Nog drunken van vreugde words de rein weder aangevangen,
en tuk op genus worth dezelve voortgezet . Wie of wet is drossken en tuk op genus? De reis loch wet niec ?
Zoo ais de
woorden bier aeon, zoo deze bet moecen ziju . Dezelfde foot
is meermalen cc v inden . B I . soa : Uit einen bloedegefprotenbinds een heilige band de (den) broeder, enz. OuderlI/ke
ongehoorzaamheid Raat bl . 102, alwaar klnderlijke bedoeld
wordy. B I . 19 .9 . reg. 4 , v. o, h j , lees zij. Bl. 224 zal des
kerkbewoners zekerlijk moeten ziju des kerkerbewoners .
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Wij Lheenen den Schrijver nog to moeten waarfchuwen te .
gen to menlgvuldig gebruik van zekere uitdrukkingen, Wij
lezen in gefchrifcen van dezen aard niec gaarne vele 13ijbel .
fche gezegden - zij dunken on : hiCr minder gepast to zijn.
Op bi . 99 treat, dac de godsdien(iae zune biikken near Col•
gotha wends, wear de yr jbrief z jner zonden is opgebangen .
Wet moec tit beteekenen Y De uudrukking is niec eene
belsch, en zou ligi kwalijk ver(taan kungen worden . Zou de
Schrtfver deze leer, zoo als die dear heat, met gerustheid,
op zich •z elven durven toepasfen 9 . . . .
Wij wenfchen den Scbrij vet lust, om zich verdRr ;te
bekwawen .

Scbakeringen nit het gebied der Cefchiedenis en der Verdich •
ting ; benevens avonturen to land en ter zee . Uit bet h aag.
duitsch . Te Am/lerdam, b j J . C, van Kesteren . 1832 . !n
gr. 8vo. 366 .BI. f 3 . :
i\Jen ontvangt bier een allerlei, wearvan een gedeelte sneer s
een minder, den geheel nier beiangrijk is . Iiirzonderhedett
becreffende ZENOBIA, TAMERLAN, JOHANNES CASPI,
Boning van Mile, FREDERIH II, JOZEF II, FRANS
DRAKE, en Prins B L ii C H E R van Wahl/ladt ; tit is de fcha.
kering nit bet gebied der gefchiedenis . Uit tat der verdichting
beefs men : V r R GIN I A, een Romeinsch verhaal, dock tat
geheel her antieke mist, hij dergelijke itukken een eerile
vereiscbte ; en bet Huweljk, eene verteiling, die, in fpiit
van den that en van de gewoonte der Schrijvers van zulke
pzulleclea, nier met een huwelijk, meat met moord eindigt .
Volgen de avonturen to land en ter zee . Eerie befchrijving
van he : verongelukken van een' Oostindievaarder ; van bet he!
to Castleton (eene oude kennis) ; en eindelijk van een' florin
o de Adriatifche zee, Men ziet, de inhoud is even boot ale
de titel, die, taker kunftig, sneer sevens verbazend gekruld
en leelijk gegraveerd
on : onwiilekeurig dac, zoogenoemd
fraaije, gedrukte Cebed des Heeren herinnerde ; maar nu heefc
bet boek toch ontegenzeggelijk eene verdienite, tat de inhoud
geheel aan den titel beantwoordt . Wij kunnen er overigens
weinig van zeggen, tan tat hec een proefje is van verhaal .
woede uit bet 1-Ioogduitsch ; en wanneer men nu in her Voor .
berigt leest, tat de Vercaler (die zich van zijne teak vrij wet
gekweten heeft) nier twijfelt, of althans wensebt, dec „tit
• werk, in een tijdsgewricht, wearin ons vaderland ook met
• eene ongelukkige ziekte bezochc is, voor velen een aan .
• genaam uurtje tot uttfpanning of verademing zal verfehaf.
• fen," tan is men geneigd, om uit to roepen : daarvoor
bebben w1J deze Schakeringen, Gode zij dank, niec sneer
noodig i en : wanneer men een' bond wil than, ken men
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ekijd een' ffok - wanneer men een boek in de wereld wil
fluren, altijd eene reden vinden 1

EerJlelingen .

Belangrijke Yerhalen van c . F. en a . V A N D E it
Uit het Noogduitsch . Te Katnpen, bij K . van
in gr. 8vo 327 Bl. f 3 . :

V E L D E.

Ruist .

Le,ze bundel bevat vijf Verhalen . Het eerffe derzelven :
De Tartarenflag, verplaarst den lezer in die onrustige tijden,
ip welke Porn en Silezie nog van tijd tot tijd door de woeste
en wreede burden der Tartaren overllroomd werden . De ware
gebeurtenis, welke ten grondflag gelegd worth, is de vree .
fslijke nederlaag der vereenigde DuitJshcrs . Si/eziers en Pa/en
bij de [lad Liegnitz en de verbranding van tires/au in bet
jaar 1242 . De vijandelijke inval der Tartaren words bier toe_
gefcirreven aan de wraakzucht van een' hunner Vorilen
wegens hec ontvlugten van zijne gemalin , welke naderhand
met HAMS VA}v ROTHKIRCH, eenen Silezifchen Ridder,
gehuwd was. De ongelukkige vrouw, zichzelve, niec ten
onregce, befchouwende ais de oorzaak van de ramp van haar
aangenomen vaderland, offers tot deszelfs redding haar elgen
leven op . - Hec tweede Verhaai : De Toovergodin H I ORB A,
zou goed voegen in eene Moeder de Gans voor volwasfene
kinderen . - ASMUND THYRSKLINGURSON is een lJSlandfche held, die zijn vaderland en den Deen/chen Land .
voogd T O R D E N S K I O L D door zijne dapperheid redde, bij
gelegenheid van eenen vijandekjken overval van ifs/and door
JJarbar//che zeeroovers, en tot belooning, ais ecntgenooce,
de fchoone D I N A verkreeg, de niche van den Landvoogd,
en dezen ais Landvoogd van If land opvolgde . Wii wisten
niec, tat, vooral in bet laatst der r7de eeuw, de Afrikaan.
Jche zeeroovers gewoon w2ren de Noordpool zoo digs to naderen . Wel is want, bet verhaal is een Roman ; maar iiet
onwaarfchijnlijke benadeelt altijd de illu le . - In bet vierde
Verhaai bemint de Freule T U G E N D R E I C H den flalknecht
van harm , op zijnen addl trocfchen , under. Wat moet er
van zulk eene liefde worden ? Maar in de Romans weet men
voor apes rant. Die flafbezem behoort flechts cot bet costuum van een incognito, err de ffalknechc AXEL blijkt aan het
einde de Overfle G o t. D E N L ii w a to zijn nit een out Zweedsch
geflacht, Nu worden de gelieven, zoo ais van zelf fpreekt,
een pant. Dit is flu apes goed en wel, indien de beminne.
Iijke vriendinnen, voor welke de Vercaler zegt, tat deze
bladen vercolkt zijn, tit verhaal lezende, maar in bet oog
bouden, tat, met alle refpect van fchoone [falknechcs ge_
fproken, deze in de werkelijke wereld niec zoo gemakkelijk
in Zweedfche Edellieden veranderen . - I S A B E L L A F U E N •
TES is eene fchoone Gravity aan bet Franfche Hof, welke
fomcijds zeer beminnelijk, maar eigenlijk flechts goed is,
zoo lang men haar goed last, en die, wanneer zij kwaad is,
ons wac al ce handig met dolk en vergif weet om to gun .
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Bijna ware de lieve M A R G A R E T H A DOUGLAS hec hags.
offer geworden van hare jaloerschheid . Gelukkig echter vat.
ten er geese dooden, dan een affchuwelijke M I G U EL, aan
wien niec veal verbeurd is .
De inhoud dezer Verhalen komt met den geese en de denkwljze der tijden, in welke zij geplaatst zijn, over her ge .
heel goad overeen. Derzelver lazing kost niec veal hoofdbreken, en kan dus, Indian men niec al to veal gefeid is op
eene leerzame flrekking, en zich onfchadelijk den did wit
korten, nog al aangenaam onderhoud verfchal}en .
Tot eene proeve geven wij de volgende IJslandfche fmulpartij, over welke zich de Kamerjonker G U L D E N R I N G in
de volgende kiuchtige bewoordingen beklaagt : „ Mime gidfen wares reeds gelukkig in bet voorgevoel van al de beerlijkheden, die bun op de bruiloft wachtcen, en verhaalden
mij in hunne IJslandsch •D eenfche wartaal van de duizende
lekkernijen, waarop wij onthaald zouden worden . Zii fpra .
ken van de heerlijke foep van Syra, van den Beina String,
van den ingezontenen Hafkal, van den meet dan twintig ja .
ten ouden Surt Smoer, van den Blanda, van de heerlijke
befchuit en meet andere geliefkoosde IJslandfche geregcen .
Dan zouden allerhande fpelen, muzijk, zang en daps bet
feast volmaken . Om kort to gaan, als men de karats hoorde
fpreken, dan zoude men meenen op den Alborak van MAHOMED regelregc naar zijnen Turkfchen hemel cc tijden. Maar hoe was ik to moede, toes wij hegonnen ce ecenl
Hec zij den hemel geklaagd, ik vond apes, wac mijne gidfen
mij beloofd hadden, en dat 1k van apes ecen moest, daarvoor zorgde de lascige IJslandfche gascvrijheid, Nu leerde ik
eerst bet vreefelijke naamregiscer van hunne lekkernijen bij
ondervinding kennen . Verzuurde hui, tang in connen bewaard,
words door hen Syrafoep genaamd . Surt/moer is zure borer,
met welke z ij. d e gedroogde visch befmeren , en die men,
hoe ouder zij is, voor des to baser en to gezonder houdt ;
en die ., welke ik kreeg, was zoo oud, dat zij een ware levensbalfem zijn moesc . Being String words gemaakc uic been .
dares en grates, in zure melk tot een gelei gekookt . De
Blanda is een vreefelijk mengeirroes . van water, Syra, rUm
en Sorbenboomen-bezien. Heldhaftig had tk bet tot nu toe
uitgehouden, en van al de lekkernijen made gegeten . Maar
flu kwam de Hafkal, die bet fpel volmaakte . Verbeeld u
den tranigen haai, bij welken bet (ierkite fpek nog Ambrofra is, en daarbij den fmaak, welken daze goede lieden in
fpijzen vinden, die reeds eenigzins aan bederf onderhevig
zijn. Mijne dapperheid ward bij de eerfte beet op de viugc
getlagen . Ik liep ais een bezecene naar bulcen, en kwam
niec cerug, vbOr dat de tafel, met sties, wac haar bedekc
had, verdwenen was ."
Boskbefch. No. VII, bl. 311, rag. of , that inacbs , lees In acht.
- No. VIII, bl . 36g, reg . to, past Nellande, lees Ntdrlgnds .
. ...~+• No, I%, bl. gqd, 155. tt, that zijnsr , lees zips ,r .

BOEKBESCHOU WING.
Verhandelingen, rakende de Natwirlijke en Geopenbaarde Goo sdienst , ttitgeieven door T E Y i, E a 'a
Godgeleerd Genootfchap . XXXI/te Deel.
(hervoig en /lot van bl . 418 .)
i\ aar het gevoelen des Heeren o R A T A 11I A, was de
Christenwereld in de XVIde Eeuw, aan vele oorden,
rijp geworden voor eenen aangelegen flap ter geestelijkzedelijke ontwikkeling, en getuigen metderdaad het inen uitwendig beflaan zoo wel, als de leer en inrigtingen
der Protestantfche Kerk, den blijkbaren invloed van gezegd beginfel . Ziet daar den ruwen omtrek van het
veld, dal deze Verhandeling ter befchouwing aanbiedt,
en dal den Lezer verfcheidenheid van flof'e to over be
loft, waarbij de ervaren Schrljver den vriend van waarhefd en Godsdienst doer flilfkaan en deszelfs aandacht
weet to boeijen . Zoo hebben wij hem vergezeld ; maar
bepaaldheid van ons beflek wederhoudt ons, meer dan
eenige voornamere punten op to geven, die wij in het
breede uiteengezet, naar vereisch geflaafd en betoogd vonden .
Rijp was men geworden voor betere kennis en zedeluke vorming, maar, wegens duistere begrippen van onze
Godsdienst, geenszins zoo verlicht, dal de mensch een
verhelderd inzien ontvangen kon . Van hier, „ dal zul• ke ingewikkelde leerflellingen , als de Moederkerk vast• hield, zoo misvormd als zij warm, in de Protestant• fche zijn overgegaan ." In het algemeen, daarentegen,
ontwikkelde zich, met de Hervorming, om :rent den Zaligmaker en zijn Rijk, wegens de Gemeente, wier Hoofd
Hi) is, in ~~n woord, betrekkelijk de flichting des Heeren, of zijne Kerk, en de bronnen , waaruit zljne leer
en wet to kennen zijn ., een waardiger begrip en duidelfjker licht. Te dezen moest bet droevig verbasterd en
BOEKBESCH . 1833 . NO . II .
II Ii
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wanftaltig zinnelijke plaats maken voor het geestelijke en
ware. Het oppergezag des Paufen , de knevelarij der
Geestelijkheid , en het Monnikenleven , verwekten openbaren aanftoot ; en menigerlei gebreken in de Moederkerk werden duidelijker ingezien, naar gelange de Gemeente van de Hervormers voorlichting ontving uit de
Gewijde Boeken, zoo wel dcor overzetting der Schrifture , als door het prediken in de landtale . Bij bet opener dier echte en zuivere bron van Christelijke Godsdienstkennis, vigil het troebele, vervalschte en verderfelijke der overlevering, van waar de Moederkerk grootendeels hare inzettingen en gebreken ontleend had, to
fterker in het oog . Zoo daagde er met den voortgang
van bet Protestantismus , dat zich van de kluister der
Hierarchij losrukte en ailengs ontwikkelde, eene nieuwe
gedaante van eerdienst en vrijere kerkordening . Onkunde, gehechtheid aan het oude, of blind vooroordeel,
moest eigenaardig een' luiden kreet verheffen tegen de
Hervorming ; en daar bet Hof van Rome onvermogend
was, om het opkomend licht der waarheid to verdooven, greep bet ten laatite naar zwaard en banblikfem,
ja riep het blinde bijgeloof van Katholgke Natien tot
eenen gruwzamen Godsdienstkrijg op tegen verketrerde
Medechristenen . Order deze en foortgelijke, ook herhaalde worftelingen, vestigde zich aan vele oorden de
Protestantfche Kerk, in hair beftnur en menigerlei inrigtingen met meerder of minder verfchil gewljzigd, naar
gelange zich Vorfien voor hare zaak in de tires ftelden,
of wel de Volken zelve ftrijd voerden voor de vrUheid
van bet geweten . Aanvankelijk hadden gewis de Protestanten tlechts eon doel, om den Bijbel tot het rigtfnoer aan to nemen van hun godsdienfiig geloof en leven. Maar, fchoon alien bet hoog en verbindend gezag
van het gefchreven Woord erkenden en bet ongoddelijke der aloude Overleveringen verwierpen , bij bet handhaven der vrijheid van eigen onderzoek en oordeel ontftond weldra, en in lateren tijd, verfchil van Schriftverklaring en gevoelens, zelfs order de meest beroemde
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vraagbaken der menigte . Dan, welk een twist er daagde onder de Hervormde Christenen, omtrent de gronden
der Evangelifche waarheid en hare Zedewet bleef zich
flechts e~ne item verheffen . Gelijk van ouds, voerde
men in de fcholen, helaas! nu ook

voor den volke,

bitteren llrijd over duistere leerbegrippen of weinig belangrijke punten . L U T H E R

en c A L V IJN gaven in-

zonderheid den toon bij bet tweetal meest uitgebreide

en aanzienlijke Kerkgenootfchappen, waarbij hunne Geloofsbelijdenisfen ten grondflag gelegd zijn . Inzonderheid wegens het Avondmaal liepen die Hervormers uiteen ;

en bij herhaling merkt de Heer G R A T A M A in

den eerilen eene to f}erke overhelling op naar her dwaal-

begrip der Moederkerk, en prijst hij daarentegen in den

anderen deszelfs verder gevorderde geestelijk-zedelijke
ontwikkeling . Even min als wij den Eerw. W E Y

MA N gevolgd zijn in bet verilag omtrent de overige Afdeelingen der Protestantfche Kerk, kunnern wij ons to

dezen inlaten met den Regtsgoleerden Schrijver, die,

fchoon hij veel goeds hier leverde, vooral met opzigt
tot de Doopsgezinden heeft moeten onderdoen voor eenen
Mededinger, bij dat Genootfchap aangelegd en tot den

Leeraarsitand bevorderd . De s o c i N u s s E N befchouwt
hij niet als verachters van het gezag der H . Schrift, mass
van de Kerk, wier aanflootelijke gebreken zij met velen

Italie

verfoeiden ; en gaarne geven wij onze goedin
keuring aan deze uitfpraak : „ Leerde men ook overr her
„ algemeen in de Hervormde Kerk meer het zuivere Evan-

,, gelie, in plaats van door de Kerk, dat is, door den
,, mensch, in vroeger eeuw bepaalde begrippen, dan
,, zouden wij hedendaags niet zoo veel van zoogenaam„ de

Naturalisten

hooren ."

Voorts, om den wezenlijken en gezegenden invloed van

het beginfel der Hervorming duidelijker to doen in hat
oog vallen, fchetst o R A T A M A een dubbel tafereel . In

het eerfte teekent hij de zinnelijke Eer en Offerdienst
in de Roomschkatholijke Kerk ,

met hare Priestess van

onderfcheiden rang, en den voortgang der verbastering,
Hha
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waardoor het geheel harer inilellingen tot ijdele pralerij en
een doelloos werk ontaardde . Krachtig fteekt hierbij de
eenvoudigheid of der inrigtingen en zeden in de Protestantfche Kerk, vooral bij die der Hervormden . Daarentegen belooft deze een' meer duurzamen en ftichtenden
indruk to maken op de vergadering der geloovige en
vrome Christenen ; en was dezelve verliest aan mystieke
gewaarwordingen uit hetgene oog en oor gevangen neemt
of verrukt, dat words haar vergoed door den regtftreekfchen invloed op verftand en hart, en dubbel opgewogen in het doeltreffende, om , door gezan .g, aanbidding en prediking des Woords, God to dienen in geest
en waarheid .
Bij zulk eene algemeene befchouwing brags evenwel bet
voorftel mede, dat andere aangelegene, dan toch meet
bijzondere punten gevoegd werden, waarin zich bet beginfel der Kerkhervorming geopenbaard had . Zoo gefchiedt hier melding van den ongehuwden Jiaat der Geestelijken, de Beeldendienst en de zeven Sakramenten ;
alien inrigtingen, waarvan de Schrijver met reden getuigx, dat dezelve, met den voortgang der ontwikkeling
nutteloos geworden zijnde, hierom, met uitzondering
alleen van Doop en 4vondmaal, niet opgenomen werden in de Protestantfche Kerk . Maar, fchoon beide deze plegtigheden , als geheiligde inflellingen des Heeren,
voor eene Onroomfche en Roomfche Christenheid belangrijk zijn en blljven moeten, hare denkwijze, vooral
omtrent het geheimzinnige der laatfte, van het Evabgelisch doe! to eenemaal vervreemd, is het hoofdpunt des
gefchils geworden bij de Rervorming . Te dezen is bet
overbekend, hoezeer het Pausdo!n bet gedenken aan
den dood des Gekruisten tot een Misoffer, en de toezegging of het uitzigt op den rijkdom van Gods genade
voor boetvaardigen verzinnelijkt, misvormd, en bij het
prediken van den aflaat tot een voorwerp van geldzucht
en bron van zedebederf verlaagd heeft . Wij behoeven
er niet bij ftil to flaan ; hoezeer wij san he einde der
Afdeeling met genoegen dit fluk naar eisch uiteengezet,
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en de verbeteringen aangetoond vonden, waardoor de
Protestantfche Leer en Kerkzeden, bier meer, daar mjnder, gun{lig aff}eken bij al het misbruik, in de duistere
Middeleeuwen ingedrongen onder de Katholijken .
Maar, uitgaande van bet beginfel eener geestelijk-zedelijke ontwikkeling bij de Hervorming, en tot tweemalen met lof gewagende van c A L V tJ N's waarlijk beter
inzigt, dan dat van L U T H E R , omtrent bet llvondmaal, zou bet misfchien niet to onpas geweest zijn,
zoo de Heer G R A T A M A oak met een woord tot eer
van den Nederlandfchen Hervormer M E N N O en deszelfs pogen gewaagd had, om beide de plegtige inf}ellingen des Heeren van bet misbruik der ecuwen to zuiveren, en op Evangelisch gezag tot haar eenvoudig en
verheven doel terug to brengen . Maar dit hier in het
voorbijgaan . Liever, daar ons verflag ten einde loops,
willen wij nu, tot aandrang van ons reeds aangeduide
oordeel, over de betrekkelijke waarde dezer Verhandelingen nag lets to berde brengen .
Als een overzigt of wijsgeerige befchou wing van bet
voortgaan der Kerk in godsdienftige of geestelijk-zedelijke ontwikkeling, en haar rijpen voor eene Hervorming,
verdient het f}uk van G R A T A M A veel lof . En ware
het E R A s M u s, of anderen met hem, gelukt, in de
XVIde Eeuw, bet Paufelijk Hof, de Geestelijkheid, en
wie niet al, in eene fnoode Hierarchij, to bedwingen,
de wergild am to zetten tot heiliging van zeden, of de
i{erk in de Kerk to hervormen, wij mogten het daarvoor houden, dat zijn werk beantwoord had aan de
Teyleriaanfche vrage . Nu mist er jets, dat zekere duisterheid en raadfelachtigheid doer overblijven in zijne omfchrijving van hetgene hij goedvond beginjel to noemen,
en telkens vermeent de Lezer aanwijzing to zullen vinden van de eigenl:jke of meer bepaalde drijfveer der
Het wijsgeerig denkbeeld der
nieuwe Kerkflichting .
geestelijk-zedelijke ontwikkeling is to algemeen, om voor
het begin/el der Hervorming aangenomen to warden, ja
het beantwoordt weinig aan hetgene men doorgaans on-
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der dit worrd verftaat. Het begrip toch, dat men aan
een beginfel gewoon is to hechten, brengt mede, dat
men zich een bepaald denkbeeld of gevoel vooritelle,
dat als de eigenlijke aanvang en grond van eene handeling moet befchouwd word en . Het beginfel der Hervorming moet derhalve ook in een bepaald grondbegrip
worden aangewezen, door welks aanneming en vastitelling de geestelijk-zedelijke ontwikkeling des menschdoms
is gebleken, en waarvan L U T H E R en anderen bij hunne affcheiding van de Roomschkatholijke Kerk uitgingen .
Door alleen de geestelijk-zedelijke ontwikkeling des menschdoms in de Christelijke Kerk als beginfel aan to nemen,
blijft men ftaat : bij den voortgang van ons geflacht op
den weg der volmaking, zonder denzelven tot het einde
toe to vervolgen, waar die voortgang zich door eene bepaalde werking, zoo als de Hervorming was, openbaarde . Gelijk er onderfcheid is in de natuur tusfchen
ontwikkeling en ontploffing (explofie), zoo is het ook
in de zedelijke wereld . De geestelijk-zedelijke ontwikkeling des menschdoms in de Kerk zou als beginfel der
Hervorming mogen doorgaan, hadden, gelijk wij reeds
gezegd hebben, E R A S ii u s en anderen vermogende geweest, in hunnen fmaak de zaak to bevorderen . Maar
eene ontplofdng was er noodig, en door geestdriftmoest
de zedelijke wereld bewogen worden, om de Hervorming char to ftellen . En gelijk een voor de natuur weldadig onweder in de bovenlucht buiten alle menfchelijke
waarneming bereid words, broeit en ten laat(le uitbarst,
zoo was het in de duistere kloostercel van L u T H E R ,
dat de Onzienlijke eerst hemzelven, daarna de Protestantfche Christenheid hervormde door die Evangelifche
gronden, of dat beginfel, waardoor de geestdrift ontvlamde, en dat in de Kerk beefs doorgewerkt . De Godgeleerde, die nit den Bijbel, en de ergernisfen over den
aflaat bij L U T H E R en andere Protestantfche voorgangers, het door hen gepredikte leerftelfel van geloof en bekeering als bet ware beginfel der Hervorming heeft voorgefteld en bepleit, heeft, naar ons inzien, beter doel ge-
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troffen, en kan alleen gezegd worden, een eigenlijk antwoord op de vraag geleverd to hebben . Ook meenen
wij, dal hierdoor meerdere duidelijkheid, orde en eenheid in het opltel van den Eerw . w E Y D nt A N ontf~aan
zij, en billijken alzoo de uitfpraak van het Genootfchap,
die aan zijne Verhandeling den voorrang en het gouden
eermetaal toewe~s . Voor bet overige zou het ons niet
vreemd dunken, dal een ver!tandig achtgeven op de beht~eften van onzen leeftijd in de belangrijke opmerkingen
van den fchranderen s R o E s (in het tweede deel van
zijn laatf'e werk) over bet eigenlijke beginfel der Hervorming aanleiding gevonden had tot bet uitfchrijven der
piijsvraag, en bet is aangenaaln to zien, dal de Duitfche Leeraar met zijnen Nederlandfchen Medebroeder dienaangaande volkomen overeenflemt .
III . Nog blijft er overig, met de beantwoordiug van
het laatfle gedeelte des voorflels onze Lezers, naar eisch
van ons beflek, bekend to maken . Na het bewerken van
het hoofdonderwerp, konde bet niet wel misfen, of men
had zich voorts onledig to houden, met gevolgtrekkingen uit bet beredeneerde of to leiden ; en het is to regt
under dien titel, dal w E Y D bi A N de aangelegene opmerkingen, waarfchuwingen en raadgevingen befluit, die hij
voorts en als ten flotte mededeelt . Bij beide deze Verhandelingen hebben wij alreede zeer lang vertoefd ; en,
wat ons nog to zeggen overblijft, dient vooral neder
to komen op eene ernf}ige aanbeveling aan de Protestantfche Genootfchappen, Gemeenten en Leeraren, om,
in Met belang der Christelijke Kerk , velerlei wenken
en raadgevingen, hier voorkomende, to toetfen en to
behartigen .
Over de noodzakelijkheid immers van de Hervorming
behoeven wij niet to fpreken . Want, alvorens L O T H BSt
optrad, hoe velen zagen in de Katholijke Kerk zelve
niet verlangend uit naar verbeteringen, die telkens uitbleven, gedwarsboomd en verijdeld werden ! En wederom zijn flout be(taan, en de arbeid der Hoofden van
het Protestantismus, vloeide het niet voort uit een vroont
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en godsdienftig beginfel ? teekende zich daarin niet een
ijver, gelijkfoortig aan dien der Apostelen ? en waarop
anders bouwden zij, dan uitfluitend op den Bijbel ?
Het is zoo, treurige verfchijnfelen , waartegen een
E R A S II U s huiverde, vertoonden zich aldra ; andermaal
brags het vrijmoedig prediken van J E z US' naam het
zwaard op aarde : maar wie tusfchen aanleiding en oorzaak to onderfcheiden weet, zal de fchuld niet in de
leer, of hare verbreiding, maar elders zoeken, en blijkbaar vinden in de verkeerdheid der menfchen, in bijoogmerken en zondige driften, en bovenal in den tegenftand
der wereld, of het Rijk der duisternis, van waarheid
en licht of keerig . Ten laatfte, na het voorbijgaan van
dien korten nacht, ftaat bet Protestantismus voiheerlijk daar ; en de landen , waar de bran des heils meest
onbelemmerd en zuiver den volke toevloeit, hoe voordeelig onderfcheiden zich deze niet, door geestontwikkeling, maatfchappelijken bloei en algemeen verfpreide
welvaart, boven de Katholijke Staten van ons werelddeel !
Veel moeijelijker valt het zeker , den laatften flotzin
des vooritels op to losfen , en aan to radon, „ was de
„ Prorestantfche perk feeds voor oogen houden moor,
„ om aan zichzelve gelijk en getrouw to zijn, en hares
„ waarachtigen bloei to handhaven en to bevorderen ."
Hier komt, behalve andere meer of min belangrijke wenken, inzonderheid bet hoogstaangelegen onderzoek over
de Geloofsbel:Jdenisjen ter bane ; en ontmoeten wij, wegens dat reeds van overouden tijd in de Christenkerk
beproefde, en bij de Hervormers (tegen dank, en fchier
als een noodzakelijk kwaad) op meow gebezigde middel,
veel flof tot nadenken , en eerie voorzigtigheid aangeprezen, die, onzes inriens , meer zal vereifchen, dan zich
van menfchen last verwachten , of duurzaam althans hot
misbruik zal kunren weren . Vermetel zou bet zijn, dit
onderwerp door eenen pennetrek to wines beflisfen ; en
wij gevoelden, daarover lezende, bij herhaling groot
leedwezen, dat, bij hot Godgeleerd Genootfchap van
T E Y L E R, deszelfs vddr weinige jaren verlangd onder-
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zoek, over het nuttige of nadeelige der Symbolt/che Boeken, geen doel getrofFen heeft, waardoor het ons to dezen aan eene nleer regtflreekfche voorlichting ontbreekt .
Doch, over de geheele zaak met ernst nadenkende, verdiende het bij ons opmerking, dat e .n nogtans van de
Hervormers, en wei hij, die in ons Vaderland van de
Katholijke Kerk zich afzonderde, den Doop der Bejaarden heeft gehandhaafd, zich houdende alleen aan de leer
der Schrift . Anders was bet daarenregen, ja tot op heden, bij de grootere fchare van Protestanten, en hunne
wijd en zijd verfpreide Kerkgenootfchappen . War ook de
Hervorming in de Kerk van Rome afkeurde, hoeveel zij
verbeterde, men hield bet kinderdoopen in Band, geheiligd als men dat kerkgebruik befchouwde door een grijs
gezag van eeuwen en een diep geworteld godsdienstvooroordeel der Christenvolken . Buiten den aanhang der
bejaard - Doopsgezinden en Baptisten, verheft zich naauwelijks, ook in dezen lateren tijd , eene to weinig gehoorde f}em , die het' misbruik wraakt , en ftrijdig keurt
met de inltelling van den Doop en deszelfs bediening door
de Apostelen en Apostolifche Vaderen . Ook Rec . is van
dat gevoelen ; en bedriegt hij zich i,iet, dan geeft de
Kinderdo9p bij de Protestanten voedfel tot onderlingen
naijver en voortduring der eenmaal bij hen ontrezene kerkgefchillen . Of zoude niet de behartiging der algemeene
waarheid , die in c H R I s T U S is, daarbij lijden, dat
men onmondigen opneemt en voorbefchikt voor het
Augsburgsch, Geneefsch, Hernhuttersch , Engelsch ,
Presbyteriaansch en Schotsch, of welk ander Geloof daar
meer zij, tegenover bet Roomschkatholijke? Wij roeren
deze fnaar, omdat wij, met den Eerw . W E Y D M A N de
eenheid van beginfel in de Protestantfche Kerk erkennende, en voortdurende eendragt, of hare naauwere vereeniging, met alien ernst wenfchende, daartoe vermeenden het wederkeeren tot den eigenlijk gezegden Christelijken Waterdoop, en den jongIten last van den verrezen Heilvorst aan zijne volgelingen, met een enkel woord
to moeten aanprijzen . Want, om niet hierbij, mogelijk
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tot aanfloot van bevooroordeelden, long to vertoeven ,
dit achten wij voor nadenkende Lezers genoeg to zijn,
dot een her[l eld verband tusfchen Geloof en Doop, of
die openbare hulde van het verheerlijkt Opperhoofd der
Ketke, en de vereering van zijnen naam door elken leerhag der Apostelen en Evangelisten, alien anderen naam
van voorgangers der Gemeenten bet incest verduisterenzal ;
ja dot er ook alzoo, to midden van verfchil in gevoelens
en denkwijze, een band van broederfchap zou gelegd en
aangeknoopt worden tusfchen de menigte van leden der
Protestantfche Christenkerk . Zonder van andere, hier ter
plaatfe min voegende, voordeelen to gewagen, eindigen
wij ons ver[lag met het uitdrukken onzer hope, dot, vroeg
of fpade, de tijd, die Godsdienst en geopenbaarde waarheid ftaande houdt en bevestigt, bet gedichtfel van menfchen, betrekkelijk den Doop, zal vernietigen en doen
verdwijnen .
Ha achttiende Eeuwfeest van des Heilands dood, plegtig gevierd op den Goeden Vr'/dag van 1833 to Zwolle .
Te Zwolle, bij j . Zeehuifen, Jr . 1833 . In gr . 8vo .
28 Bl . f : - 4o .
Urea van Godsdienst, ter gelegenheid van de Cholera
to Zwolle ; met Bijvoegfelen door G . .U . VAN S E N*
n E N . Te Zwolle, b/ J, de Vri en M . Brinkman de
Vri . 1833 . In gr . 8vo . hI, 1g5 B! . f 1- so.

oen Rec . door de nieuwspapieren voor het eerst
T
kennis kreeg van bet voorfiel van den Eerw .

VAN

om het laatst gevierde „ Pink[l er- tot een
algemeen jubelfeest van de invoermg des gezegenden
Christendoms in de wereld" to verheflen, lies hij van
zelf zijne gedachten daarover gaan, moor kon hij voor
zich geene genoegzatne redenen vinden, om daarmede in
to fl:emmen. Reeds dadelijk trof hem de opmerking, dot
elders, en vooral in Duitschland, waar men federt eenige
SE N D 8 N ,
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jaren nog al eene fterke zucht tot het vieren van Eeuwfeesten beefs aan den dag gelegd, en waar bet eerfte
denkbeeld der viering van bet Eeuwfeest der Kerkhervorming en der flugsburgfche Confesfie is opgerezen,
zich geene ftemmen voor de viering van bet Pinkfterfeest dezes jaars in den bovengemelden zin hadden doen
hooren, en hij meende dit ftilzwijgen daaruit to moeten
verklaren, dat men zulk eene feestviering als min gepast befchouwde . Met die befchouwing vereenigde hij
zich ook volkomen . De invoering van bet Christendom
in de wereld fcheen ook hem eene gebeurtenis to zijn,
die to groot en to verheven is , dan dat zij een Eeuwfeest zou vorderen, en die nooit op dine lijn mag worden gefteld met de Kerkhervorming, die, hoe heilrijk
in aard en gevolgen , nogtans in zoo verre bet werk
van menfchen is, dat zij door Eeuwfeesten en Gedenkpenningen zeer gepast mag herdacht worden ; terwijl hij
bovendien oordeelde, dat de regte viering van ieder
Pinkfterfeest alles omvatte, was in zulk een Eeuwfeest
ligt opge(loten . Hij fchortte intusfchen zijn oordeel op, tot
dat hij de bovenilaande preek over bet achttiende Eeuwfeest van j E z us' dood zou hebben gelezen, omdat hij
de gronden ter aanprijzing van bet voorftel daarin nader
hoopte aangewezen en aangedrongen to vinden . Rec.
heeft die preek gelezen, en daarin nieuwe bewijzen van
de bekwaamheid des Eerw . V A N S E N D E N, ook als
openbaar fpreker, gevonden ; maar de gronden, die voor
bet bepaalde voorftel aangaande de boven vermelde viering van het Pink(lerfeest daaruit kunnen worden ontleend, hebben hem onbevredigd gelaten . Alwat in die
leerrede over bet geheel eigenaardige en treffende der
viering van bet achttiende Eeuwfeest van 's Heilands
dood gezegd words, fchijnt hem toe, meer eene fpeling
van het vernuft to zijn , dan op waarheid to berusten ;
terwijl de eigenlijke inho'ud van bet fluk, bet wezen der
zaak, met weglating van bet een en ander,, dat tot bet
bijkomende behoort, op elken Goeden Vrijdag to paskomt .
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Als bijdrage tar aanprijzing van hat bewuste voorflel
fchijnt ons de preek derhalve onvoldoende ; als opflel
hebben wij ze veelzins met genoegen gelezen . De Heer
VAN s E N D E N toont in hat ear/le deal de waarheid
aan, dat in hat jaar 1833 hat Eeuwfeest van j E z us'
dood gevierd words, en hij doer zulks eenvoudig, duidelijk en overtuigend . Het tweede deal bevat de herinneringen, tot welke dit fast cigenaardig roept, beflaande in de herinnering van 7 E z Us' dood zelven, van
desze Ifs verhevene /trekking, en deszelfs hoogst gewigtigen invloed op de wereld . Dit gedeelte is, naar ons
oordeel, wd1 bewerkt, vooral bet eerfle en tweede onderdeel . In bet derde deal vinden wij de opwekkingen,
welke in de viering van dat Eeuwfeest liggen opgefloten . Dezelve worden ontleend uit de be/lemming van die
ure, nit de /1em van bet voorge/laclst, en die der dankbaarheid. [)it deal heeft ons onvoldaan gelaten, en wij
hebben er meer de uitfpraken van gevoel en verbeelding,
dan van waarheid in gevonden . Beter komt ons voor
her vierde deal , dat aan de uitzigten is toegewijd,
welke her gevierde Eeuwfeest opens . Dezelve worden
met de navolgende woorden opgegeven : W j zien terug,
en onze vrees (voor her miskennen van j E z US' dood
door de nakomelingfehap) wijkt reeds grootendeels - w
zien condom ons, en wij worden kalm - wij vestigen
hat cog op Gods woord, en ziet, de fchrikbeelden wijken, en cane blade taekomst lacht ons aan .
De Heer v A N S E N D E N heeft den feesttoon, dien
de gelegenheid eischte, over hat algemeen vrij goad getroffen ; op eenige plaatfen komen uitdrukkingen voor,
die den toets van een' goeden fmaak bezwaarlijk kunnen
doorflaan, zoo als bl . 18 , waar men least : „ Door
de f}ralen van de zon der waarheid ging die bloem,
in j E z u s' bloed geplant, meer open, en haar adem
zweefde weldadig en verblijdend door de Christenheid ."
Voorts is hat jammer, dat de flijl hier en daar door
min juiste en vreemde woorden ontfierd words . Wij
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noemen alleen de duurzaamheid van j E z u s' leven, bi .
3 , 6 , S (juister bi . 6), leedvermaak, bl . i I (*),
j E z u s vermaakt aan den discipel zone moeder, bi .
I2 , de knechtfehap der zonde, bl . 14, eene mengeling
van aandoeningen verdringt zich, bl . 19, verzameling, bl . 2I , verder terug liggende oorzaken, bl . 2$ .
In No . 2 deelt ons v A N S E N D E N eenige vruchten van
zijne werkzaamheid als Leeraar mede, gedurende den
tijd, waarin de Cholera zijne woonplaars geteisterd heeft .
Dezelve beflaan in twee Biduten (over 2 Sam . XXIV :
14 en Col. IV: 2' .) en een Dankuur (over Pfaim CXVI:
i2 ig), bij den aanvang, in bet midden en na bet eindigen der vreefelijke ziekte gehouden . Wfj verheugen
ons, dat zijn Eerw . tot het be(luit gekomen is, om dezen zijnen arbeid door den druk gemeen to maken ; zijne
Gemeente zal niet alleen gaarne . lezen en herlezen, was
zij met zoo veel verheffend genoegen gehoord heeft,
naar ook anderen zullen er hem voor darken . Ook wij
betuigen gaarne tot deze laatflen to behooren , en aarzelen niet to erkennen , dat dit bundeltje eene wezenlijke
verrijking is van onze godsdienThge lcktuur over de Cho .
lera, waarvan het gebruik ook flu flog, bij hot wederverfchijnen van die plaag op onzen vaderlandfchen bodem,
zegenrijk kan werken . Inzonderheid hebben wij het eerfte Biduur en het Dankuur met genoegen gelezen . De
dispoftie in die beide fukken is natuurlijk en geleidelijk ; de uitwerking der punten is rijk aan goede denkbeelden, terwijl voorflelling en fliji met bet hoog belang
der taken overeenkomen . Minder gunftig is de indruk,
dies bet tweede Biduur op ons gemaakt heeft . Het gebrekkige ligt, naar ons oordeel , niet zoo zeer in de
dispofitie, als wet in de uitwerking der punten, welke
niet geeft, war men reden heeft to verwachten ; bovendien words de verheffing van bet kinderlijk geloovige
(*) Dit woord „ kan nooit, naar den aard van ooze Laal,

„ uitdrukken vermaak over eens anders teed, maar wet vermaak
„ in cigen teed," zegt L U s LINK zeer joist , in zijne Brieven

en Briefw, bl . 3z .
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hart tot God , die toch alleen gebed heeten mag, met
den onwillekeurigen kreet om behoud en redding ,
dien de hooge nood fomtijds ook den ongodsdientligen
afperst, verward ; terwijl eindeUjk de fUjl doorgaans gezwollen is .
De zeventien b jvoegfelen (bl . 73--155) betreffen voot
namelijk de verfpreiding der Cholera in ons Vaderland,
de gefchiedenis der volksziekten, die van de vroegfte
tijden tot nu toe to Zwolle hebben geheerscht, alsmede
den loop der ziekte in die ftad, en de voorzorgen, door
de onderfcheidene Befluren in de provincie Overijsfel
en in derzelver hoofdilad genomen, enz . enz. Voor zoo
veel wij over deze onderwerpen kunnen oordecien, moeten wij verklaren, het aldaar behandelde met belangflelling to hebben gelezen .
Bij een van deze bijvoegfelen, het vijfde, (bl . 116-119)
moeten wij een weinig blijven than ; het is gerigt tegen
de beoordeeling eener preek van den Leeraar over de
Cholera, geplaatst in ons tijdfchrift voor Dec . 1832, bl .
666'-67o . De Heer VAN SENDEN maakt daarin geen
gewag van de aanmerkingen, welke de iteller van die
Rec . op de genoemde preek gemeend heeft to moeten
maken, en vergenoegt zich met to vermelden, dat „bevoegde beoordeelaars gunilig over zijn ftukje hebben geoordeeld ; dat het bij het publiek, dat fpoedig eenen
tweeden druk verlangde, met belangtlelling is ontvargen,
en niet zonder zegen gebleven, en dat hem geene afkeurende ilemmen zijn ter ooren gekomen, met nitzondering van eene, die zich nit den boezem der haderlandfche Letteroefeningen heeft getracht to verheffen ."
Maar, was is dan de eigeniijke grieve tegen die beoordeelingt zal men vragen . Deze, dat de fleller daarvan,
betuigende, de eigene woorden van den Heer V A N S E ND E N aan to lialen , „ andere daarvoor in de plaats
fchuift," en berigt, dat de Cholera in die preek gezegd
words to zijn eene herinnering aan menfchelijke broosheid,
terwijl in de preek zelve that eene herinnering aan menfchelljke beperktheid l En hoe flu is het met die zware
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befchuldiging gelegen ? De zaak zelve is waar, Lezer ;
maar de gevolgen, die VAN S E N D E N daaruit afleidt,
zijn zeer onwaar. Zijn Eerw. aarzelt namelijk niet, deze
handelwijze voor „ echt Jezuitisch of Enclydopaedistisch" to verklaten, en, om zijne minkundige Lezers
hieromtrent beter in to lichten, getroost hij zich de
moeite, in eene vrij large root, de uitdrukking encyclopaedistisch op to helderen, de beteekenis van dezelve met
een voorbeeld to Raven, en, als ter karakterifering van
den Rec ., to verwijzen naar zijne Perdediging van Babel
en Openbaring, I(le D . bl . 2444, en de Aanm . 3 t .
Het fpijt ons, dat wij den Schrijver tot dezen onbefcheiden uitval aanleiding gegeven hebben ; maar het fpijt ons
meer om hemzelven, dan om ons . Op ons moge de befchuldiging hechten van gebrek aan oplettendheid ; men
words, helaas ! gedrongen, in het bedoelde bi_jvoegfel meer
dan dit gebrek op to merken . Wij toch kunnen ons op de
zuiverheid onzer bedoeling beroepen, en durven verzekeren, gelijk wij bij dezen doen, dat de ingebragte zware
grieve op eene fchrijf- of drukfout berust . Maar wij
weten, dat Recenfenten in hunne bedoelingen altoos ongelijk hebben in het oog van Auteurs, die zich verongelijkt wanen, en het zou dus ook onbillijk zijn, zoo
wij van v A N S END E N wilder verger, dat hij ons op
ons worrd zou gelooven . Er is echter iets, waarop wij
refit meenen to hebben, bij dien Heer aan to dringen ;
bet is dit, dat zijn Eerw . zich door de bewuste beoordeeling zelve zou hebben kunnen en moeten overtuigen, dat in die ongelukkige variante, gelijk hij de gemaakte verandering refit geestig noemt, geene boosaardige
list, (immers, waar zou die fchuilen ?) maar eene ligt
vergeeflijke fchrijf- of drukfout moest gelegen zijn, daar
in ht floc gezegd words : „ Dat God eene tot nog toe
min bekende zi .ekte over bet menschdom zou hebben
doen komen met bet bepaalde doe, om de hand over
hand toenemende trotschheid en verhef ng op eigene krachten to vernederen en to fnuiken, fchijnt ons toe even
onbewijsbaar to zijn, als dat God door deze plage, die
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het meest in berooide en armoedige huisgezinnen woedt,
zindelijkheid en orde zou willen aanprijzen ." Deze woorden toch hebben naauwelijks een' goeden zin, zoo men
het woord broosheid behoudt ; maar zij than volkomen
op hetgeen de Heer V A N s E N D E N in het eer[k deel
van zijne preek heeft willen bewijzen, t . w. dat de
Cholera, naar de bedoeling van God, eene herinnering
is van menfchelijke beperktheid . En hiermede achten wij
ons van onzen pligt jegens bet publiek gekweten to hebben ; terwijl wij verfchooning verzoeken, dat wij over
zulk eene kleinigheid zoo breed hebben uitgeweid .
Maar flu nog een woord tot u , Eerw . Heer ! Is bet
wel gedaan , bij een' beganen misilag bet ergfle to gelooven, terwijl genoegzame redenen voor eene gun!lige opvatting pleiten ? Is het wel gedaan, de aanrnerkingen to
verzwijgen, die op uwen arbeid gemaakt zijn, en die in
voile kracht blijven , hetzij meat ter aangehaalde plaatfe
broosheid of beperktheid leze, en alsdan eene luide klagt
over verongelijking aan to heffen ? Is bet wel gedaan,
in eerie blijkbare misftelling een' fchijnbaren grond to
zoeken, om de beoordeeling, waarin dezelve voorkomt,
als partijdig en vijandig, en den fchrijver als en' listigen vervalfcher van uwe woorden ten toon to tlellen
Ge noemt onze handelwijze echt Jezuitisch of Encydopaedistisch ; maar wij durven u op uw geweten of vragen, welk eenen naam uw gedrag dan wel verdiene? . . . .
Op grond van het boven gezegde, in weerwil van de
beoordeelaars, die over uwe preek gunilig hebben geoordeeld, en die in uw oog alleen bevoegd fchijnen to
wezen , en in weerwil van uwe toelichtende aanmerkingen, in bovengemeld bijvoegfel vervat, herhalen wij dus
bier vrijmoedig onze vroegere hetuiging, t . w . dae wij
die preek voor een opilel houden , dat in haast, of in
eene niet zeer kalme fienamialg is vervaardigd ; waarbij
wij niet fchromen de verklaring to voegen, dat dit bijvoegfel desgelijks overhaasting, maar wel inzonderheia
gebrek aan kalmte doer kennen . Anderen mogen beoordeelen, of de uitheemfche fpreuk : Veritas vel mendacio
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corrumpi:ur, vel flentio, waarmede gij

uwe

handhaving

der waarheid op een' zegevierenden soon betluit, niet
beter uwe handelwijze teekene :

u

wij

vergenoegen ons met

de algemeen bekende taal van den Apostel r A

uL

U S

to herinneren, in welker betrachtinp wij alien, helaas !

zoo

dikwijls to kort fchieten :

dingen - xij hoop : al/c dingen .

Dc Liefde gelooft aide

Handle/ding voor Apothekers Leerlingen . Door B . a1 E Y L I N K,
Phil. Nat. Doctor, enz . 4potheker en Chemist to Deventer .
Te Haar/em, bij de Erven F . Bohn. I83s In gr . 8vo.
242 B!. f 2 . :
In een kort, zedig Voorberigc geeft de Schrijver de redenen

op, welke hem tot het op(tellen dezer Handleiding bewogen
hebben . Aan zulk een werk is behoefte ; hij zal derhalve
zijn doel niet misfen, en zeker met dezen zijnen arbeid nut
itichten . Of er op deze Handleiding gegronde aanmerkingen to
maken zijn, zal meer de tijd, dan eene vooreerst altijd nog
oppervlakkige beoordeeling, moeten leeren ; door het gebruik
met jonge lieden leers men eigenlijk eerst kunnen, waar een
of ander fchuilc, hetwelk anders behoorde to zijn . De Scbrij.

ver beefs gelijk ; de task, om voor eerstbeginnenden to fchrijven, is niet gemakkelijk . Ondanks dit alles vertrouwen wij,
dat dit boekje den leerling in de Artfeniimengkunde niet zon_
der nut in handen zal kunnen gegeven worden Een verttan_

dig en oplectend onderwijzer zal er desgelijks nut made kin .
nen doen, verhelpen waar hat nondig is, en fangs dezen wag
kan deze Handleiding flog tot meerdere volkomenheid geraken .
Het werk is in vier groote 4fdeelingen, en elke dezer wederom in meerdere Hoofd/lukken gefplicst . De vier hoofdaf•
deelingen hebben tot opfchrifc : Artfenijmengtunde, Plan •

tenkunde, Natuurkunde, Scheikunde . Zij worden door eene
korte Inleiding voorafgegaan .

Men zoude, wit de orde van opvolging dezer afdeelingen
becreft, eenige aanmerking kunnen maken : b, v, waarom de
Schrijver zljne Handleiding met de afdeeling, aan de Natuur .
kunde gewijd, niec opens. Men lees : daartoch, bi . :6a : ,, De

„ Natuurkunde is die wetenfchap, door welke wjj kennis van de
„ Natuur verkrijgen, dat is : door welke wij grondig bekend
$OEKBE$CH . 1833 . No. II .
I i
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• worded met alle de ftbffebjke zelfftandigheden, llgchamen
• genoemd, die wij door onze zintuigen in her uitgebreide
• gebied der fehepping kunnen waarnemen, en van de krach„ ten, die op deze ligchamen en waardoor oak deze ligeha .
• men onderling op elkander werken ." Zoude dus de we.
tenfehap, welke een overzigt van hec geheel geefc, niec
vooraf d?enen to gaan, eer men derzelver gedeelcen gaat
befchrijven
Vergeten wij echter niec, dac her eene Handleiding is voor
Apothekers Leerlingen , die meestal van een grondig en hooger onderwijs verftoken blijven . Kan her onderwijs niec op
den ruimen Akademifchen voec gefchoeid, en geregeld van
bet eene tot her andere overgegaan warden, terwiji men de
wetenfchap in Karen geheelen omvang zich tracht elgen to
makers, dan is her beer, eenen meer empirifchen weg ce
volgen . Geleerden zijn er noodig ; maar er is flog meet be .
hoefte aan voor derzelver yak bruikbare menfchen . Deze
trachte men op de bestmogelijke wijze ce vormen . Zoo meenc
Ree, van zekere wetenfchappelijke inrigcing gehoord ce heb .
ben, waar gebrek zal beftaan aan hetgeen noodig is, om
de Natuut- en Scheikunde proefondervindelijk to onderwijzen .
Desniettegenftaande beginc men van bet hooger natuurkundig
onderwijs at', zonder coeftel, zonder proefnemingen, met bet
gevolg, dac er in die inrigcing, fangs dezen weg, nag nooit
een goede Natuurkundige of een wezenlijk bruikbare Schel.
kundige zoude gekweekc zijn t Rec . ken er flier genoeg over
oordeelen, maar wenschte, dac dergelijke misbruiken, indien
zlj beftaan, niec geduld, nosh jonge linden aan dergelijke
verkeerde begrippen opgeofferd wierden.
Vinde bet onderhavige werk zijne aanprijzing door hec nut,
hetwelk er door geftichc worde : dic zal de besce belooning
voor den onvermoeiden Schrijver zijn .
De Cholera verdedigd. Naar bet Hoogduitseh van Dr. M i s E s .
Te Amferdam, bij H. Frijlink . 1833 . In gr. 8vo. Praelu-

dium IV, io6 hi.

De
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Chokra verdedigd - dit opfchrift heeft de Vertaler verkozen, terwiji de Utel van her oorfpronkelijk in her H4oog .
duitseh gefchrevene werkje luidc : Schutzmittei r die Cholera,.
Da CHOLERA VERDEDIGD (?$) deze titel zal bij menigeen
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nieuwsgierigh'eid en verbazing wekken en voortbrengen . Het
zal velen, dien het als A E N E A s ging, gelijk dit v IR 01 .
I.aug befchrijfc (*), toen zij de aanwezigheid der Cholera
vernamen, zonderling in de ooren klinken . Maar, gelijk risen
zegt, de uiter/fen Jfaan bet digtst b jeep . Hergeen voor den

een' een voorwerp van fchrik is, words dikwijls voor den
ander' een onderwerp van fpottern j. Wanneer de een in den
angst de vrees overdrijft, denkt de ander, dat daanegen
gees becer middel is, dais den lachiust op ce wekken . En
het gelukc dikwijls eerder, de menfchen door /pattern j, dais
door er,ht en overtuiging, tot reds to brengen . Er zoude
echter nag al bet een en ander cegen bet bezigen van zulk

een middel in to brengen zijn, vooral voor de ernfugen en
gemoedelijken ; maar wanoeer wlj op het einde der Voorrede
vernemen,

dat deze brochure val(frekt humoristisch voor de
Cholera tegen de Art/en gefchreven is, dus niee voor het algemeen, zoo lean men deze bedenkingen akhans cer zijde
fellen . De Artfen mogen coezien l Maar, om met Sir ii ucc redeneren , die, krachdg in argumencen, kon
bewijzen, dat een mensch geen paard is, en een edelman evenrvel een nil lean zijn, zoo zullen de menfchen toch
mede hun algemeen deel kunnen nemen van hetgeen eigen_
DI B R A S

lijk den Artfen in bet bijzonder toegedachc is entoegerekend
words, daar risen mede zoude kunnen bewijzen, dat een Arts
een mensch behoort to z 1u , indien oak ails menfchen geen
Art/en mogen z jn. Wanneer van Arcfen bet denkbeeld Is
uitgegaan, om als 'c ware in her grooc de fmecitoffen in de
lucht weg ce nemen, ce verdelgen, landitreken met berookings .
toefellen in bet grout to omzetten en zoo ails befmetcing
of ce wer8n, dais gingen zij in hunnen ijver ce verre. Maar,
wie brags hen daartoe F Her geklaag, de vrees, de angst der
menfchen. Voor zichzelven behoefden zij niet zoo verre to
gaan ; want, ander de weinige voorregten, aan bun beroep
verbonden, is dic echter wel bet voornaam(le, dac zij doorgaande voor befmetcing minder varbaar zijn of worden . Hun
dagelijksch verkeeren aan ziek- en fterfbedden doer hen go .

meenzamer worden met bet denkbeeld aan den dood ; bij den
weasch, om voor hunne becrekkingen ce mogen blijven le .
(*) lk fond verbaasd van fchrik, en al mgn haven ftaan
Te bergen, en mijn keel vergeec geluid to flaanl
112
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yen, vreezen zij echter bet oogenblik niet, hetwelk ook hen
kan afroepen ; en zij blijven gerust , vertrouwende op Item,
in wiens hand hun adern is , terwijl zoo vele anderen eene

laffe, kinderachtige vrees aan den lag leggen voor hetgeen
eenmaai eene onherroepei ke wet voor alien is geworden .
Niet een iegelijk is het echter gegeveu, bet juiste midden to houden van bet bekende : Bemis het levers en vrees
den doed niet. Zij, die bet eer/le overdrijven en daardoor

de laatffe vergrooten, makes zich, indien al niet ergerlijk ,
dan toch befpottelijk . De tijden, toes de Cholera aanliaande
was of zich begon to vertoonen, hebben ruime ltof tot bij .
tende fatyre opgeleverd . De Artfen hebben bet hunne bijgedragen, en zoo heeft het Dr. M I s a s niet aan bet noodige
tot'het fchrijven zijner fatyre kunne ; ontbreken .
Ons oordeel in bet algemeen over lit gefchrift zullende
zeggen, zoo kan men den Schrijver (wie hij eigenlijk is, Is
ons geheel onbekend ; ook is lit het eerlte zijner voortbreng-

fels, hetwelk onder ons oog komt) humor niet ontzeggen .
De geestigheid is doorgaande wet volgehouden ; zij daait ilechts
widen tot platheid , maar vervalt wet eens in bet gebrek der
overdrijving . Her is evenwel wat veel gevergd, de geestigheld door vierentachtig bladzljden zonder dating of rijzing
vol to houden . In hoe verve hij de JEAN PAUL der Na-

tuurfiiozofe genoemd zoude kunnen worden, verdiende wet eenige
meerdere omfchrijving . Dat hij vela overeenkomst met wijien
den fchranderen en vernuftigen Hoogleeraar v o s M A E R zoude
hebben , kan slat anders , daar alle Humoristen naar elkander

als broeders gelijken ; wij zouden echter v o s M A E R boven
Dr. M t s a s (tellers, als die geese brandnetels teelde, en vooral,
hetgeen hem nog onlangs en met refit tot grooten lof is toegerekend , dat men zich ale: herinnerde, dat hem ooit lets on, .
[naps was, seat naar profaniteit riekte . (*) V o S M A E R on r .
haaide op fchoteis gewonen kost, maar op zijne wijze met
zout befprengd, dat men ze hartig vond, zonder over zit .
tigheid to klagen .

Her werk is in zeven Afdeelingen verdeeld .
De eerite is als eene foort van Inleiding to befchouwen . De tweede
boudt zich bezig met bet vraagttuk, of er to veal men-

fehen op de wereld zjn .
Hier zal men op eene geestige
wijze de beantwoording kunnen zoeken der bedenkingen van
(*) Vruchten van de Rederijkkarher de Wi~ngaardraaken,
bl . I42 .
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den beroemden Ridden !. R . L . D E E I R C K H o V E, a I V
D E E I R C E H OFF, vroeger ook genaamd gewees t E E R c E
Hij, de oorzaken optellende, waardoor de be .
H O F F. (*)
volking fchijnt toe ce nemen, komc cot bet denkbeeld, of
zij de grenzen (welke ?) barer hulpmiddelen niet zoude lean .
nen overfchrijden . Dien ten gevolge zoude men de Cholera .
morbus 4/latigue voor den liefderijken MoERASVOGEL van den
Heer M I s a s kunnen houden, in wiens wijsgeerige redene .
ring men een middel tegen de OVERBEVOLEING zoude kunnen
vinden. De menschlievendheid den Artfen doer incusfchen
wdl, door dergelijke wijsgeerige herfenfchimmen zich niet to
laten in flaap wiegen, nosh van ban grout doe! aftrekken,
en bet den Cholera, van wege de vrees voor overbevolking,
gewonnen re geven . Liever fehiete zij met grof gefchuc en
de grootfie barer pilien op den moerasvogelI Tot flog toe
komc bet ons voor, dat de grooten den aarde, door bet voe .
ten van oorlog, de overbevolking hebben getracht, tijdig of
ontijdig, voor to komen . Dit tweede Hoofdftuk, of hoe men
bet noemen wil, bevar vele gewigcige waarheden ; en bet
fchijnt meermalen, of de Cholera mean als voertuig is gebe
zigd, om fommige zaken aan den man ce brengen, dan wel
ala hoofdperfoon op to treden . Her hoofddenkbeeld in her
derde dee! fchijnt to zijn, dat de maag van den mensch met
zijne goedkeuring tot bet eigenlijke moeras words (bi . 30), waar
de vogel bet liefst nescelt . War echter bet leggen van pleisters op den mond betreft, om den Cholera bet binnentrekken
to beletten ; van dezen, anders voorzekerhellaanbrengenden(I)
maatregel verzoeken wij, ten liefde van de fchoone karma,
goedgun(tig verfcboond to molten blijven . Tot zulken duren
prijs willen wij ons behoud niet koopen . Laat ons too .
nen, geene zulke grove egofsten to zijn f - In de s'ierde Af.
dealing krijgen de Machines en Machinerien eene bears, en
worden de voordeelen, den handel door de Cholera aangebragt, treffelijk gefchilderd . Doch under alien, op welke
de Cholera Karen horen van overvloed beefs uitgegoten, be .
hoorc den Artfen, Droogisten en ilpothekers de een eener bij
zonderee vermelding. Met regc worden hiercoe twee Afdeelin .
gen afgezonderd. De Geneesheeren worden eerahalve op den
voorgrond geplaatst, en kunnen bij bet opmaken den balans
voor her batig faldo voegelijk flier in den derden rang ge .
plaatst warden . Her is to wenfchen, dat, bij de herziening
(

•)
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tier Patentwet, tic niec onopgemerkt moge blijven ; want onder
eene geringe klasfe gerangfchikt ce worden (zie de Patents .
klasiificatie) en cock veel to moeten becalen, krijdt tegen alle
beginfelen van welvoegelljkheid, welke ook bij tie ibhatkist
Diet uit bet oog molten verloren worden . Welk eenen oogsc
ook de Cholera moge opgeleverd hebben, tier Artfen koorn
beefs niec welig gebloeid . Allen was ce fchielijk afgeloopen , om
vele bezoeken to kunnen afleggen . Wat zeggen die enkelen,

wien fnuifdoozen, horologien en ringers zijn to bears geval .
lent Parkementen zijn niec meet dan een keurig voedfel voor

de matters. Indien de Apothekers - menfchen, die verdien .
/fen op prijs weten re Jiellen - den Droogisten nijdig z in ge .
warden (bl . 50), maters zij een voorbeeld aan de Artfen nemen, die hun en den Droogisten de verdienule Diet misgund
hebben . De, zoo men zegt, meet en meer toenemende re.

ring zoude Dimmer zulk een' aftrek in de gamma gebragt

hebben, alt de Cholera in kamillen, viler, kruizemunt enz.
Lacers zij den bait In vrede dealers, en, cerwiji de een zij .
Den Gaper met vergenoegde crekken meat opfchilderen, zette
de ander een' verzilverden vilertlruik of een' bundel vergulde
kamilbloemen haven tie dear van den winkel . Wat one
echter bet meesce genoegen does, is dic, dat den Heeren

$oekhandelaren, van wage de door de Cholera zich uicge .
braid bebbende Let .terkunde, aok een voordeeltje is gewor .
den . Na de Romans is, in dezen tijd, waarover zij zoo
weemoedig klagen, zeker door Diets baser een broodje ver .
diend, dan door bet Cholera-gefchrijf ; tot op de tljdfchriften
beefs zij eenen weldadigen invloed uitgeoefend . - in een
aanhangfel geeft de Schrijver, op den koop toe, vierenvsjf.

rig gevoelens tier Geneesheeren omtrenc den zecel en bet we.

zen of de naaste oorzaak tier Cholera . Het tweede bijvoeg .
fel bevat gt - zegge eenenv jftig verfchillende gevoelens

omtrent de contagieuze, miasmatifche, epidemifche e nz . a s .
taut tier Cholera . Daze opgaaf, met de voorgaande, beide
van 1835, krm n heden gerusc verdubbeld worden ; bebbende
tot bet artikel ; twist over de al of niec befmetteli kheid, one
Land mede tWin bijgedragen .

En hiermede happen wij van dit werkje af, den Scbrijver
verzekerende, Indien ooit daze beoordeeling onder zijn oog

moge komen, dat bij evenwel van ons de verzochte mede .
deeming van onze gevoelens, aan welke wij echter de nionwheid niec gaarne zbuden betwisc zien, niec ce wacbten beefs.
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Wij zullen hem hiermede niec cot bet leveren van een bijvoegfel noodzaken . Hec ware ook der nioeite Diet waardig .
Uit onszelven loch zoudeu wij er de gebeele gefehiedenis
(Praeludium, b l . I L) en geneeswijze der Cholera niec bij .
gevoegd hebben ; en zonder deze, war zoude er van menig
werk over de Cholera, en ook van hec ooze, bij al de nieu v .
heid, overblijven?!
Kunst om zich tegen de werking der vlammen to beveiligen,
enx . Door den Ridder A L D I N I . Naar hec Fransch, door
C . H R AM, Lid der Koninklijke Akademie
an beeldende
Kunflen, enx . Kurstfckilder,, Architect en Leeraar aan
de Scads-Akademie van Bouwkunde to Utrecht . Te Utrecht,
bi N. van der Monde . 1833 . In gr . 8vo. Met Platen.
XII, 8 an 176 hi., met de Aanteekeningen . f a-a5 .

Hetgeen bij elken brand bet meest to wenfcben is, is orde,
en daardoor eene geregeide verdeeling en doelmatige aanwending der middelen tot brandblusfching . Dit doel zal moeijelijk
bereikt worden, zoo lang er niec in wordc voorzien, dal,
van waar deze befcliikking moec uicgaan, zij in handers van
een aantal brave, hulpvaardige en bedaarde menfehen wordc
gefteld . Waar men een korps zoogenaamde vaste Pompiers
heeft, is men reeds meer tot dit doe! genaderd, en kunnen
er maatregelen van voorzorg genomen worden, gelijk die
door den Schrijver in hec onderhavige book opgegeven wor .
den . Waar echter de ftedelijke fondfen de uitgaaf voor eene
welingerigte brandfpuit, behoorlijke en op den duur wdl voorziene en onderhoudene flangen niec gedoogen, hoe zal men
daar aan her aanfchaffen vann zulke coeftellen, die doorgaans
flier goedkoop zijn, flechcs kunnen denken?
Alles, war tot de uitvinding van den Ridder A L D IN I be
trekking heeft, verdienc de aandacht, behoort onderzocht,
aooral niec tier vergetelheid ovetgegeven to worden ; maar voor
algemeene toepasfing en aanwending houden wij do opgege .
verse toeftellen niec gefchikt . Wat ons aetreft, wij zoudeu
sevens ooze Pompiers vooral viijtig in bet Cymnasti/che oefenen : bet is ongeloofelijk, war een viug, flout, koe!bloedig
en welberaden mensch, ook ongewapend, niec verrigc : hoe
minder toeftel, hoe minder neon op andere of anderer krachten,
hoe meet zelfvertrouwen, hoe ijveriger men naar middelen cot
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behoud voor zich en anderen zoekt en die kiosk aangrijpf .
Dergelijke proeven, voor aanzienlijken genomen, worden ook
meesral to veel opgevijzeld, en hebben veel van een fpiegelgevecht, hetwelk een denkbeeld van den oorlog geeft, maar
hemelsbreed verfehilt, wanneer men van den grond, dien
men zich uitkiest, of ondanks zichzelven, op eenen anderen
verplaatst words, en nu most handelen en zich redden, naar
dat bet gezonde verftand en oordeel dit op bet oogenbilk aanwijst.
Wij zeggen dit alles flier, om de vinding eenigerwijze to
misprijzen, of bet werk van den Heer KR A M' iota van den
lof to onthouden , dien hij zich zeer waardig beefs gemaakr .
Het is flechts ter onzer verontfchuldiging, dat wij in geene
verdere ontleding en beoordeeling komen, arhtende deze voor
he, algemeen en voor her beflek van dit tijdfchrift min noodig . Wien bet lust, make dit werk zich eigen ; hij zal bet
flier nit de hand leggen, zonder or door geleerd to hebben .
De Bef}uren doen vooral w81, dezen post op derzelver bud .
get to bi'engen . Ontwarende, was zij noodig zouden heb .
ben, beginners zij misfcbien met intusfchen her noodzake .
Hjkile zich aan to fchaffen, en doen de eerfle flappers, om
ware vaders en verzorgers der belangen hunner ingezetenen
to worden .
Om een joist oordeel to vellen, behooren de proeven herbaald, en naar de pleats, wear men ze bewerkftelligt, gewijzigd to worden ; eerst ddn ken her oordeel nut doen, en
bet words geveid door deskundigen en met de zaak bekenden.
Inrusfchen sere den Ridder A r. D r N1, dank en bemoediging
om verder voort to gaan den Heere 6 RAM, waartoe een goed
vertier van dit allezins belangrljk werkje bevorderlijk zij i
C%hiedenis van %et Nederlandfche Zeewezen, door Mr. J, c .
D E J O N G E, 4rchivarius van bet Rijk . Ijle Deel . Van de
vroegfle ti/den tot den Munjlerfchen Vrede . In 's Cravenhage
en to Amjterdam, bij de Gebr, van Cleef. 1833 . In gr.
8vo. XIV en 6oo 61. f 5 .50 .
Weiken regtfchapenen Nederlander, die flechts eeaigzins
van de gefchiedenis en letterkunde zijns vaderlands werk
maakt, zijn de verdienften daaromtrent van den Archivariua
D B J O N C E flies reeds bekend ? Hooge eer zal de Schrgver
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zich voorzeker met de uitgaaf van bet werk verwerven, bee .
welk eene aanzienlijke gaping in onze letterkunde aanvult,
en van hetwelk bet eerfte deel voor ons ligt . Hec is opge.
dragen aan z . K . H . den Admiraal en Kolonel-Generaal ; en
het ware to wenfchen , dat er aan Vorflelijke, voorname of
ander,dockverdinfleijk perfon , okwer nva minr
der belang, dan dic, opgedragen werden : dan zou zulk eene
opdragt sevens eene aanbeveling van den inhoud zijn . Dit
eerfte deef gaat Diet verder dan tot den Mun/fer[shen Vrede,
dock is echter ten uiterfte belangrijk ; want wij zien er bet
Zeewezen gebaren worden, en zich langzamerhand ontwik .
kelen. Hoe boeft bet de aandacht van den Nederlander,
onderzocht en geftaafd cc zien, op welk eene wijze de vroegere onvolmaakte manier van bouw en toerusdng der fche .
pen, die der wapening en bemanning, die van krijgstncht en
6oriogvoeren, van lieverlede zich verbeterden ; hoe echter,
reeds in vroege tijden, verordeningen voor fchepen, ten oor.
loge beftemd, beftonden ; hoe de beroering, gedurende de
eerfle jaren van den opftand tegen Spanje, aenleiding tot vele
verwarringen gal ; hoe het beleid onzer voorvaderen de moeijelijkheden groocendeels to boven kwam, en welke heldendaden, onder welke omftandigheden, met welke en tegen we! .
ke magt, de Nederlanderr op zee verrigtten ! Alles words met
naauwkeurige aanhaling der plaatfen, uic onderfcheidene bronnen, bewezen ; de deugdelijkhefd dier bronnen zelve words
hier en daar geroetat . Verfehillende belangrijke bijlagen, waar
onder oaten van onze en ook der Spaanjche en Duinkerk[che
zeemagt, worden medegedeeld . De flag bij Duins words
door eene zeldzaam voorkomende Kaart aanfchouwelijk gemaakt . Kortom, wij kunnen nice anders, dan den geleerden,
onpartijdigen, onderzoeklievenden, en tot de beste bronnen,
ook ambtshalve, toegsng hebbenden Schrijver lust en krach .
ten wenfchen , om zilne gelukkig begonnen task voorfpoedig
voort to zetten en to volefndigen . Daar de Heer D z JON G &
Diets als bewezen itelt , dan hetgeen ons insgelljks als zoodanig toefchijnt, en Mi dggr, waar gefchiedkundige zekerheid
ontbreekt, zich zedig van beflisfing onchoudt, hebben wij
geene aanmerkingen of tegenwerpingen to waken . Reikhal .
zend zien wij Daar de volgende deelen uft, waarin de beiangrijke tijdvakken van D E WIT?, en vooral het Dog teederder to behandelen onderwerp van den Engelsth-4merlkaan .
[then oorlog met de gevolgen van dien, voor zoo vet die tot
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ons Zeewezen en her beheer daarvan in betrekking flaan,
moeten voorkomen . We wenscht niec, door een zoo waarbeidlievend en kundig man, als de Heer Archivarius n E J a N-

o E,

zich den weg door die doolhoven to zien aangewezen?

De invloed van

Nederland op hot overige Europa . In twee

Voorlezlngen , door N. c .
bif de Erven F . Bohn .
bl.

f . 25.

VAN K A M P E N .

1833 .

To Haarlem,

In gr . 8vo. VIII en

De geleerde en vaderlandlievende

VAN ;t A M P E N

102

verdient

den dank van het pub liek ook flu weder, door de uitgaaf
van dic fiukje, hetwelk twee Verhandelingen behelst, die

car vervulling van even zoo vale leesbeurten in Felix Merit!: en in her Nut van 't dlgemeen gediend bebben . De eerfie befchouwt den gunfligen invloed, dien Nederland in 'c
algemeen, in den loop ziJner ganfche Gefchiedenis, zoo in
Staatkunde als Scaathuishoudkunde, op her overige Europa
geoefend heeft ; de cweede onderzoekc datzelfde met opzigr
tot Zedelijkheid, Godsdienfligheid, Letteren, Wecenfchappen
en Kunften . Befangriike Aanceekeningen, cot flaying en uit-

breiding van bet in de Verhandelingen gezegde, zijn achcer
her werkje gevoegd, en verhoogen deszelfs waarde .
Wij bebben geene aanmerkingen . Alleen verwonderde her
ons, bl . 99, bij de aant . op bl. 59, reg. 8 . v . o., over de
uitvindlng van her Teleskoop (gelijk de Heer VAN K A M P E N
zich uitdrukt) door Z A C H A R I A s JANSEN to Middelburg,
IIechts L A RUE'S Celetterd Zeeland, bl . 299-304, cc zien
aangebaald ; daar de zaak omcrent de uitvinding der Verrekij-

kers (zijnde de eigenlijk gezegde Teleskoop eene uitvinding
van G A LI L E O zoo breedvoerig en grondig is ufteengezec

door de Heeren DE KANTER en AB UTREC1jT DRESSEL •
H iii s, De Provincie Zeeland, (Middelburg, Gebr. A B R ARAMs, 1824) bl . 113, en 1lijlagen achter dat werk, bl . 79

tot 98 i ngeflocen . B I . 8 van her aangekondigde werkje laze
men reg . 14 van boven hem zely' in plaats van hen zely' at
to zweren. Die drukfeft maakt eenige duiacerheid in den an.
data duidelijken zhn .
Mogcen daze Verhandelingen weldra in hec Hoagduitsch,
Franach en Engelsch verraald en gelezen, en daardoor de
oogen der vreemde Volken meet en meet worden geopend I

N. G . V A N E A M PEN, TWEE VOORLEZINGEN .
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Hoe wear en krachtig is her floc der tweede Verhandeling
„ Eenmaal zal de onzijdige Gefchiedenls her a! blozend ver.
halen en zeggen moecen : her Vaderland, van DE w IT T , D E
RUITER, DE GROOT en WILLEM 111 is in bet regtsgeding tegen bet Vaderland van VAN DER NOOT, DE CAL .
LAS en R O D E N s A C H, waartegen herr zich ilechts verdedig .
de, door den Europefc'nen dreopagus veroordeeld gewordenI'

Cronden der Nederlandfche Woordafleidkunde, voor zoo ver
dezelve eenigzins zeker is, of woordontleedkundige befchouwing van de wifze, waarop in bet Hollandsch de woorden
uit elkander voortfpruiten, en net elkadr vermaagfchapt 'of
verbonden zf,n . Tot zelfoefening voor de Heeren Schaolon .
derwifzers, en voorts ten gebruike van elkeen', die zich
een geleidelffk overzigt onset woordvorming verfehgf'en wil .
In ten', zoo veel mogelffk, duidelifken en bevattelf/kentrant
voorgedragen door Mr. B . H. L U L OF s , Hooglger,aar to
Groningen, enz . Te Groaingen, bff J . Oomkens . 1833 . In
gr. 8vo. Vi!! en 291 bl. f a - 40 .

Her doe!, waarmede de Hoogleeraar L U L O F s dit werk uitgaf, frost op den ticei vermeld . De oordeelkundige en dul .
delijke wijze, waarop de geachte Schrijver, zonder in zoo .
danige diepe navorfchingen to creden, ais buiten zijn bettek
lagen, de voorgenomene cask heeft afgewerkc, doer her al .
lezins aan bet voorgeftelde oogmerk beancwootden . Zoo be .
volt ons onder anderen de getrokkene grenslijn tusfchen afge .
leide en zamengeltelde woorden . De Heer L U L O F s erkent
don-alleen zamenkoppeling, %vanneer eenlg woord nit twee of
meet nog in gebruik zf/nde woorden is zamengefteld . Alle
audere woordvorming, hetzij door buigingsdeelen, hetzij door
achcer_, hetzij door voorvoegfelen, al zijn of waxen dezelvein
overoude tijden afzonderlijke woorden of woordjes geweest,
brengt llij cot de afleiding. Deze at bakening is zeer gefchikt
voor eene volkmatige woordafleidkunde, en dus beantwoor .
dende aan bet doe! des Schrijvers . Eenige weinige aanmer.
kingen op bet werk houde men ons echter ten goede . Op
her voetfpoor van den beroemden TEN KATE, verdeelt de
Hoogleeraar de achcervoegfels in zachtflaarage, als er, in fpre.
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her ; onzacht/laartige,

v
als oar, in leeraar, wandelaar, en

in,

yolopklem/faartige, als
in vriendin, gezeilin . Onder die
onzachtJlgartigen (.`.:) than oak opgenoemd achtig en haf.

tig, fchoon de Sehrijver bl .

113 :elf erkent, dat haftig den
klemtoon naar zich treks, en achtig insgelijks, wanneer het

met haftig eensbeteekenend is, ais in waarachtig Zou hij
v v
dus niet tweederlei achtig hebben moeten erkennen ? achtig ,
onzaehtfiaartig, als in geelachtig, en achtig, volopklemftaarL
u
tig, als in waarachtig ; en zou hij dat laatfte achtig met
haftig niet bij de volopklemttaartigen hebben moeten bren .
gent - Kindsheid (bl . 121) moet kindschheid zijn : want
held heat of achter een onverbogen zeif(landig naamwoord,
als in Codheid, of achter een onverbogen bwoegelqk naam .
woord, als in goedheid . Nu beftaat er een bijvoegelijk naamwoord kindsch (kindfche fpelen b, v .) en daarvan komc
kindschheid. Voorts ftaat held ook nag wel achter een bf,
woord , als in nabijheid, welk nabij, even als meer voorzet .
fell, dikwijis adverbialiter gebezigd words, b, v . hj/ is no.
bij. -- BI . 148, apin . Dit woord is niec gebruikelijk : men
zegt gene ftm. - Volgens bl, a16, vergeleken met aig, zou
her eerfte deel in oudt /ds een voorzetfel zijn, even als in
doorgaans; maar oud in oudtijds voor oudentqds, des ouden
tads, is een bijvoegelijk naamwoord . - Volgens bl . 223
v
zou en, in koppeiingen, het teeken des meervouds zijn ;
maar het is veeleer dat van den meest veronderden tweeden
naamval op en, b, v, heldendicht is een dichtftuk, dat de
daad of bet lijden eens helds, gelijk Ulysfes of Aeneas, be.
zings. - BI . 228 .

Hoe onderfcheidc men avond-maalt id,
-v v
d . i, maaltijd des avonds, en avond-maaltryd, d, i, tijd des
avondmaals P Het laatfte zouden wij liever in de zamenttel .
ling fchrijven avondmaalst jd : dan zal ieder den kiem coon op
a en op tijd piaatfen . - Bl, a68 . gedachtenisktrrede. Naar
ons gevoel is dit woord niet half zoo ftroef, als her door
a verkozene gedenkleerrede, waar twee klemtoonen
naasc elkander komen .
Deze aanmerkingen mogen bewijzen, dat Recenfent dit
werk, hetwelk hij ruimfchoots aanbeveelt, met aandacht ge .
lezen beefs .
L U L O F

LAATSTE BRIEVEN VAN JACOPO ORTIS .
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LaasJie Br/even van Jacopo Ortis, door u o o

P Os C 01.0.

Uitgegeven door

o

Te Leeuwarden,
1-i . C. Schetsberg . r832 . In gr. 8vo . XXIX en 3?0 hi.

.

L O R EN Z

A L D E R A N I.

f 3 - 6o .

1 G O F O s C o L 0 was van 's vaders zijde uit een oud adel .
lijk Venetiaansch geflacht afkomflig . Zijn vader was Prove..
ditore of Gouverneur van het eiland Zante, en zijne moe.
der, eene crocfche en zeer Aristokratifche Crick/n, beviel
van hem, in het jaar I773, aan boord van een fregat, dat
aan de republiek Yenetii3 coebehoorde, en wel in de nabijheid van bovengenoemd eiland. Wie den levensloop des
Schrijvers verder kennen wil, raadplege de Narigten, die,
in plaacs eener inleiding, bet eigenlijke werk voorafgaan .
De Schrijver beyond zich to leur gefteld in de wenfchen,
die liefde tot het vaderland en llefde tot eene zekere fchoo.
ne hem inboezemden ; hij verviel tot zwaarmoedigheid en
menfchenhaac, vatte vooringenomenheid met den zelfmoord
op, en werd in deze hemming de Auceur van den Roman :
iaat/te Brieven van Ortis . Die brieven behelzen in zoo yeas
waarheid, als zij, met verandering van namen , wezenlijk
behaan hebbende perfonen aanduiden, en bijna alles, war
hier gezegd wordc aan Ortis wedervaren to zijn, tot de le .
vensgefchiedenis van u o o F o s C o L o behoort . Zoo zijn dan
ook alle denkbeelden en gevoelens die van den Schrijver, en
het werk is hem geheel nit bet hart gevloeid . De verwe.
zenlfjkte zelfmoord van Or:!: is echter bij FOSCOLO een
niec uitgevoerd voornemen gebleven ; en, gelijk hij zich to
voren reeds als dichter en geleerde beroemd had gemaakc, is
hij dat meet en meet blijven doen tot aan zijnen dood in
Grootbrittanje, den =o September 1827 . ilec is dus met
hem gegaan als met G O run, die zich door het fchrijven
van Werther's if/den, in foorcgelijke omltandigheid als die van
Werther, van eigene zucht tot zelfmoord genas, dock sevens aan anderen eene overhelling tot die misdaad onwillekeurig inhorcte .
De bier gegevene uitgaaf der laat/fe Br/even van Orils is
de echte en onverminkte . Zij is, na den dood van a' o s C oL o, bezorgd door deszelfs boezemvriend A L D E R A N I . Van
den inhoud van ltet werk zullen wij alleen zeggen, dat
wordc voorgeheld, als vervoigd om haatkundige gevoe
Orsti .
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lens ; dat hij in kennis raakc met een melaje, hetwelk, om
huielijk belang, door haren vader verloofd was aan een'

man van een koel karakter, en dien zij niet beminde ; dat
Ortis en die ongelukkige fchoone, Therefe genaamd, op eikander verlieven ; dat zij echter der deugd getrouw blijven,
en Ortis zich verwijdert, maar, op de tijding van Therefe's

huwelijk, bet voornemen opvat, zich werkelijk om ce brengen : eene daad , waartoe hij reeds nit to leur geftelde va .
derlandsliefde bereid zou zijn geweest, indien de liefde cot

Therefe hem niet, cot aan den dag van haar huwelijk, aan

bet leven geboeid had . Na haar dan nogmaalr to hebben
opgezocbc, en van al de zijnen en de haren, zoo veel zich

de gelegenheid aanbood, een geheimzinnig affcheid to hebben genomen, vermoordt hij zich, ten einde geen misdadiger
in nog grootere maar ce worden .
De almogendheid der hartstogten, bet onoellaanbare of in .
gebeelde van een' vrUen wil, de verachcelijkheid van her
menschdom in 't algemeen, bet onbewezene van eene Goddelijke Voorzienigheid, bet onzekere van eene coekomftige
vergelding, en bet geoorloofde, ja in fommige omftandighe .
den verhevene en prijfeiijke van den zelfmoord (waarvoor
echter F o S C O L 0 zoo wel als G 8 T B E zich wachcte, zoo .
dat zIJ bunne leer geenszins door daden hebben bekrach .
tigd) -- dit alies words bier, in den harcstogce-liJkdweependen, geweldig in bet bait grijpenden en krachtig .oorfpronkelij .
ken ftiJI van een dichceriijk, tot vertwijfeling vervallen genie,
opzettelijk gepredikc. Het ware en valfche, bet goede en
verfoeijelijke, hec verhevene en bet ijzingwekkende zijn bier
onaffcheidbaar zamengefmolcen . De beroemde c E s A R o T T I
becuigde : ,, 1k lees den Ortis zeer afgebroken - van tijd
„ cot tiJd moec ik adem fcheppen, om niet door de menigce

,, der id8en , beelden en gevoelens verdrukt ce worden, met
,, welke hij mijn hart en mijnen geest overftelpc . Ik wil .
» over den Ortis niet wijdioopig fpreken . Slechts een past
• woorden . Het is een werk, door bet genie in den aanvai
• eener heete koorts ontworpen, van eene moorddadige vet.

•
•

hevenheid en van eene vergiftigende voortrefei/kheid. Met
leedwezen zie ik, dat bet een werk is , nit hec hart des
„ Schrijvers ontfprocen, en dat fmarc mij juisc bet meesce ;
• dewijl ik vrees, dat aan zijn binnenfte een kankerachtig,
• ongeneeslijk kwaad knaagt ."
Volkomen vereenigen wij ons met dit gevoelen . ALOE .
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zegt, om zich over de nieuwe uitgaaf to regtvaardigen : ,, Daar her flu niet meer mogelsjk is, eenen zoo dik.
• wijls herdrukten Roman to onderdrukken, weiks letterkun .
,y dige waarde en gebreken velen zullen willen navolgen ; en
• daar het bovendien een van die zeldzame boeken is, in
„ welke zich de geest van een' jeugdig' Schrijver en sevens
• 's menfchen ziekelijk hart last befchouwen, zoo moge men
• hetzelve naauwkeurig herdrukken, met vlijt de meeningen
„ der oordeelkundigen daarover verzamelen en rangfchikken,
• en hat met een tegengift ten baste der jeugd begeleiden ."
Wij nemen eens aan, dat door dit alles de verbeterde nit .
gaaf van her werk en deszelfs veelal belangrijke en heilzame
bijiagen, in her oorfpronkelijke, gebillijkt worde ; de Vertaler
words hiermede niet verdedigd, en wij wenschten, dat hij
dien , zoo niet fchadelijken, ten min(ie gansch nutteloozen,
arbeid had nagelaten . Intusfchen fchijnt men de mededeeling
der laatfle 13rieven van Ortis voor 'her Nederlandach pubiiek
aoo noodig, zoo nuttig, zoo aangenaam to hebben gerekend,
dat men zich bij bet overbrengen blijkbaar gehaast beefs . Van .
daar zoo veal onnaauwkeurigheden, b . v, bl . 82 . drankzoete
voor aan den drank ver/laafde b oeren . B I . ha
I1k
:
heb m/nog
nooit in anderen zelf kennen geleerd, voor : Ik heb' flog noolt
ml zelven in anderefl leeren kennen . B I . 2s5 : Wij ziin alle
vlandig gezind tegen ens zelve, in plaats van hetgeen de zamenhang vordert : Wij zijn, elk voor zichzelven, sr andig
gezind tegen alle anderen . Bl . 221 : nog moetende volgen
oogenblikken . Bl . 305 aan her e%nde moat voor Odoardo ze.
ker gelezen worden Jacopo (Ortls.) Indian dezelfde Verraler nog meerdere vreemde voortbrengfelen bij ons wil over .
planten, hopen wij, dat hij betere keus mag doen en met
meerdere oplettendheid zijne task venigren .
R A N I

H

Marquis van Cinq-Mars ; een Tafereel van bet Franfche Ilof en der Franfche Zeden under
L o D E w u x XIII. Naar bet Fransch van A. D B V I G N Y ;
door de Schr jfjler vsn de kleine Pligten . II Deelen . Nieuwe
Uitgave . Te .rlmflerdam, bI! M. H . Schonekar. :833 . In
gr. 8vo . Viii, 297 en 350 bJ.f4 .8o .
B N D R I S D' E F FIAT,

De wijze, van welke men zich in onzen leeftijd bedient,
om bet lezend Publiek met den geest en de hoofdgebeurte .
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nisfen van vroegere djdvakken der Gefchiedenis bekend to
waken, door die met her ingekleed en opgef3erd verhaal der
tocgevallen van eenigen perfoon van ondergefchikcen rang,
uit een diet tijdvakken, to verbinden, heeft hare voor- en
nadeelige zijde . Zij is nutcig, wanneer de onderhoudende
lezing der inkleeding de zuchc tot de meet ingefpannen beoe .
fening der zuivere Gefchiedenis, en de nafporing der histo .
rifche waarheid, opwekt ; zU worth nadeelig , wanneer men
zich met de inkleeding vergenoegt, en, bij het herdenken,
de waarheid met dia inkleeding verwart .
Het fpreekt due van zelf, tat die der bedoelde Tafereelen
de voorkeur boven de overigen verdienen, welke bet naast
aan de Gefchiedenis blijven , ons bet best in bet gekozene
rijdvsk verplaacfen, en met deze hoedanigheden bet san .
dachtboeijende, levendige en leerzame van een' goeden Roman vereenigen . De zamenvoeging van tit apes is het, war
w. SCOTT tot Meester in tit yak gemaakt heeft, en war
hem in enkelen onder Landgenooten gelukkige navolgers fchijnc
ce zullen geven.
Van eenen Franfchen Romanfchrijver zal men welligt in
tit genre niet veel grondigs en goeds verwachcen ; en daarom eiscbt de billijkheid ce meet, tat wij op tit werk, kor .
celing onder den titel van c I N Q-M A R s, of eene Zamenzwering
onder L O D E w g It XIII, in bet licht verfchenen, thane, bij
de nieuwe uitgave, van eenen eenigzins gewijzigden en meet
duidelij ken titel voorzien, bet Publiek opmerkzaam makes .
Bet verplaatst ons in de dagen, coen de listige en heersch .
zuchcige A R N A U D D U P LE s s I s, tot den rang van Hertog
RICHE
U ,
en Kardinaal
opgeklommen, onder den naam van D E
een bijna onbeperkt bewind over Frankrjk uicoefende , en den zwakken LODE w >J s XIII bet kwade, gelijk
vroeger SULLY 's Vorften Vader, den welwillenden HEN .
D R c B , bet goede, deed ten uirvoer brengen . Door bet vet.
nederen der, vroeger zoo magcige, Parlementen ; her opfchurcen en gevangennemen van de leden der Geregtshoven ;
her wegfchenken der eer(te ambten aan karakterlooze gelukzoekers ; her vervolgen diet Rijksgruocen, welke banns ftem
cegen hem durfden verheffen ; her uicmergelen des yolks door
velerlet pachten en lasten, had hij zich vijanden onder sllerlel hasten verwekt, en onder deze vijanden fchaarde zich
Zoon van den
L oD E w IJ 8's Groot(talmeescer, H E N D R I E.,
Maarfchalk D' E F F I A T, in de Gefchiedenis meet bekend onder
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den naam van c I N Q - M A R S. Daze is bet , wien de bekwame Schrijver gekozen heeft, om met bet ingekieed ver .
baa! zijner lotgevallen dat der voornaamae gebeuatenisfen in
de. laaclte jaren van ft I C H ELI E U'S belluur to verbinden . Wij
volgen been , van dat hij, in 1639, bet ouderRjk kasteel van
Ckaumont verlaat , am zijne krijgs. en ttaackundige loopbaan
in to creden, to dat wij , ruim drie jaren later, de zamenzwe.
ring tegen den Kardinaal .Hermg zien mislukken, waarvan Mi
de hoofdaanlegger en een der voornaamlte flagtoffers was ; en
zoo vindt de Schrijver gelegenheid, om ons den beuzelachtigen L O D E w 1J H XIII, die (tide D . bl . 114) zijne gee
houdene gefprekken over jagthonden en kremsvogelcjes woor.
delijk opfchreef, en ze jaren later zijnen gunfteling, ce mid .
den van een alierbeflisfendst onderhoud, voorlas ; den koel .
bloedigen, valfchen en huichelenden RICHELIEU, die zich
(aid . bl, 236) met de verraderlijke fpelen van jonge katten
vermaakte, terwijl hijzelf op den val zijner flagcoffers loerde ;
den zwakken G A S T O N VAN ORLEANS,
naam cot een oncwerp leende,
'sKonigBre,d i1zjne
dat hij qit
angst verried ; den vurigen Hertog u E B 0 U ILL ON, den
edelaardigen D B T B O U, en verfcheidene andere bekende per.
fonen uic de Gefchiedenis, van Ineer nabij ce leeren kennen .
Deze karakterfchilderingen zijn geestig en doorgaans waar,
eukele echter was to ved overdreven, b, v, dat van gas .
TON, die oak bier wel bij de uitkomst toonde, de vereischte
geestkracht to misfen , om aan bet hoofd eener onderneming5
to flaan, die den fluwen RICH E LIEU konde doen vailen,
maar zich echter vroeger reeds ce vele malen (waarvan de
Schrijver zwijgt) tegen diens heerschzucht verzette, om zulke
befpotcelijke uiterlten an zwakheid in hem waarfchijnlijk to
kunnen doen achten , als cot welke wij hem bier, o . a, IIde
D. bi . g4 en 8i, zien vervallen . We! is waar, de Gefchie.
denis levers meer voorbeelden op van hoogst onbeduidende
menfchen, wier naam aan bet hoofd eener krachtige onderneming prijkte ; maar indien bet zich historisch last bewijzen,
dat G A S T O N, coen de groote zamenzwering tot ftand mows
komen, zich haastte, am de hoepelrokken der Spaan/che da .
mes en den benijdenswaardigen pastei .dwerg des Spaan/chen
Konings cot onderwerp zijner gefprekken ce waken, dan had
bet wikkelen van zulk eenen man in hunne gehelmen den
eedgenooten moeten doen voorzien, was de uitkomst hunner
poging zijn zoude .
BOESBESCH . 1833 . No. II .
K k
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Wit den hoofdperfoon der Gefchiedenis betrefc, hij zal
niet nalacen bij de liefhebbers en liefhbrsdRoman
lectuur belangilelling to verwekken, en mag zulks, als zoo .
danig, doen ; offchoon bier de aanmerking van toepasting is,
met welke wij onze Recenfie openden, tat men to zor .
gen hebbe, Been Hiscorifchen Roman met de daadzaken
der Gefchiedenis ce verwarren . Immers, men zoude zich zeer
bedriegen, door den minnehandel tusfchen a I N Q- M A R S en
de bekende Mantuefche Hercogin NIA R I A D E G o N Z A G v ES,
naderhand Koningin van Polen, voor historiseh waar to hon .
den . ; terwiji men cevens, van de andere zijde , bekennen
rnoet, tat de Schrijver zich van deze verdichte omtiandigheid
uitmuntend bediend heeft, om de belanglielling in den hoofd .
perfoon ce verhoogen, de vereenigde werking van Iiefde en
fl:aatzuchc in eenen vurigen en moedigen jongeling, en den
tweeflrijd tusfchen liefde en ijdelheid in het hart eener jeug .
dige Vorllin, to fchilderen, en aan de uickomst des verhaals
eene treffende wending to geven .
De vrees voor de nadeelen eener fcbets der Franfch~ zeden ,
in het opgegevene tijdvak, nit de pen eens FranfchenRoman .
fchrijvers, doe niemand tit werk her zijde leggen . Behalve tat
de kiefche fmaak der waardige Schrijffler van de Kleine P11g .
ten, die zich als Vercaaliler er van bekend maakt, genoeg .
zamen waarborg cegen alle onzedelijke flrekking oplevert, zoo
durven wij gerust verzekeren , tat tit Tafereel geenerlei on .
geregelde hartstogten opwekc ; in de liefde, die bet fchetat,
geenszins bet overdrevene onopgemerkt doer blijven ; edele
beginfelen van Godsdienst en Vriendfchap - hoezeer beide
naar den geest diet cijden gekleurd - aanprijst ; den if keer
cegen meer tan dine ondeugd, die bet geluk der Maatfchap.
pijen en Gezinnen verfloort, in levendig gefchecile cooneelen
opwekc, en op vale plaacfen uitmuntende lesfen van voorr
zigtige wijsheid, en fchoone gezegden en uitfpraken, bevac .
Het beviel ons, under anderen, in tit boek, tat, terwijl
heerschzucht, door Priesterlisc bemanteld, en alle eigenbatig
misbruik van gezag, daarin naar waarde worden gebrandmerkc,
cevens al her gevaarlijke en onberadene van door jeugdige
eerzucht aangeblazene ondernemingen, die de aigemeene rust
in gevaar brengen, worth singe coond ; en tat de Schrijver
de hartelijke belangflelling in zijnen held weec gaande to hon.den, zonder hem tot eenen Heilig ce verheffen, of zijne
fallen ce bemantelen .
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Er zouden, buiten de aanwljzing der reeds genoemde vrij.
beden cegen de historifche wearbeid, die echcer elders weder door bet beroep op weinig bekende o oldie ftukken warden
opgewogen, nag we! andere aanmerkingen ce maken zijn ;
dace welk werk, vooral van dezen aard, is daaraan niec on .
derhevig ?
De bewerking der Holland/she vertaling vie! bekwanie }pan .
den ce beurt . Enkele Gallicismen zijtl echcer der kundige
Vertaalfter nag oncfnapt : ,, die geflrenge bonding, die gij
hear kept, (quo vows lui connaisfet) Ilde D . bl . 182, zoude
in geen oor/pronkel k werk dus door hear gefchreven zijn,
evenmin als zij dear bet tegenwoordige deelwoord zoo dikwijls,
*Is bier voor den verledenen cijd des werkwoords, zoude
gebezigd bebben . Deze kleine overijlingen zijn door een aan_
cal gefchiedkundige Ophelderingen, aan bet floc des IIden
Deeis, en door eenige Noten, ander aan de bladzijden, rij .
kelljk vergoed ; ep dit een en ander heipt her zijne er aan
toebrengen, dac de lezing van dic boek, met meerdere ruimce
den die van vele andere voorcbrengfels van vreemden bo .
dem, in uren van verpoozing, ken aanbevolen warden .
BIj de medelijdende minachting, die jegens eeoen LODE .
w >J E XIII, en de diepe verachting,, welke van eenen R ICUE 1, L au, ander de lezing van die boek, bif hem warden
opgeweka, zal de Nederlander niet nalaten, met dankbaar .
held aan God, vergelijkingen ten voordeele van onzen Torte
en die Zijner eerfte Scaatsdienaren to waken, weike, in Itede
van elders her oorlogsvuur aan to blazen en bun Vaderland
to helpen uicmergelen, zich aan de fpicfe ftellen, ow den
vrede, met beboud van de eer des Vaderlands, to verwerven .
Onzen s . D E G a o o T, in 1641, aan de ktterkund;g .ga .
lance zamenkomiten bjj de Par j/ehe Hetare M c R ION D E,. o.a .Ii E s to doen deelnemen, zal we! eene veel gewaagde
vrjjbeid zyn.
Eenen wenscb mogen wij, ten befluite, niet onderdrukken,
dac nameljjk de Vertaaltter zich niet zoo geheel bezig houde
met overzettingen, dac zij daardoor zou verhinderd worden 7
ow oak in bet valt van den Gefchiedkundigen Roman, iq
hetweik zUJ reeds met zoo veel verdjende toejuiching als
$clirijiltel werkzaam is geweest, meerdere oorfpronkefl ke
vruchcea van barep geest onzen Landgenooten aan ce bieden .
K k a
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Wandelaarsoogst. Luimige Schetfen en Tafereelen, verzameld
op vroeger gedane Uitflapjes en klelne Reizen door he : Padenand en elders. Door 0 . II . N A G EL, Schrwer van
Min Resszak, Javaanfche Schetfen en Tafereelen, enz . Te
AmJferdam, bry H. Frijiink . 1832 . In gr . 8vo. 243 RI.
f n - 6o .

O

rder eenen nieuwen titel ontvangt de lezer weder eenen
bundel des op den titel aangehaalden lecterarbeids . Iwmers,
hetgeen wlj thane ontvangen, kon ook wet ale een tweede
deel van den Reiszak zijn aangeboden .
venwel wij hebben
er vrede mede ; want nu prijkt ook tegenover bet dtelbiad
bet gerustftellende : Dit uerk is met din boekdeel compleet .
Wij ontvangen hier de volgende Hoofdflukken : De ontmoesing to Senlis, of de oude Emigrant. De veldjlesch van den
Tamboer, of een nacht aan den boerenhaard . Vier trapper
hoog, of he: huwelijk door eene cyperfche kat . De manteljas,
of de wisfelvalligheid den fortuity . Gem!: en vergoeding, of
he: Celderfche bruiloftsfeest, Klein Turkye, of he : dorp op de
grenzen. De herberg bullets Harderwyk, of he: werfiransport. lie : boegfchutters,feest to St. Nikolaas, of de twee medeminnaars. Loch en bulging, of Arnold $ lotgevdllen . De So.
citteit der rienmannen . Ceene voorrede . Menfchen, die, gelijiE
wij gaarne dezen lot aan den Heer N A Q E L ,even, den flag
hebben, om de hun voarkomende zaken op eene onderbou .
dende wlJze re vertetlen, zijn, wanneer zij eenmaal met good
gevolg ala Schrijver8 zijn vpgetreden, in grooter gevaar,
clan auderen, om to veel to fchrijven. 1krij vonden in dezen
bundel veei, dal wij met genoegen la cb , veel, hetwelk ge .
tuigc voor des Schrijvers talent, en hem ale verhater bij vele
lezers toejuiching zal verwerven . Maar andere gedeelten vad
heczelve leverden de bllJ ken op, dal hij, bij gebtek aan be .
langrijker flof, zijn talent befteedt, om lets zeer aliedaags
op to fieren, en daarmede bet boek to vullen . Kate deSchrijvan
de verzoeklng wederftand bieaen, welke `iof van
bekenden, aanzoeken van drukkers veroorzaken ; kan hij he
van zich verkrljgen, om bet eene vervaardigde weg ce leggeh,
ce herzien, en eersc na dit herhaald cc hebben, en na rijpe
overwegtng, in het lichc to geven, dan bekliouwen wij hem,
ala ongemeenen aanleg hebbende, om nog vele en aangename
bi dragen to leveren cot cijdkorting voor ors lezend publiek .
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Yrol/ke Avonturen of kluchtige Vet-ha/en nit de Veteraness .
dims: van den Serjant Hans OaYerfaagd. Met Platen . Te
Amflerdam, bi de Gebroeders van Arum . 1832 . In kl. 8vo .
i .6 Bl..f I-8o .

De karrikatuurpiaatjes, die dit werkje verfieren, zijn het
baste, dot wij er in gevonden hebben : want bet boekje zelf,
dot luimig en geestig wil zijn, is zoo laf en zouceloos, dot
men er bij in ilaap volt. Of wie zal ten mint}e niet oars 't
geenwen raken bij bet volgende (bl . 9 en so) : „Refit zoo!
refit zoo I hear Schuurzand l" vie! jufvrouw Welman Its, wie

zoo fpoedig he: verhollandschte woord seRJANT fiat to binnen
fchoot. Vader We/man meesmuilde. De jonge Balers begonnen
hartelijk to lagchen . De Set-font self lachte insgeljks cm
daze kluchtige woordfpeling . En Teuntje, achter Jul vrouws floe!
flaande en, even als daze, meenende, dot hat lagchen cm des
Set-joists vrolsjken uitroep cast/Fond, lachte met he : geaelfehap
made. Zoo loch: bier don al wet de Schrijver full, behalve

zijne lezers ; dezen zuilen er denkelijk zoo veal aardigs niet
in vinden . . intusfchen, waarom is dit boekje gedrukr en nitgegeven `' Hiervan geeft de Heer H'elman (hi 176), near
ons inzien, de baste reden op, als hij hat versje aanhaalc,
dot wiij, zonder coepasfing op de Gebroeders VAN ARUM,
overfchrijven ;
Een boek vindt toch aitijd, hoe zot bet ook moog' wezen,
Een' boekwurm, die bet drukt, en zocten, die bet lezers .
Ham Onverfaagd roept daarop uk : We! gevonden, m/nheer
Welmau! en we! gevonden! zeggen wij hem hartelijk na, Al .
l~enluk, dear wij pligtshalve bet boekje gelezen hebben,

verzoeken wij den Schrijver en de Lezers van dit Tijdfchrift,
onszelven van hat getal def zotten tilt to zonderen, als wear .
toe vrjwillige lezers alleen zouden kunnen getekend worded
to behooren .

Yrer dagen op refs, of de ze'ende October. Ears htimig yer.
haale .Net vertaald. ,Te Amflerdam, bsi il . Frijilnk. 183* .
In fir. 8vo. VI!! en a9g bl f 3
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luimig verhaal , hetwelk in vele opzigten eon' geluk.
kigen aanleg van dear Schrijver verraadt, last zich, in le .
digs oogeiiblikken, vrij genoegelijk lezen . In zoo vet heb .
ban wij dus vrede met bet romannetje . Het hinderde ons
sheen, dat de kluchtige held der gefchiedenis, de Heer bier.
manna Koppelilroo, uit vrijen gaat, zonder van zijue echogenoote wectig gefcheiden to zijn, of berigt van hares dood
to hebben. ontvangen . Dit maakt de ontknooping, door bet
onverhovpte wedervinden zijner huisvrouw, wel gemakkelijk,
mast sevens al bet voorafgaande ten hoogile onwaarfchijnlijkt
en fcboon de Romanfchrijver zijn ganfehe onderwerp vet .
diehten snag, zijne winding most altijd van dies aard zljn,
dat men zich de zaken als waarlijk gebeurd kan voorflellen .
Voor dergeiijke feilen waehte zich dan de ons onbekende
Schtijver voortaan bovenall

Dc Ifollandfrhe Kr jgsgevangenen in Henegouwen, of J'aderlandsliefde en Regtfchapenheid. Blijfpel met zang, in Edn

&drijf; door n, x u v s c n . To Middelburg, bij de Gebr.
Abrahams . 1832 . In 8vo. 71 Bl. f : - 8o.

De Heer It u v s c u wont, ook weder door dit Blijfpel met
zang, veel aanleg to bezicten, om voor het Tooneel werk .
zaam to aim . Voorzeker zal dic flnkje, althans nog gedu .
rends eenigen did, met bijval nu en dan worden ten coos
neele gevoerd, waartoe echter de vaderlandfche, aan bet
Nederlandsch publiek zoo welgevallige, flrekking niet weintg
zat medewerken . Ook de ingevloehtene coupletten hebben
ons, over her algemeen, zest we! bevallen . Eigenlijke ,'is
comics ontbreekt er wei bier en dear ; althans uiec echt co .
misch fchijnt tins hec jammerhartig radbraken van Franfche
woorden door een' Waal, hetgeen in den mond van een'
Vlaming of Antwerpenaar ten min(te nog natuerlijk son zijn
geweest, meat bij iemand uic de Waalfche Provincign geheel
mispiaatst, of, zoo men dic, war bet natuurlljke betreft,
nag konde verdedigen, cock nooic regt geestig is . Hinderlijk
zelfa la her opzettelijk gekozene inearnatie voor inclinatie,
op bl . I7 en vroaweljke fectie, voor bkfe, op bl . 18. De
Schrijver beefs ce veel talent, om zich aan dergelijhe aardigheden voor de galerij to vergapen . Hij beiladere vflJdg
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en zeker, daar zal hij zich wEl bij bevinden .
Ja, fchoon wij, voor one, ganach geese vijanden zijPa van
een Blijfpel met zang voor nal}ukje, hopes wij, dat de Hear
n u v e c u zich langzamerhand op lets hoogers zel toeleggen,
en eenmaal eene welge(laagde proeve zal leveren in bet e1
genii k gezegde BiJfpel , dar, na LANG END $, veel to
weinig bij one lseoefend is geworden . Mear wij erkennen
het : een goed Blijfpel is een meesterliuk der kunst, eh men
moet vrij zeker van zijne zaak zljn, om daarmede voor den
dug to komen . Mogt ook in dit opzigt onze Zangberg een •
meal door een' begaafd' Dichter wordell verrijkt 1
M O L i~ RE,

Kost veer onverlekkerde monde* . Uit he: floogdaltsch van Ju•
LIDS b A C H E R. Te 4m/ferdam , bij J . C, van Kesteren .
1833 . In ki. 8vo. YI en 88 hi. f I - 25 .
Yerzameling van veortbrengfeien van ultheemfche TNeriiuften.
1/in Stukje. Te Am/ferdam, b& M . Westerman en Zoon .
7833 . In I2mo . PI en 6¢ bl. f : - 3o.
Eenige Opmerklngen door e. W. V A N DAM V A N 15$ E L T,
enz. UIt he: Fransch vertaald door F . J . 00 S T H OF, Land.
bouwer to Oostu'old, in deb Oidambte . Te Winfchotesl, b f
J. Hnifingh . 1833 . In gr. 8vo. 20 Ill. f : - 25.
C

voor Viisfrngen, (In Junij 1833.) Door J. V A N
w u it, it z. Te Rotterdam, bi H . W. van Hay.
derwijk . 1833. In gr. 8vo. ¢ Bl. f : - 15 .
H A S S

H A R D E R

Verwelkoming aan ms ne Wapenbroeders, bij hunne heugelj/ke
terugkomst In het Vaderiand, door G . A . C. W . MAR Q U I i
D E T H O U A R s, Luitenant der 1o'
. Bfd. 1nf. Te Corinchem , bij J . Noorduyn. 1833 . in gr. 8vo . 13 B?. 11 .25 .
De blf/maar your Oud-Nederland. Lierzang, door denzelf.
den . Te Corinchem, bi denzelfden . 1833 . In gr. 8vo.
15 Bi, f :-e5.

H

et moeten zeker wel lieden van geenen of van een' ge.
heel bedorvenen (mask zijn, aan welke de kost voor onverkkkerde monden, door den vernnftigen a A C11 E R bun aenge.
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boden, niet behagen kan . Men vindt bier verfchillende ge .
dachren , tafereeien en verzierde verhalen, die alien zich on .
tlerfcheiden door luim en bevalligheid ; b . v . de lotgevallen
van 'en' hoed ; die van eene fc rl fpen ; her book b, irteeke.
ning ; her in verfchillende rubrieken verdeelde lets over do
uitfpanningsplaatfen der groote Jleden ; terwijl ook de ftnkjes
de echtgenoote en de ethtgenoot, benevens de overigen, allerlezenswaardigst zijn .
Wij• hopen, dat de onderneming van w E S T E R M A N, om

ons, in onderfcheidene ftukjes , eene bloemlezing van navol.

gingen nit de Letcerkunde van andere Volken to leveren, bij_
val mag blijven vinden . In dit eerlte ftnkje gal de fmaakvolle v A N LEN N E P gelukkige vertalingen, in dichtmaat,
nit den Schotfchen Dichter BURNS, den pOOT van zijn
vaderland, en nit den Engelfchen Dichter T . M o o RE, war

den eerften betrelt met voorafgaande ophelderingen in proza .
In de navolgingen nit denzelven hinderden ons, voor eene
bloemlezing, op bl. ~6, her walgelijke llobberen van her

vuile water, om weder vet to worden, en her zuur herdenken, dat de Italiaanfche dames fcbenken ; op bl . 5s a onlees .

bare regel : Dan vlucht de handfche hel keen, en op bl . 59
bet zonderlinge de vader en de heilige . Bl~ de navolgingen
uit MOORS ftuitte ons, bl . 62 en 63, her liedje No. II,
wegeus her onzedeljjke van hec denkbeeld ; fchoon wij gaarne
bekennen, dat de wijze van uitdrukking zoo kiesch mogelijk

en de vetfificatie bevallig is.
Over de Opmerkingen (Obfervations) van den He.ere VA N
DAM VAN r S S E L T deelden wij, to gelijker tijd met de beoordeeltng van La Canne magique, ons gevoelen reeds m e.
d e . Hetzelve betrof toes ht oorfpronkelijke werkje . Bij
de aankondiging van deszelfs vertaling, door den Heer o o s i-

dea, kunnen wij verklaren, dat deze ons voorkomt getrouw
en welgeflaagd to zijn . Alleen in her motto zouden wfj,

voor phyfquement en morelement, in her Hollandsch liever
lezen in natuuri/ken en in zedel(fken zin, of wet phyfek en
moreel. Ook waren daar zoo vele bascaardwoorden niec nookin bet Holiandsch alzoo
dig. Of heeft de Heer S JJ Tz A M A
gefproken, dan zuivere zijn Ed . zijnen fUjl I
Reeds de naam van den vaderlandlievenden en fmaakvolLen y A N H A R D E R W u R doer ons lets verwachten, dat beide

dete hoedanigheden kenbaar maakt . Oak dit vers draagt

zif-

nen ftempel, en was ons daarom, to midden van zoo vele
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gedichten op den grijzen Held, die waarlijk niec onbezongen
zat ten grave dalen, welkom . Eere hebbe de Dichter, die
zoo belangeloos voor Vaderland en Vorst de fasten fpant I
War de beide gedichten van den Marquis D E T H o U A R S
betreft ; in de Bijdragen tot Boeken- en Menfchenkennis zegt
we! de Heer VA 1v D E R HOOP, dac men bij de beoordeeling
van vaderlandfche gelegenheidsf'ukjes toegeeflijk zijn moet ;
en gaarne ltemmen wij dit toe, voor zoo vet men dat be .
trekkelijk maakc cot deze of gene min joist gekozene uitdrukking of cot een' enkelen to iiroef of ce zwak geverfifi .
ceerden regel, maar niec, wanneer men hec tot den ganfchen
aanleg en den doorgaanden ftijl zoo willen uitbreiden, Schoon
ook wij dus al hec goede, dat in die I3dragen aan dezd
beide ftukjes van den Heere T x o U A R s words toegefchrevea,
gaarne daarin erkennen en huldigen, en fchoon wij elate op
den uitmuntenden aanleg en hec dichcvuur des vervaardlgers
afdingen, hinddren ons ook hier wader 's mans, zoo wij
vreezen, reeds ingewortelde gebreken, bet zwellende en bonte
van zijnen fUji, hec fours niec zamenhangen zijner volzinnen,
en hec gekunflelde en barde zijner woordkoppelingen . Zelfs in
de Bredafche Courant, en we! in een der nommers voor Julij
1833, zijn daaromcrent door een' ander, met opzigt tot deze
beide gedichten, gegronde aanmerkingen gemaakt . Wfj bevelen deal Beer T H U U A R S bij voortduring aan de leiding
van zijnen vriend T O L L E N S. Hij name diens raad tar barte i
De Vaderlandfche Kinderen, tar opwekking van eehte Neder.
landfshe gevoelens voor Koning en Vaderland, door w . A .
B A A R S en i . J o L I N G, oz . To Sneak, b i F . Holtkamp.
In kl. 8vo. I28 Bl. f I - 2 5.
\Yanneer wij bet fierlijk gewaad, waarin dit boekje gedost
is, in aanmerklng nemen, dan komt bet ons niec geheel on .
gefchikt voor, our ala eenen prijs aan de naarfHge en leer .
zame jeugd to worden uitgereikt . Evenwel raden wjj ;ondera
en onderwijzers eene zekere behoedzaamheid aan, in her bezigen van dit werkje tot hec genoemde ooemerk . IJverige ;
maar joist niec gear vlugge leerlingen, die men door eene
belooning wil aanmoedigen, zullen zich verblijden in cite! .
plaac en vignet, en er zich zelfs niec eene aan ergeren, al
is de iteendruk was grof uitgevallen . Maar eenigzius fchraa-
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dare kiaderen, zoo zij ;ich bet onderrigt van kundige onder .

scijzera hebben ten unite gemaakt, sullen bier flog al bet een
en ander opmerken, lterwelk hunne goedkeuring flier kin
wegdragen . Of zou bet met de zedigheid, die men vooral
cen kind behoort in to prenten, overeenkomen, onzen suet
regt hooggeachten Koning, geiijk hij bier fprekende wordt
ingevoerd, van zichzelven to laten zeggen
En zou ik flier vermelden
Mijn moed en krijgsbeleid?
Her is op daze w-ijze, dat onze Koning fpreken zou over
den oorlog tot in 1794 tegen Frankrijk, in vereeniging order
snderen met den wakkeren Hertog van York !
Ook
vlnden wtj her niet seer Christelijk van eenen huisvader, dat
bj sine kinderen fiicht, door met hen gezamenlijk, met
toepasfing op de Belgen, een vers nit eenen vloekpfalm to
;ingen. De geest, die in dit werkje heeracht, heeft wel
cane goede firekking ; maar wij meenen echt~r flier to mogen
n ten, den Schrijveren to raden, in her vervoig te trachten, niet meet zulli onbekookt voedfel aan hunne jonge land.
genooten aan to bieden .
.chat den gecerden Sckrwer van hat Naberigt in No. Yl
van de Vaderlasdfche Letteroefeniegen.
Wel Ed . Hear !

Her was mijn voarnenaen, flier to antwoorden op uw Nn•

berigt . Een mUner vdeuden merkte aan, dat dit zwijgen of
aan minaehti lg 4f aan veri8genbeid zoude kunnen toegefchree
yen worden . Daar flu geen van beide gevallen bier pla'ars
heeft, zal 1k, korr en befcheiden, u trachten to bewijzen,
day mijne sank geenszins zoo kwa1ijk (hat, aIs mijn ltilzwij .
gen u en anderen zou kunnen doers denk .en .
Uw betoog bevat drie ilukken :
I . Her vers van o v t D { us ; Nti mihi, f, qu . fim Phylli: et undo, rages, is flier hard, omdat qu~e jim als een dl.
fyilabnm klinkt, en Phyllis et een hoorbare dactyius is . Hard
daarentegen is bet vets van o v t n t v s : Ora, ferox in ft
verfa lacertus habet.

Antwoord : fndien quit um ams een difyliabutn kiinkt, kunnen de twee monofyllaba in fe, en in duizend dergelijke ge.

ANTIKRITIEK .

499

vanes, denzelfden klank hebben . Indies de dactylus In var.

fa lacertus niet hoorbaar, en die regel daarom hard is, den

coon ik u weder een' overvloed van voorbeelden uk de Romeinfche Dichters, welke dear vollirekt gees hardigheid in
vonden . Ik zal flu eens met T I B u L L U s b,eginnen : Tibul.
I. 2 . 64 . Orabam, sec to posfe carere velim . I. 8 . na. Et

faceret, ft non era repulfa fonent . I . 9 . 7s . Devoveat pro
quo remque domumque team . II . 3 . 74. Janua, ft fas est„
mos precor ille redi. Ik zal er flog eenigen nit o V I D S U ;
bijvoegen : I . Fast. 48 . Fastus erit, per quern lege licebit
agi ; en zoo in dat zelfde book : Ante quod est in me postque
videtur idem . 4 peeoris lux est ista notata mete . Nequitia
est, qua to non fsnit esfe fenem .

II . Het geboor moet over de welluidendheid beQisfen .
meer nog TIBULLUS en PROPERTIUS,voor.
al CAT U L L U s, hebben fours harde pentameters gemaakc .
Dit regtvaardlgt eenen anderen niet . Of zoude een vers in
bet Nederduicsch flier hard kunnen zijn, al konde men aan .
coons, dat u :1. D E R D IJ K nog hardere gemaakc had ?
Antwoord : Wiens geboor, bet ewe, of her mijue ? Maar
dat verfchilt bier lijnregt. Dus gees van beider geboor,
vdbr wij gezien hebben, welk geboor bet echte is . Ik beb
bet mime gerigt naar den soon, welken de beste Rolueinfche
Dichters aanlloegen. 1k beb n door voorbeelden getoond,
dat, hergeen n hard coeklinkt, flies hard was in de ooren
van T I B U L L U S en o v ID! U S . Indies men in eenen Dichter een pear voorbeelden vond van zoodanige veraen, weike, naar uw geboor, hard zijn, was her mogelijk, dat gij
eenigzins gelijk kondec hebben . Maar wanner men die
voorbeelden bij alle Dichters, in groote menigte, bij honderden, aantreft, den volgt hieruit, dat zoo lets, naar een
Romeinsch geboor, flier bard heeft kunnen zijn .
VWat de harde pentameters in O V I D I U S, T I B U L L U s,
P R Q P E R T I U S en C A T U L L U S betreft, dit acht ik ease dwa .
hag, welke gij met vales gemeen hebt. De Romeinen hebben
bet Griekfche pentameter van tijd tot tijd meer ingerigc naar
den geest en de toenemende befcbaving van hunne real . C AT U L L U s behieid nog meer van her oude, omdat hU ouder
was ; ook TIBULLUS en PROPSRTIUS bewaarden veal
van dies coon, wegens deszelfs kracht en de gelegenheid
tot verfchillende afwisfeling . O v ID! U s beefs bet pentameter verfijad, en verwijfder gemaakc, als ik bet zoo eens zeg .
OvIDIUS,
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gen mag ; hIJ heefc er dat mannelijke kenmerk der Romein•
fche caal uitgenomen . De coon fchikce zich naar de tijden,
gelijk bet met de Muzijk sing . Dat unmet vloeijende en rollende zoude in den cijd van C A T U L L U S minder bevallen
hebben~ O v I D I U s zelf gevoelde, oat die oude coon bier
en daar cock beret klonk . Hetgeen ons derhalve in die pen
tamecerss fomtijds hard roefehijnc, was bij de Romeinen meescal
de door her gebruik gewectigde coon , dikwijis de gevoelvolle
uitdrukking van her hart, welke zich ook in deal klank tier
hooren. Het was weelde, seen armoede . Zij bebben op hunne
beam dot vloeijende even goed ais o v I D I U s . En ge kunt
mij seen pentameter van CATULLUS, hoe hard her fchijne,
aanwijzen, of ik zal er u een Ovidiaansch van maken . Dan
konde CATULLUS her immers nag beter, indien hij bet
verkozen had .
Her voorbeeld van B I L D E R D U K 15, geloof Hr . bier niec
zeer gepast. Her Latijn is eene doode , bet t-lollandsch eene
levende coal . Maar ik wit die vergelijking eens aannemen .
Ik had b, v, eenen Ilollandlchen regel gemaakt, welke u hard
voorkwam, en ik coonde u Lien dergei ke voorbeelden uk
B I L D L R D IJ K, dan zoude ik daarutc befluicen, dot B I LD E R D If K in zoodanigen regal niece bards gevonden had,
en ik zoude u vragen, of ge meet vertrouwen ftetdet in uw
gehoor, dan in dot van u I L D E R D JJ K$
III. Het vets : Barbarieo narn non est pudor ore terent,
heeft voor bet gehoor veal van een zuiver jacabisch vets ;
dit fchijnt boven alle bedenking .
Ancwoord : Dat is ook buicen alie bedenking. En ik heb
bat 41' gezegd, en berhaal her, dat meest alle penta .metri,
welke ooic gedichc zijn, then jambifcheu coon bebben . Er
optbreekt flechts aan her eind een jambus . B, v.
Barbarieo, nark non est pudor, ore terent, boni .
Mast volttrekt heczelfde beefs pla2cs in de door u aangehaalde pentameters van o V I D I U S :
lie! mihi, f: qu~e um Phyllis et unde, rages boni .
Et mihi ft non vie parcere, parse meis, boni .
Ora ferox in fe verfa lacertus babe :, boni .
Met bijvoeging, weglating of omzettirrg van eene fyllabe
of voetmaat, kan men van de meesce metro volkomen andere
metro maken . Dat bebben de oude Grammatici zeer wet gewecen, en is door TERENTIANUS MAUItUS, door ILKvi U s en anderen dikwijis aangetoond .
Ik geloof niec, We! Ed . Hear, dot men tegen dit atlas
veal zeggen kan . Befehouw die echter flier ale eene uitdaging ,
of ale een kunscgreep van mij , om her laatfte woord re bebben . Onderwijzers der oude Literatuur kunnen veeltigc eenig
nut nit ons gefchrijf crekken . Ik ban, met alle achcing,
Van huffs, 6
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BQEKBESCHOITWING.
Nieuwe Yerhandelingen van het Genootfchap tot verdediging van den Christelfken Godsdienst tegen deszelfs
hedendaagfche BeJirfders, voor het jaar 1830 . In
's Gravenhage, bl de Erve(n) J. Thierry en C . Men fing en Zoon . 1832 . In gr. svo . a96 Bl. f - 30 .

D it Deel der Verhandelingen van het Haagsch Genoot-

fchap bev~t alleen de Prijsverhandeling van den Straatsburgfchen Hoogleeraar j . o. a. H L E R . Bij het openen
van bet naambiljet was bet, last zich gisfen, eerie aangename gewaarwordirlg voor Heeren Beoordeelaren, bet
eermetaal to hebben toegewezen aan den man, die, vroeger in bet Latijn, en later in het Hoogduitsch, bet
onderwerp der vrage, over de geloofwaardigheid en bet
belting van de Boeken der Chroniken voor de Bijbelfche
Gefchiedenis, behandeld hebbende, nu, wegens dezen
hernieuwden letterarbeid tot verdediging der H . Schrift,
a]lezins verdiende van de onzen in 's Hage bekroond to
worden. Ons verflag evenwel van deze Verhandeling zal
kort zijn, deels omdat wegens Karen aangelegen inhoud
en waarde eerie gunflige en breedvoerige beoordeeling in
de Godgeleerde Bijdragen gevonden words, deels omdat
wij aan dit flak meer bijzonder eerie vereerende plaats
en duurzame behartiging toewenfchen van onze vaderlandfche Godgeleerden en beoefenaars der overoude Bijbelfche Gefchiedenis . Een D E W E T T E, G R A M E E R G,
en dergelijk fchaamteloos ras van Duitfche Neologen,
indien ook al onder on: deze of gene door bun gefchrijf
in eerbied voor het woord der waarheid aan bet wankelen gebragt mogt zijn, misbruikt alsnog de Nederland.
fehe taal en vrije drukpers niet, ow on: tot wederfpraak
to verpligten, of wel ow den fi :rijd der fcholen geheel
open tc leggen voor onbevoegde regters. Genoeg, indien
wij ilechts zoo veel uit deze volledige Prijsverbandeling
BoEAnascx . 1833 . NO . 12 .
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aanvoeren, als onze onzijdige Lezers zal doen ontwaren,
hoezeer b A H L E R de geloofwaardigheid der Chroniken
gehandhaafd, en bet belang dier Boeken voor de Bijbelfche Gefchiedenis boven redelijken twijfel verheven heeft .
's Mans Inleiding ontvouwt de voorname punten,
waarop bij het bedoeld onderzoek zal to letten zijn . Men
vindt de vorderingen en bet nut der Bfbelfche 4ordeelkunde met een woord gedacht ; maar oak het misbruik
derzelve mogt niet onvermeld blijven, vermits daardoor
velerlei befchuldiging tegen de Chroniken is ter bane gebrags . Na bet ontvouwen, toetfen en verdedigen der
grondeti van derzelver geloofwaardigheid, heeft men dus
de geopperde zwarigheden to ontzenuwen en nit den weg
to ruimen . Veel moge het afdoen, dat deze Boeken aan
den Irrailitifchen Canon van ouds zijn toegevoegd I voor
geletterden nogtans is dit gezag alleen niet bel isfend
maar aan den anderen kant mag men aan den Schrijver
deter 4orkonden geen geloof ontzeggen, zoo men de
fchi3nthIjdigheid tusfchen zone verhalen en de Boeken
van s A M U E 1. en der Koningen niet altijd en voldoende
west to verklaren of toe to lichten, na verloop van eeuwen .
Gelijk in het algemeen voor de Gefchiedenis, dus
moet ook hier de regel gelden, dat de Verzamelaar of
Op{leller der Chroniken de waarheid heeft kunnen en when
zeggen. VVeshalve D A H L It a, na zijne Lezers alzoo
tot het eigenlijk onderwerp der vrage geleid to hebben,
tot dat tweeledig onderzoek toetreedt, en daarna, of ten
derde, het belang van dit Bijbelboek voor hen openIegt, als in een regtmatig beilnit, blj wettigen gevolge
voortvloeijende uit bet vroeger betoogde .
I . Aanvangende met de geloofwaardigheid van den Schrijver der Chroniken op redelijke gronden to bepleiten,
valt het to bejammeren, dat er to zijnen aanzien eene
zees groote onzekerheid is, en hierdoor velerlei verfchil
van gevoelens onder de oordeelkundige beoefenaars des
Bijbels ontftond . Zijn eigenlijke leeftijd zelfs is raadfelacbtig . Behave dat hij na de Babylonifche Gevangenis, omldreeks den tijd van z z R A en N E H E NI I A, de
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pen voerde, last zich wegens den Schrijver naauwelijks
lets bepalen . Meest waarfchijnlijk is bet, dat hij, de
onbekende, bij den ftam van G E v I to huffs behoorde,
en geput heeft tilt echte bronnen, zoo wel under de
weggevoerden naar Babel, als na den afloop dier venbanning, overgebleven . Immers de Griekfche hemming
dezen gedenkitukken, als door de i1?exandrijnen ~rapaAe ~rb~cava betiteld, wijst almede op zulk cene herkomst .
Geen wonder alzoo, dat men bier narigten aantrefr,
woordelijk bijkans gelijk aan bet verhaalde in de oudere
Boeken van s A M U E L en der Koningen ; andere wederom, die daarvan wel verfchillen, maar nogtans voor
geloofwaardig to houden zijn ~egens het Hcht, dat wij
nit j E R E M I A s, of van elders, niet zelden ontleenen
mogen voor derzelver waarheid . Overigens is van de bekwaamheid des Verzamelaars uit de ftukken, die hij voor
zich had, in zijne Chroniken zelve voldoend bewijs,
evenzeer als van zijne onpartijdigheid, die nergens wraakbare vooringenomenheid voor zijnen Pram verraadt, of
wel den Priesterlijken t}am ten koste van de waardigheid der Profeten verhoogd, en jegens dezen eenigerlei
afkeer aan den dag gelegd heeft . Inzonderheid doer het
oogmerk van den onbekenden Schrijver, uit den inhoud
zijner Boeken op to waken, veel of to zijner regte beoordeeling. Geenszins toch had hij ten duel, eene voles
komene of zamenhangende Volksgefchiedenis to fchrijven
hij wilde daarentegen vooral medewerken, bij de teruggekeerden uit label, tot fteun van den eerbied voor de
Wet en der Vaderen plegtige Godsdienst . Hiertoe maakte
hij zijne verzamelde gedenkftukken en verhalen dienstbaar,, door zich flu eens tot uirvoeriger verflag in to
laten, dan wederom to bekorten, naar gelange zijn ontwerp zulks fcheen to vereifchen . Ook laarzich als een blijk
van 's mans onzijdigheid opmerken, dat hij, van dezen
de daadzaak ftrijdige of in bijzonderheden uiteenloopende
berigten aantreffende in de aloude Oorkonden, beide,
naar Oostersch gebruik, in zijn gefchrift opgenomen,
L12

504

N1EU%VE VERHANDELINOEN

en daardoor aan zijne Lezers heel t overgelaten, omtrent
derzelver geloofwaardigheid voor zichzelven to oordeelen~
II . Gelijk evenwel, in het pleit voor de geloofwaardigheid eens Schrijvers, het bewijs in kracht en fterkte
wins, wanneer tegenbedenkingen uit den weg geraimd
of wederlegd worden, zoo was bet ter volkomene beantwoarding der vrage noodig, dat D A H L E R zich met dit
onderzoek onledig hield, en geene der meniglei zwarigheden en vitterijen, door fchenzieke Neologen geopperd,
onaangeroerd lief, maar veeleer dezelve geheel ontzenuwde . Reeds doer het veel of voor zijne zaak, dat
hij aan deze zijne wederpartijen het vijandig doel kan to
last leggen van hunne vooronderftelling door to drijven,
dat de Boeken van M o z E s , zijne Wet en godsdienftige
Inftellingen, van lateren oorfprong, omftreeks de 13abyloni/ehe Gevangenis verdicht, en door Priesterlist en gezag zouden zijn ingevoerd . Want daarom worden door
die geletterde voorftanders des Ongeloofs de Boeken der
Chroniken to heviger aangetast, en bet gezag van derzelver getuigenis beftreden, naar gelange deze Oorkonden, de hooge oudheid van de MozaiJche Eerdienst voldingende, gezegden waan to eenemaal en regtftreeks logenftraffen . In weerwil nogtans van dien kennelijken
toeleg, waarhei~isliefde en opregtlleid onderftellende bij
hen, die de geloofwaardigheid dezer gedenkftukken wederfpreken, betwixt hun n A H L E R voet voor voet, als 't
ware, den grond, waarop zij hunne meeningen bouwen, en
drijft hij zegepralend hen uit iedere fterkte, waarin zij
zich zouden willen nestelen . Alzoo vinden wij hier de
befchuldiging tegen den Schrijver ontzenuwd van onkunde, onachtzaamheid en wonderzacht, en words hij met
nadruk vrijgefproken van de aanklagte eener onbilh ke
vooringenomenheid, zoo wel tegen de Leviten, als met
de uiterljke Godsvcreering, ja ook gezuiverd wegens
haat tegen het R jk van Israel, hem aangewreven . Bij
zulk eene naauwkeurige en naar eisch uitvoerige verdediging der geloofwaardigheid van den Verzamelaar der
Chroniken, uit echte en tot zijnen leeftijd overgeblevene
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Oorkonden bijeengebragt, logent raft 71 All L E a met nadruk derzelver hedendaagfche en floute beflrijders, en overtuigt hen, flu eens van zoodanige onkunde ofligtzinnige
aehteloosheid, als zij den gewijden Schrijver zoeken aan
to wrijven, dan wederom van opgeraapten laster en vijandige gezindheid tegen de Israelitifche Eerdienst en Wetten, die hun doen fchandvlekt, zijn handhaven der waarheid daarentegen glansrijk flaaft . FIet is zoo, en zulks
behoefde een D A H L E R niet to ontveinzen, daar blljven, in
deze Boeken der Chroniken, hier en ginds duisterheden,
en last bet zijn fchijnbare zwarigheden over, die of in
het geheel niet, of alleen door meer of min waarfchijnlijk
gisfen, kunnen verklaard en opgelost worden, na bet
verloop van eeuwen tijds ; maar bij de Grickfche en Romeinfche Gefchiedfchrijvers vindt men ook plaatfen, die
kwi $ijk overeen to brengen zijn met de narigten van anderen, of ook raadfelachtig blijven voor den opmerkzamen lezer, dan toch geenen redelijken grond geven, oar
de geloefwaardigheid eener geachte pen to betwijfelen .
III. Voor de Gefchiedenis derhalve, en meer bijzonder
omtrett de Israelitifche Eerdienst en wettifche Inflellingen,
gelijk n A H L E R in het breede aangetoond heeft, behelzen
de Boeken der Chroniken zeer aangelegene narigten en
bijdragen ; en mogen zij ook ten toelichting en verklaring van andere gewijde Schriften to regt gebezigd worden, zoo als hij zelf voorbeelden daarvan gegeven heeft .
Ja, fchoon die plegtige Tem peldienst van J E H o v A H
geenszins verbindend zij voor Christenen, wien beter
licht en redelijken wet gefchonken wend, nog mogen
deze in den Canon opgenomene gedenkilukken voor de
Godsvereering nuttig gefchat en met flichting beoefend
worden . Bij de overtuiging namelijk, dat de Godsdienst,
gewijzigd naar de behoefte des tijds, aldjd bevonden is,
van de hoogfle waarde voor den mensch, en van heilzamen invloed to zijn op de welvaart en het geluk der
zamenleving, zal de vrome, fchoon meer verlicht dan
het oude Isradl, nogtans door bet lezen van deze Boeken in dit zijn gevoelen bevestigd worden, en duidelijk
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kunnen opmerken, hoezeer de Voorzienigheid de inflandhouding gewild en gehandhaafd heeft van die voormalige
en meer plegtige aanbidding en hulde des Onzienlijken .
Hier konden wij de pen nederleggen, bet noodeloos achtende nit to weiden in den lof van D A H L E R , die, na zijne
bekrooning door het Genootfchap, dien lof geenszins
behoeft . Dit alleen achten wij ons verpligt to moeten
zeggen . In ons kort verflag en vlugtig oVerzigt der
Prijsverhandeling heeft bet eenigen fchijn , als ware de
Sehrijver in zijne verdediging (o£ Afd . II) teruggekeerd
tot de eigene punten, door hem bevorens (in Afd . I)
getoetst en betoogd . Zoo moge bet zich voordoen in
onze opgave, to oppervlakkig om bet verfchil der bewerking to doen uitkomen ; in bet ftuk zelve zal niemand
zich hierover beklagen . Want eerst bewandelt de Schrijver zijnen eigen' weg, die hem regtflreeks tot de waarheid hrengt ; daarna volgt hij, in gelijke orde van taken, de menigerlei kronkelpaden, door andersdenkende
Neologen ingeflagen, beftrfjdt en wederlegt hunne drogredenen en vitterijen, met name door vergelijking, toelichting en verklaring van to onregt aangevoerde plaatfen
der Schrift, ja ontwikkelt, toetst en bepleit dus, in
het breede, met nieuwen en fterkeren aandrang, de reeds
gelegde gronden van geloofwaardigheid der Chroniken.
Twaalftal .Leerredenen, nagelaten door j o H A N N E S
M U L D E R, Predikant to Groningen . Te Groningen
en to Delft, b( R . J . Schierbeek en B . Bruins . 2882.
In gr. 8vo . f/III en 278 bl. f - 6o .

N atnurlijk fleflen de nageblevene betrekkingen van ver-

dienf}elijke Predikanten er prijs op, dat een gedeelte van ;
derzelver nagelatene Leerredenen in openbaren druk words
uitgegeven . Zoo toch bezitten zij eene blijvende herinnering aan den Afgeftorvene ; zoo fpreekt deze ook
nog na zijn verfcheiden tot hen, en doen zij een welkom gefchenk aan de Gemeente, die ook deze woorden
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van onderwijs en vermaning hoorde . Op zichzelf viutden
wij er dus niets bijzonders in, dat de tweede Uitgever
verlangde, eenige der nagelatene Leerredenen zijns, met
dankbare hoogachting vereerden, Ooms to molten uitgeyen, en dat de Weduwe van wijlen den Gronfng/chen
Predikant iI u L D E R daartoe gereedelijk bare toetlemming
gaf. Wie zal zuik eenen bundel met een al to kritisch
oog aanzien, vooral, daar de namen van 's mans Ambtgenooten, WINTGENS en Prof. a0FSTEDE DE
G R o o T, bezorgers der uitgave, ons waarborgen, dat
bier niets, dan hetgeen goed, nuttig en even lezens- als
hoorenswaardig is, geleverd words? - Zoodanige Waxen de gedachten van Rec., toen bij deze nagelatene
Leerredenen van eenen man, die hem alleen bij name
bekend geweest was, ter beoordeeling ontving . Na dezelve echter oplettend gelezen to hebben, meent bij,
geheel anders to moeten fpreken, en houdt het daarvoor, dat de boven genoemde Voorredenaars veel to weinig van deze Leerredenen gezegd hebben, toen zij „ ge• loofden , dat de kanfel-arbeid des braven en kundigen
• mans zeer wel eene plaats verdiende onder de in druk
• verfchenen Leerredenen van zoo vele andere waardige
• mannen bij de Protestantfche Kerkgenootfchappen in
• ons Vaderland . Niet alleen toch was M U L D E R een
„ man, wiens voortreffelijk karakter bij alien, die hem
• kenden, en op gezond en gedijelijk voedfel voor geest
„ en hart gezet waxen , ligtelijk bet gemis van fchitte .
• rende predikgaven deed voorbijzien ; maar ooh droe• gen zijne Leerredenen bet kenmerk van dien fielder• denkenden geest, die menfchenkennis en die warme
• zucht voor menfchenheil, welke hem in ails zijne
• werkzaamheden geleidden, en hem zoo veelzijds nut• tilt deden zijn ." De fteller dezer aankondiging fchroomt
niet , deze Preken onder bet bests to tellen, dat in dit
yak is uitgegeven .
Van bet gewigtige en deels ooh min gewone der onderwerpen mope eene korte opgave getuigen . Leery. I
handelt, naar Hand. VIII : 30, 3i, over den pligt, om
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dagelljks in den Bjjbel to lezen, en deelt raadgevingen
mede, om bet op de regte wijze to doen, om het vooral
zoo to doen, dat men ook verftaat, hetgeen men leest ; -II. Belt, na aangetoond to hebben, war men, Rom .
VIII : 15, door den geest tier dienstbaarheid tot vreeze, en dien tier aanneming tot kinderen to verflaan
hebbe, voor, hoe krachtig bet Evangelic hij deszelfs
geloovige belijders den eerflen tegengaat en den laatflen
bevordert, en brengt onder het oog, op welk eene nitftekende wijze hierdoor tier Christenen godzaligheid en
gelukzaligheid beide bevorderd worden ; -- III, toont,
naar Luk . XIII : 24a, aan, dat het zalig worden niet
zoo gemakkelijk is , als velen zich verbeelden, maar dat
het voor niemand onmogelijk zij, ontwikkelende, waarom
j E z u s de poort tier zaligheid eng noemt, en was het
beteekene, to /lrIden, om door dezelve in to gaan ; -IV . ontvouwt den zin en de meening van Luk . XIII :
24b, en overtuigt van de waarheid dier woorden van
den Heer, niet alleen met betrekking tot de toenmalige
Joe/en, maar vooral ook met betrekking tot ons, he
dendaagfche Christenen, en ontleent daaruit drangredenen tot ftrijden om in to gaan door de enge poort ; --V . fchetst, naar j o H . I : 5z , den acrd, de gronden en
de waarde van NAT H A N A e L'S geloof ; - VI. is uitgefproken kort na bet ophouden tier heerfchende ziekte
(1826) to Groningen, en bepaalt de daardoor aangetas.
ten bij bet voorregt, dat zij gezond zijn geworden ; bij
hunne verpligting, om de daarvoor verfchuldigde dankbaarheid aan den dag to leggen door niet meer to zondigen, en bij bet gevaar van jets ergers, dat bij filet
voortgaan in de zonde dreigt, geleidelijk en naar den
tekst .r o i . V : 14b• Ook de van de wreede ziekte verfchoond geblevene ontvangt bier een woord van vermaning en befturing ; - VII . dringt, met bet voorbeeld
van Jon (I : 4, $) , aan op het geven van eene godsdienftige opvoeding aan kinderen ; - VIII . is eerie Biddagsrede over D A N . IV : 27, in welke onderzocht words,
welke zonden ook vrij algemeen onder ons, Nederian •
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deri, heerfchen, en door welke geregtigheden wij die
behooren of to breken ; en aangetoond, hoeveel gegronde
hoop wij tan , maar ook thin alleen, kunren koesteren op
verlenging ook van omen vrede ; - IX . befchouwt den
indruk, dien het gebeurde op Golgotha op de fchare
maakte, gelijk L U R A s dien, XXIII : 48 , vermeldt ; X . over J OH . V : 35 , (overal ftaat verheerdeljjk 15)
onderzoekt, welke gewigtige redenen God er voor gehad kunne hebben, our foortgelijke mannen, fours fpoedig en onverwacht, door den dood van deze aarde weg
to nemen, en hoe weinig reden wij dikwijls hebben, our
ons over hun verlies zoo uitermate to bedroeven . Behoeven wij to zeggen, tat deze Leerrede is uirgefproken
kort na het overlijden van den hoogst verdienftelijken
en met zooveel regt diep betreurden r . A . C L A R I S$ B? ; - XI . worth de gelijkenis, M A T T H . XVIII
23 - 35, verklaard, het doel derzelve aangewezen, en
de belangrijke bijzonderheden, welke j E z u s zijnen Leerlingen met dezelve wilde infcherpen, ontwikkeld ; -X1I. eindelijk, ten tekst hebbende NI A T T H . XXI
28---3z, toont aan, tat geene woorden, geene beloften, geene uiterlijke vertooningen of gebaarden (gebaren) in de Godsdienst jets afdoen, maar alleen eene
godvruchtige, waarheidlievende en deugdzame gezindheid van hart en dadelijke betrachting van Gods geboden .
Wij befchouwen deze Preken als een zeer nuttig boek,
zoo wel voor Predikanten als voor leeken . Voor de eerften,
omdat het, in algemeenen zin, modellen zijn, our eenvoudig,
d uidelijk , maar tevens,deftig to prediken . De manier is, en
hierin achten wij dezelve, als zoodanig, buitengewone verdieniten to hebben, niet boven het algemeene bereik .
Trouwens, wij hielden het needs voor gewaagd, our b .
v. bet verrasfende van V A N D E R p A L M, het itoure
van B o R c ER, het deftige van D E R Di o u T, bet eenvoudige van H E R I N GA, our geene anderen to noemen,
to willen navolgen, en hebben ons tot nog toe niet kunnen vereenigen met hen, die dezer en anderen meesterftukken, our tit eigenaardige, als modellen aanprezen. Maar
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die de onderhavige Leerredenen lees', gevoelt wel bet .
fchoone en gepaste, maar gevoelt 'evens, aithans zoo
ping bet ons, dat bij, bij aanhoudende oefening, in dezen tram' goed kan leeren prediken . Ook your onze
Gemeenten zelve kan en, gaat bet naar onzen wensch,
zal dit boek tot veelvoudigen zegen wezen . Rein en
verlicht Christendom vinden zij bier eenvoudig en hartelijk voorgefi:eld, en op meer dam ¢one plaats aanmerkingen, die men zoo dagelijks op den predikfl:oel niet
hoort, en echter daar zeer wet mogen gehoord worden .
Wij eindigen met bet overnemen eener proeve nit de zevende Leerrede, op welke bet laatst gezegde van toepasfing is
„ Zulke uitfpanningen en vermaken, als JOB zijnen
„ kinderen vergunde, behooren wij ook de onzen bet
• meest toe to llaan, en fommigen onzer eeniglijk to
„ vergunnen, huifelijke feesten, namelijk, familiege• zelfchappen en uitfpanningen en vermaken, waarin
„ buns gelijken, waarin wij, hunne ouders, broeders
„ en zusters, hunne bloedverwanten en bijzondere be• kenden, met hen kunnen en mogen willen deelen ." • Die openbare en aigemeene gezelfchappen en zamen• komften , waar men uitfpanning en vermaak bij vreem„ den zoekt, en zich van zijne huisgenooten verwijdert,
„ waar men voor zichzelven geld verteert, zonder dat
• echtgenooten, kinderen, en anderen onzer naaste bloed„ verwanten en betrekkingen, et in deelen of genot van
• hebben, die zijn meestal voor bet huifelijke genoegen,
„ bet maatfchappelijke welzijn, voor de ware godsvrucht
„ en zedelijkheid hoogst fchadelijk en verderfelijk ; de„ ze verwijderen de harten, die naauw to zamen ver• bonden moesten blijven, van elkander, en doen ons
„ aan eigen vermaak bet geluk en genoegen onzer echt„ genooten, kinderen of nabefi :aanden menigmaleln op„ offeren ; maax wanneer ouders de verjaardagen hunner
„ kinderen, kinderen die hunner ouders, broeders en
• zusters die van elkander, in hunne huizen underling
„ met vrolijkheid, en naar hunnen hand en bun vermo-
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• gen ingerigte maaltijden vieren, dan worden de harten

„ to naauwer aan elkander verbonden, dan leers men
„ elkander to meer hoogachten en to teederder beminnen,
• dan bevordert men elkanders underling geluk en ge• noegen ; daardoor bevestigt men, en de bijzondere
• huifelijke, en de algemeene maatfchappelijke welvaart
„ sevens . Vaders en moeders ! bezorgt uwen kinderen
„ zulke huifelijke vermaken, zoodanige familiegezel• fchappen en feesten, dan zult gij uw eigen geluk en
• ook het hunne bevorderen, en geene ligtzinnigheid
• en losbandigheid, maar godsvrucht en de .ugd bij hen
• aankweeken ."
Leerrede over den to verre gaanden fchroam tegen het
gebruik van eenige gaven Gods ; door A . V A N D JJ K,
Predikant der Hervormden to Mantgum . Te Groningen, bij J . Oomkens . 1833 . In gr. 8vo. 2o El.

f .-3o .

11 a Cholera heeft aanleiding gegeven tot het vervarardigen dezer Leerrede, die waarfchijnlijk ten tijde van
het verfpreiden der ziekte in ons vaderland werd uitgefproken . IHet Voorberigt is geteekend : 1 December
1832 . Was er toen nog behoefte aan de uitgave
Dat
de wreede kwaal zich van nieuws zou openbaren, kon
toen niet vooruitzien .
D; VAN D IJ K
zijn Eerw .n
wensehte nuttig to zijn, ook buiten zinen werkkring,
al is bet Jlechts voor fommigen . Kleinmoedige vrees
deed in die dagen bij menigeen verregaande zwakheid
van geloof blijken . Zelfs menfchen, van welke men
zulks niet verwacht zoude hebben, toonden kinderachtige befchroomdheid in het gebruiken of niet gebruiken
van eenige fpijzen . Welligt vond de Heer v A N D IJ K
in zijne Gemeente ook reden, om tegen zoodanige overdrijving to waarfchuwen. Wij vertrouwen, dat de Prediker naar de behoefte en vatbaarheid van zone hoorders heeft willen fpreken . Het onderwerp is echter niet
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aeer gepast voor den kanfel, of had althans op eerie geheel andere wjjze kunnen en behooren behandeld to worden . Tot opheldering van den tekst, die immers op
een' geheel anderen fchroom doelt, had de Prediker toch
wel jets, al was het dan ook met een kort worrd, mogen zeggen . Voorts zouden wjj in de Preek zelve meer
gang en preektoon verlangd hebben . Tot proeve, om
de zonderlingheid, alleen dit : „ I . Er is eerie betamende
bezorgdheid tegen enkele gaven Gods - maar ook een
fchroom tegen derzelver gebruik, die Ngt to verve getrokken words . A . Men neeuit zich fomtijds met reden
in acht tegen deze of gene dingen, b . v . : a . Sommige
menichen hebben van dezelve eenen natuurlijken afkeer .
Het is geene keurigheid of kinderlijke eigenzinnigheid,
neen ! zij hebben het dikwerf beproefd, om dien afkeer
to overwinnen, maar dat heeft telkens flechte gevolgen
gehad . Zulken is het aan to raden, dat zij zichzelven
gees geweld aandoen, en voor anderen overlaten, was
f}rjjdig fchijnt met hunne natunr, b. Er zijn fpijzen, die
anderen met fmaak en graagte gebruiken, maar eenigen
kunnen dezelve niet verdragen, al is de trek anders
groot. Hoe gunflig de working daarvan bij velen ook
is, zij blijft voor hen eer fchadeljjk, dan voordeelig.
Zjj zorgen dus voor hunne gezondheid en hue levee,
wanneer zij zichzelven weten to verloochenen . c . De
beste gaven, die voor de gezonden dienftig zijn, moeten veelmalen aan kranken worden onthouden . Zware
kost, die den arbeidsman moot flerken, is voor de zwakken niet to verduwen . Het nuttig brood kan den herf}ellenden doen inflorten en fterven - en de wijn, die
anders bet hart verheugt, de hitte cjer koorts en hot
geweld der ziekte voeden ."
Wij zouden hot vario modo bone fit flier op deze
Preek durven toepasfen . De Eerw . V A N D IJ K had de .
zelve althans niet moeten laten drukken .
Handbook der bi/zondere Pathologic en Therapie van Dr.
J, W . B . CON a A D I, Hoogleeraar to Gottingen, enz .
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Naar de Ode Hoogd. uitgave vertaald door J. s .
s T o K v I s, J R . M. D . IJlen Deels IJIe Siuk . Bevattende de Inleiding en bet LeerJluk der Koortfen . Te
4mJlerdam , b f S . de Grebber. 1832 . In gr. 8vo.
III en 144 . bl. f 1- 50 .

De reden , waarom de Hoogleeraar

C 0 N R A D I dit werk
opitelde, was, dat onder de reeds voorhanden of tot
dusverre in bet licht verfchenen werken geen gevonden
werd, hetwelk aan zijn oogmerk beantwoordde. Dat dit
Compendium flu anderen geheel bevredigen zal , is niet
waarfchijnlijk ; bet zal bun gaan met den arbeid van
C 0 N R A D I , als hem met dien van anderen. Het is
ook niet gemakkelijk , zulk 'een Compendium to fchrijven , en onmogelijk, een op to ftellen, hetwelk aan alley
behoefte zoude kunnen voldoen . Men mag en moat zich
tevreden houden , wanneer over bet algemeen zulk eene
zamenf~elling bruikbaar words geoordeeld . Dit flu kan
met regt van dit werk gezegd worden , en de vertaling
voorziet in eene behoefte , welke wezenlijk beflaat, althans voor die jongelieden , welke van bet hooger onderwijs verf%oken zijn of moeten blijven . Het kan wie
zich tot Heelkundigen to platten lande willen vormen
aanbevolen worden . Ook de kweekelingen bij de militaire geneeskundige dienst kunnen bet vooreerst met vrueht
gebruiken, al diende bet ook nergens anders toe, dan om
hen voor eene, in hunne toekomi<ige betrekking, hoogst
fchadelijke eenzijdigheid to bewaren . Men belt daar flog
aldjd to zeer over naar hetgeen uit Frankrlk afkomftig
is , en tact bij voorkeur naar die werken , welke geheel onder den invloed der door de meesten kwalijk be •
grepene leer van s R 0 U s s A I s in bet licht varfchijnen,
welke dan flog verkeerder worden toegepast en zonder
onderfcheiding in praktijk gebragt . Mogt bet gelukken,
ook daar flog eens den invloed dier Geneeskunde to doen
gelden , waardoor de Hoogefcholen van Nederland ifeeds
zoo voordeelig zich onderfcheiden hebben en flog blijven
onderfcheiden ! Daartoe werke bet gebruiken van dit boek ,
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lang een oorfpronkeiijk werk van dien aard, van
eenen doelmatigen omvang, ontbreken zal !
De Schrijver dezer bijzondere Pathologic en Therapie
is bekend met de voortbrengfels van den nieuweren tijd .
Hij is in den geest dier werken doorgedrongen, getuige
zijne beoordeelingen en gedeeltelijk wederlegging van fommige overdrevene Theorien . (Voorr, bl . XI en bl . 27* .)
Terwijl hij de ziekten praktisch behandelt, verzuimt Mj
niet, met bet letterkundige, daartoe betrekking hebbende, den Lezer bekend to maken . Zijne fchrijfwijze is
bevattelijk ; zijne voorfchriften zijn doorgaans eenvoudig
en doelmatig .
Wanneer bet werk geheel in het licht zal verichenen
zijn, waartoe Vertaler en Uitgever aanmoediging mogen
vinden, zullen wij op het geheel, zoo wij in het leven
gefpaard worden, terugkomen, en den omtrent een en ander eene aanmerking mededeelen . -- In dit eerfte Iluk worden, behalve de Inleiding, de Koortfen, in acht Hoofdflukken, in 138 §§ afgehandeld ; een aanhangfel van
XXIX voorfchriften is er bijgevoegd .

ZOO

Mededeelingen omtrent de befmettel~kheid van den kwaden Droes voor den Mensch, door Waarnemingen
nader bevestigd ; door Dr . F . S . ALEXANDER .
Te Utrecht, bij van Paddenburg en Comp . 1833 . In
gr. 8vo . XI en 56 bl. f :-6o.
Lit werkje is opgedragen aan bet Utrecktsch Genoot~
fchap van Kunften en Wetenfchappen, hetwelk in deszelfs programme van 1832 over de befmetting van den
kwaden droes bij den mensch eene prijsvraag heeft uitgefchreven . Wij oordeelen deszelfs meer algemeene bekendwording belangrijk, zoo wel voor hen, die met
paarden moeten omgaan en daarbij niet behoedzaam genoeg wezen kunnen, als voor Geneeskundigen, bijzonder militaire Artfen, wien dergelijke gevallen mede kunnen voorkomen, en die omtrent den waren aard dezer
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ziekte waarfchijnlijk dikwerf zouden mistasten. Dat
loch deze befmetting, hoewel zeldzaam, wel eens zal
hebben plaats gehad, zonder dal men er behoorlijk op
gelet beefs, kan naauwelijks betwijfeld worden . Deze
ziekte openbaart zich in den begiune met pijn in de ledematen, die gewoonlijk voor rheumatisch gehouden
words, lusteloosheid, hoofdpijn ; er vertoonen zich puisten in het aangezigt, zwellingen aan de ledematen ; er
ontftaan verzwerirgen ; de krachten zinken weg, en de
zieke fterft fomtijds na weinige dagen, in andere gevallen
na langdurig lijden . De iijkopeningen vertoonen ophoopingen van ester in bet celwijs weeffel, een ziekelijk
aangedaan watervatenftelfel, het ilijmvlies van den news
met zweren bezel, ontlteking in de luchtpijp, en bijzonder verzwering in de larynx . De kundige Schrijver
befchrijft vooreerst twee gevallen, door hemzelven in
1829 en 1831 waargenomen, en welke beide met den dood
eindigden . Eene naauwkeurige opgaaf van hetgeen de
lijkbefchouwing leerde, is bier bijgevoegd . Na vetvolgens nog twee gevallen medegedeeld to hebben, die na
langdurige behandeling in herftelling overgingen, voegt
de Schrijver hierbij eene vertaling van ziektegevallen, die
door Engelfche Waarnemers, E L 1.10 T s o N en Y o v A T T,
zijn geboekt, en eene korte opgave van andere dergelijke
waarnemingen in verfchillende Duitfche Journalen .
De behandeling dezer verfchrikkelijke ziekte was fymptomatisch en palliatief ; de lijders werden meerendeels met
demulcentia behandeld.
Het is nit deze waarnemingen blijkbaar, dal de kwade
droes voor den mensch ongetwijfeld befmettelijk wezen
kan . Welke voorzorgen kunnen worden aangewend ,
dpdat zij, die kwaaddroezige paarden behandelen moeten, van de befmetting bevrijd blijven, hopen wij , dal
de beantwoording der gemelde prijsvraag ons in 't vervolg bepaaldelijk leeren zal . Intusfchen, daar er, volgens den Heer Y O U A T T en andere Veeartfenijkundigen, negenenveertig van de vijftig door den kwaden
droes aangetaste paarden bezwijken, zouden wij den
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voorflag van den Heer E L L I o T a o N voor bet algemeene welzijn aannemelijk keuren, our paarden, die door
daze kwaal aangetast zijn, onmiddellijk to dooden, en
daarmede voort to gaan, tot dat er eene geneeswijze tegen de ziekte gevonden, of eene nieuwe wijze van behandeling voorgefield zij geworden . Meer in hat belang
der menfchen dan der dieren ! zegt de Schrijver.
Confiderations fur la nature et le traitement du Choleramorbus, fuivies d'une infiruction fur les preceptes
HygiBniques contra carte maladie ; par le Chevalier
J . K . L . DE KIRCKHOVE dit DE KIRCKHOFF,
D . M ., ancien Medecin en chef des H6pitaux Militaires, Vice-PrBfident Honoraire de la Soci& Grandducale de Mineralogie d'J~na, Commandeer et Chevalier de plufieurs Ordres, Membre de la plupart des
Academies et des Socidtes favantes de l'Europe, Membre honoraire des Aca .ithmies Americaines des Beauxarts et des Societes de Mddecine de New-Yorck et de
Philadelphia, Asfoci~ correspondent de 1'Infiitut d'Albany, du Lycee d'Histoire Naturelle de New-Yorck,
de l'Acade~mie des Sciences et Arts de Batavia, etc . ,
Membre de la Commisfion ni dicale de la Province d'Anvers . Dddication aux ni 1nes de mon PPre J E A N F R A NC o I s, Chevalier D E K I R C K H 0 v E, et a la me .
moire de 1'immortel Baron DE 0 6 THE . A Anvers,
chez Madame Latour, ia. l a Librairie Clasfique, Marchd
aux Oeufs, No . 6'g . '833 . gr . 8vo . Preface XVI .
p . 2'? . Se vend au profit des Pauvres en raifon de
f2-5ov

De Heer Ridder Kommandeur

D E K I R C K HOVE dii
fchijnt de toenemende bevolking uit
een wijsgeerig gezigtpunt to befchouwen, of zij fours
de grenzen kon overfchrijden, waartegen de Cholera de
D E K I K C K H O F F,
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juiste palen zou moeten flellen! Deze wijsgeerige re-

denering kwetst echter hat menfchelijk gevoel . De Cholera fpreekt door hetzelve tot den

Philantropilehen

Arts ;

deze words er door getroffen, en vindt door haar op
nieuw gelegenheid, om op zijn verheven

ftandpunt

zich

to kunnen vertoonen . Hij words als tot eene foort van
Godheid verheven, door den rijken getroeteld, doox den

armen gezegend . De Geneeskundige Commisfie van zes
laden tot de Cholera to

fdntwerpen,

waarvan de Schrij-

ver medelid was, heeft, wedijverende met hat Stads-

beftuur, haar niet kunnen afweren . De Burgemeester
verdient echter der algemeene erkentenis aangewezen to
worden . De Schrijver inzonderheid genoot letterlijk on-

der dit alles bijna geene rust, zoo ward hij door eene
talrijke fchare

(clientelle)

gezocht . Sommige tijdfchrif-

ten, wier getuigenis den Schrijver niet onverfchillig is ,
hebben hem met

vleijende artikels

hulde bewezen . Hij

was dan ook zeer gelukkig ; hij telde flechts ACHT flagtoffers . Hij erkent deze gelukkige uitkomst aan

ritur Mindereri

den fpi-

verfchuldigd to zijn. Door allerlei tijd-

fchriften is dit reeds bekend gemaakt . De Schrijver moat

deze uitkomfl-en flechts door de mededeeling van TACHTIC

gevallen Raven, waarvan alleen ACHT ongelukkig

afiiepen ; dock daar was hat

Cholera foudroyante,

neer de Geneeskunst onvermogende is !

wan-

Ook kept zij

onfeilbaar is, tot de king toe .
(minutia) ten goede
houden .
Ook vreest hij geene kritiek, omdat hij geene
andere eerzucht kept , dan die van nuttig to zijn . brie
Been middel, hetwelk

Men zal den Schrijver uitvoerigheid

zou hier durven kritiferen ?

Gefchiedkundige Befchouwing van den Oorlog op bet
Grondgebied der Bataaffche Republiek in 1799, door
den .Lt.-Generaal Baron K R A If E N H O pr. Te Nf.
megen, by de Wed. J. C . Vieweg en loon . 1832.
XVI, 3 2,, en i86 bladz. Bf,llagen . f 7 - $n.
BOEKBESCH. 1833 . NO . 12.
M m
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de veldtogt der Engelfchen en Rusfen In
Noordholland, ten jare 1799, reeds door den vermaar-

den D U M A s en ook door den gewezen Reprefentant
v 0 N c K befchreven is, zoo ontbrak echter aan den
eeriten de hoedanigheid van inlander, met de plaatfelijke
getleldheid bekend, aan den tweeden die van krijgsman,
en dus in fl:aat, over de bewegingen der legers met bevoegdheid to oordeelen, om hun onderwerp volkomen
naar den eisch to behandelen . Beide hoedanigheden zijn
vereenigd in den Generaal K R A iJ E N H O F F, die daarenboven ooggetuige en deelgenoot is geweest van bet
gebeurde . De loop der tijden en de verzoening der partijen heeft alles, wat met ftaatkundige verdeeldheid in
betrekking f'caat, doen verdwijnen, zoodat flu nog looter het gefchledkundige gedeelte overblijft, vooral in betrekking tot de krijgskundige Gefchiedenis van ons Vaderland . En dan verdient bet verhaal van eenen aanval
op dat gedeelte onzes Vaderlands, hetwelk nog federt
din tijd door geduchte veriterkingen zoo zeer is bevetligd geworden, wel de aandacht des befchouwers ook
van lateren tijd. Er is wel weinig vrees meet, dal een
Engelsch lager op de Noordhollandfche kusten zal landen ; maar wie wear , wat de wisfelvallige en raadfelachtige loop der ftaatkundige gebeurtenisfen ons nog to zien
geeft! En dan is hat van belang, de f'cerkte van ons
Vaderland ook op dat punt to kennen .
Immers, hoezeer er in 1799 geene gereede en welgee
oefende Schutterij bij de hand was (misfchien desttyds
een gevaarlijk geneesmiddel), hoezeer de Franfchen, wier
onderdanen wij order beleefdere uitdrukkingen waren,
geenszins de f}erkte hadden, bij de traktaten vereischt ,
zoo heeft loch en de cooed des legers, en de gelegenheid der landllreek , en de bekwame bewegingen der legerhoofden een vrij aanzienlijk en vooral welgeoefend leger eerst vljf weketa lang tegengehotiden, eii toen tot
den aftogt gedwongen.
Na eeue korte en zakeiijke fchets van Europe's toeftand in de eerfte helft van i799, loan de despotieke
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zoogenoemde Franfche Republiek, die geheel Europa
aan haar dwangj uk wilde onderwerpen, door de Oostenrfkfche en Rusfifche wapenen zich reeds Zwitferland
en ItaliB zag ontwringen, ons intusfchen, in weerwil
der verdragen, geenszitts de beloofde en duur betaalde
hulptroepen toezond, - words de voorgenomen togs
der Engelfchen en hunne toe bereidfelen verhaald . Dat
bet oogmerk van de Britfche zijde ftaatkundig juist gezien was, en op goede gronden fteunde, beweert de
Schrijver : wine zaak echter vonden wij bij hem niet,
die ons voorkomt toch ook in de fchaal der overweging
tamelijk zwaar gewogen to hebben, namelijk de huip van
den Pruishfchen kant, waarmede Engeland gelijk velen
alhier zich fchijnen gevleid to hebben, wanneer men eenmaal beflisfende voordeelen behaalde . Omtrent bet landingspunt kwam de Schelde, de Macs, de Dollars en
het gas van Texel in overweging ; en bet fchijnt, dat de
hoop op de bemagtiging der vloot tot het laatfi :e heeft
doen befluiten . De verwachting van bet omflaan der
Hoofd(}ad Am/lerdam fchijnt daarbij ook in aanmerking
gekomen to zijn . Het ftrekt intusfchen niet zeer tot aanbeveling der kunde van de ontwerpers van dit plan van
veldtogt, dat zij bet voor eenen veldtogt, vooral met
ruiterij en gefchut, zoo hoogst ongunftige terrein van
Noordholland niet in bet oog gehouden of niet gekend,
en zich naderhand daarover, als een' oroverkomelijken
hinderpaal tegen het welgelukken der onderneming, hebben beklaagd . Het verwondert ons dus zeer, dat de
kundige Schrijver zegt : „ Na alle deze overwegingen
• moest .Engeland dan ook tot bet beiluit komen, om
• dit laatfle ontwerp , als het meest doelmatige, aan to
• nemen ." Onzes inziens zou eene landing in de Mac;,
in het hart van Zuidholland, veal grooter uitwerking hebben gedaan, door eensdeels de Franfchen achter de rivieren terug to houden, en anderdeels door de inneming
van Rotterdam en den Haag hat geheele Bewind to verlammen, en buitenslands eene uitwerking to doen , die
lsfdaien Pruisfens toetreding kon hebben be(llsr . Wax
M m s
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won men met 1llkmaar en geheel Noordholland? Men
had dan nog altijd Holland op z/n Jmalst, bet Wr ker-meer en hat If voor de burst, en 1lmflerdam kon
vrij wat meer tegentland bieden, dan de onhoudbare Zuidhollandfche Steden . De Bataaffche Regering had beide
punten over hat hoofd gezien ; au vreesde en zorgde
ilechts voor Zealand, de Earns en den Ifs/el.
Nogtans zou misfchien de Expeditie-vloot, laar hat
landingspunt zorgvuldig geheim ward gehouden, e Naderlanders verrast hebben , zonder een' ftijven \aestewind, die de reeds voor den wal geziene vloot wader
verdreef, en dus in de vijf dagen, die er tot de landing
nog verliepen, gelegenheid tot eenige toebereidfelen
gal'. De Nederlanders moeten hat eertle fpits afbijten ;
D A E N D E L s was reeds in Noordholland, en maakte
den regtervleugel uit ; D LIMO N C E A U kwam uit Groningerland, de Zuiderzee over, op hat tantrum, en
eerst naderhand verfchenen de Franfchen under B R tiNE op den linkervleugel . Onze Schrijver fchijnt met
laatstgemelden Generaal niet zeer veal op to hebben ; ten
minfte in zijne zeer oordeelkundige aanmerkingen op de
geleverde gevechten (van ro, 19 Sept ., 2 en 6 Oct.)
laakt hi) hem maarmalen, zoo als wegens overhaasting
in den aanval op ro Sept ., waardoor verwarring en
misfchien de panifche fchrik ontftond, die daze onderneming deed mislukken (bl . Ia6, r27) . Men weet,
walk eerie geweldige menigte dooden en ge'vangenen destijds door a R U N E warden opgegeven, als door de
Anglo-Rusfen op 19 Sept . in den flag van Bergen verloren (2000 gevangenen, 3000 dooden en gekwetften,
benevens 28 tlukken gefchut), terwijl de Franfchen
niet meer dan vzjftig dooden en driehonderd gekwetften
zouden hebben gehad, (zie Bijlagen achter dit hock,
bl . 8o.) De opgave, zegt K R A I J E N H OFF, in bet
ligtzinnig en fnorkend Rapport van den Generaal
B R U N E aan den Franfchen Minister van Oorlog, kan
(de flatting van bet Bataaffche bloed voor nicts gerekend) alleen doelen op bet verlies bJ de Franfcbe Di~1
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(bl .
gevangenen, dus veel meer dan de tegen hem over ilaande vijand, verloren, en het verlies aan weerzijden zal
elkander dus nagenoeg hebben opgewogen . (Bij de bovengenoemde leugentaal van B It U N E kan men ook bet
door hem ofcieel verhaalde fpruokje voegen, dat de Engelfchen de Noordhollandfche boeren met vrouwen en
kinderen in hunne huizen verbrand hebben, bl . 8o .
Dit zal wel even zoo waar zijn als de latere verhalen
der Belgen wegens de gruwelen der Nederlanders bij
den aanval op Brusfel. Beide Volken verflaan zich op
ojci&e leugentaal .)
Ook omtrent de gevechten van den 2 en 6 Oct . komen uitvoerige en blijkbaar onzijdige verhalen voor ; de
misflagen aan weerzijden worden rond aangetoond . Ba uN E's pofitie (na het verlies van den flag bij Egmond
op den s Oct .) in Ilolland op z/n fmalst words als
uitmuntend gekozen befchreven, niet minder dan die van
D A E N D E L S bij Purmerend achter overflroomingen .
Men had, namelijk, in den flag van 2 Oct . ondervonden, dat de linie der verdedigers to lang was en to
zeer blootflond aan bet gevaar van omgetrokken to
worden, gelijk dan ook tie Engelfchen en Rusfen hiervan gebruik maakten, en hoogstwaarfchijnlijk, zonder
de flapheid in den aanval der laatflen, hun doe] zouden
hebben bereikt ; thans bleef de overwinning van den
sden flechts onvolledig, en de aftogt der verdedigers
had in voltnaakte orde plaats . De Heer K R A I J E NH O F F gelooft, dat de bellisfende flag van den 6den
flechts toevallig algemeen is geworden, doordien de aanvallers zich flechts van goede en gefchikte punters wilden verzekeren, om naderhand des to voordeeliger flag
to leveren ; en dat de hardnekkige verdediging, door
het aanrukken van al meer en meer troepen , of ]lever
de drift der Rusfen, die (om hunne flaauwhartigheid
in den vorigen flrijd gned to makers?) thans to verre,
op Castricum , losgingen, eindelljk den flag algemeen zou
vife geleden, of is eene onbefchaamde logenfpraak
158) . DAENDELS alleen had r6oo man, meestal
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hebben gemaakt . De voorbeelden hiervan is de Gefchiedenis zouden niet moeijelijk to vinden zijn . Het is
merkwaardig, dat deze flag begon met de fchandelijke
vlugt van een Bataljon Franfehen to Akerfloot, (bl .
196) en ten voordeele eindigde door een' moedigen ganval van den Hollandfchen Overlie Q v A l T A met een
Regement onzer Huzaren, door eenige Franfche ruiterij
onderileund, die des avonds last in het hagchelfjkfie
oogenblik de kans deden keeren (bl . 1oz) . Bij gelegenheid der onderjiandelingen over eenen aftogt der
4nglo-Rus/en (want de flag van den 6den had hun bewezen, dat het doordringen onmogelijk was, en zij wilden toch in Noordholland niet overwinteren) words de
Opperbevelhebber B R U N E ten fierkfie gelaakt over het
fluiten der overeenkomst van den i8 Oct ., waarin de
Hollandfche vloot werd opgeofferd. „ Waarom (dus
vraagt K R A l J E N H o F F, bl. s36) waarom brak de Ge„ neraal B R UN E, na de afwijzing van dit eerfie en
„ allerbelangrijkfie punt (de teruggave van, of fchaver• goading voor de vloot), niet liever terfiond de ge„ heele onderhandeling af, daar hij met zijne Armee in
„ eene zeer goede of'enfive ftelliifg lag, aan niets ge .
„ brek hebben kon, en nog dagelijks groote verfierkin• gen to wachten had ; daar hij alzoo door tijd to win„ nen zeer veal op den vijand, die althans in dit jaar„ faizoen geene verfterking to gemoet kon zien, winnen
• zou : en waarom lies hij de ear der bedreiging tot
• hat afbreken der onderhandeling aan den Hertog VA N
„ Y O R K over? en waarom daarop binnen den tijd van
„ eenige uren alles toegegeven ? . . . . Wij zijn verpligt,
• ten aanzien van hat toen algemeen loopend gerucht,
„ alsof hij met zijne perfoonlijke belangen zou hebben
„ geraadpleegd, aan to merken, dat wij gedurende ons
• verblijf (in tending) aan den Helder daarvsn niets an„ dens ontdekt hebben, dan dat de Generaal voornoemd
• een zeer aanzienlijk gefchenk van paarden voor zich
• en zijnen fiat genoten heeft, en dat er geheime arti• kelen van overeenkomst hebben beiiaan, waarvan er
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• ons een enkel bij toeval is bekend geworden . Noch
• het een, noch het ander kan ten bewijze verifrek-

„ ken van die kieschheid, welke men van eenen Opper„ bevelhebber verlangen mag." Ziedaar de Franfchen!
Die bastaard-Republikeinen wilden zoo gaarne in fchijn
de oude Romeinfche helden naapen, en hunne Veldheeren laten zich intusfchen door den vijand ten nadeele
hunner bondgenooten omkoopen ! - Het is droevig en
vernederend, dat de Regering eener Republiek, die hare
onafhankelijkheid (ilechts in naam beflaande) voor hones
decd millioenen, Venlo, Maastricht, Staatsvlaanderen,
en bet gedwongen onderhoud van 25,000 Franfchen (hetzij die in of buiten het land waken) gekocht had, thans
zoo diep verlaagd werd, van iemand, die onze vloot
to
nen behceve genoegzaam verkocht had, met opera .
lijke , zeer vleijende eerbetuigingen en zelfs belooningen
to moeten overladen ! De Generaal K R A I J E N H O F F
plaatst, nit regtmatigen vaderlandfchen weerzin, dit fiuk
van walgelijke vleijerij niet . Het tegenwoordig levende
ge(lacht zal bet naauwelijks kunnen gelooven, dat Vereenigde Nederlanders, destijds Bataven genoemd, nog
voor dertig jaren, genoegzaam dezelfde rol omtrent Frankr7k fpeelden, die thans de Belgen vervuilen, hoewel zij
hun aangevallen Vaderland beter wisten to verdedigen .
Na het verhaal der Capitulatie volgt dat van des
Schrijvers verblijf aan den Helder' als Commisfaris, om
voor de behoorlijke uitvoering der Capitulatle aldaar to
waken, waar het hem gelukt is, nog eenige fchavergoeding voor de ontramponeerde batterijen aan den udder
en de genomene koopvaardijfchepen terug to bekomen .
Ten ilotte worden nog de middelen tot verdediging
van 4mflerdam, door den Schrijver binnen eene maand
tot Band gebragt, alsmede de latere maatregelen tot befcherming van Noordholland, vermeld .
Het werk van den Beer K R A I J E N H O F F, hoezeer meer bijzonder voor Militairen gefchreven, heeft
echter eenen s ook voor leeken in de krijgskunst, onderhoudenden ilijl, en last zich met genoegen lezen .
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De duidelijkheid words bevorderd door een itel voortreffelijke Kaarten en Plans van het oorlogstooneel in
Noordholland, gelijk de aangeaipte daadzaken door de
mededeeling van uitvoerige Bijlagen, van de Proclamatie
van Sir RALPH A B E R C R O nI B I E op het laatst vats
Aug. af, tot de briefwisfeling van den Schrijver met
ons Ministerie, over de genomene en teruggegevene koopvaardijfchepen, toe .

Proeve eener Theoretifche en Practifche Menschkunde, door u .
T I M M ER, Predikant to Garnwerd en Oostum . file Dee!.
To Groningen, bij W. Zuidema,

131 f 2 - 50 .

1832 .

In gr . 8vo. 299

1Jat POPE gelijk had, toen hij fchreef : the proper Jludy
of mankind is man, is reeds ce dikwijls gezegd en herhaald,
om het belang en veelzijdig 'inc der menschkunde hier op
ce halen . Zij heeft dit met de wiskunde gemeen, dat men
er nooit in kan gezegd worden volleerd to zijn . Zoolang
de mensch, om met F E I T H to fpreken, een „ verbazend
zamenftet van tegenthijdigheden ," zichzelven een raadfel
is, en de wet in zijne leden ttrijd voert tegen de zedelijke,
dat is, met andere woorden, zoolang de cegenwoordige hutshouding der dingen befaat, even zoolang zal de mensch .
kunde eene der moeijelijk(te, eene der gewigcigae weten .
fchappen blijven . Wij kunnen er ons dus ook geenszins over
verwonderen, dac zij vele beoefenaars gehad heefc ; dac wer .
ken in dit yak in ooze, toch niet zeer uicgebreide, Bibliotheek eene vrlj groote ruimte be(laan ; en dat hij, die zich
op deze ttudie opzectelljk toelegc, de refultaten van zijn
onderzoek openbaar wit waken, en alzoo eenige t eenen bij.
dragen tot het groote gebouw, dat, hoe langer zoo verder
opgecrokken, echter wel nooit voltoold zal worden . Zulki
is ook bet geval met den Heer T I M M E R, wiens werk wij
aankondigen .
Hij melds in het voorberigt, eerst voornemens to zijn ge.
weest, om de 4nthropologie van RANT to vertalen, dock
daarvan to zijn afgefchrikc door de groote moeijelijkheid van
dit werk, en het onaangename, om een boekdeel van 332
bladzijden werktuigelijk ce vertalen . Ais die vercaling dan

H . T I M M E R,
ook zoo

geheel

wij den 1-Jeer
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„ werkruigelijk" zou zijn geweest, danken
T IM M E R

voor bet ftaken van dien arbeid .

Wij zijn geene vrienden van werkwigelijke vertaUngen,
maar zien dart ook de onvermijdelijkheid daarvan tot nog toe
niet in .
V EL D,

Alrhans de kundige, reeds overleden H . RIETom flechts dir dine re noemen, beefs met de Ge-

fchiedcnis en Schriften der Apostelen van j E z a s, door j . j .
u E S s , bet tegendeel, dunks ons, proefondervindeli~k bewezen . Doch dir in bet voorbijgaan . Wij prijzen in alien ge-

vane de vlijr van den Eerw . T IM M E R , die liever lets oorfpronkelijks wilde geven , dart vertaling . Ach ! dachten al .
dus velen, ook zij , die volkomen in ftaar zijn, om lets even
goods, ja beters, zelve re fchrijven, dart hetgeen zij versa.
lent

Met bet afzien dart van zijn eerfte voornemen, verloor

T I M M E R

we!, zegt hij,

„ bet doe!, waarmede hij de

menschkunde beoefende," (legde hij zich dart hierop toe,
met bet

K A N T'S Anthropologic to vertalen ?)
„ den lust, om den mensch naauwkeuriger

„ doel," onI

maar geenszins

to leeren kennen ." Iiij vane bet voornemen op, om zeif
eerie proeve van menschkunde op to Rotten, en bet is bet

eer/le

deel van then arbeid, tot welks aankondiging en be .

oordeeling wij ons thans zerren .

Wat goofs de Schrijver? en : hoe goofs hij bet? doze beide
vragen dienen wij to beantwoorden ; want um een werk, als
dir, met eerie Moose aankondiging en algemeenen lof of afkeuring of to fchepen, daartoe zijn wij , war men ook van
ons, als een der „ in bet duister fchuilende Recenfenten,"
moge zeggen, to eerlijk . De Schrijver zeif mag ook ver .
wachten, dat wij onze gedachten over zijnen arbeid zeggen,

ten einde hem, bij bet vervolgen daarvan, misfchien van
eenige dienst to wezen . Ter zake dart .
In eerie

Inleiding

handelt de Schrijver over den onderfchein denden aard en bet doel der menschkunde, over de zwarig .

heden, die met bare beoefening verbonden zijn, over de
bronnen en hulpmiddelen voor dezelve, en bet nut, dat zij
to weep brengt . Daarna tot her werk zeif komende, is eerie

eerfle Afdeeling gewijd aan de natuurkunde van den mensch
en he: verband tusfchen ziel en ligchaam
Hier befehouwt
hij eerst den mensch in bet algemeen, handelt dearna over

zijne ligchamelijke gellaire en grootte, vervolgens over de
zenuwen en prikkelbaarheid, over de herfenen en de wijze
der zinnelijke gewaarwordingen, voorts over den invloed
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van ziel en ligchaam op elkander (*), en eindelijk over hec
doel van de vereeniging der ziel met her ligchaam . De
tweede Afdeeling handelt over de zielkunde . Her beftaan,
de zitplaats, her wezen, de redelijkheid en duurzaamheid,
de ondeelbare eenvoudigheid, de zelfbewustheid der ziel,
de eigenliefde, haar oorfprong, ware aard, overdrijving
zljn bier voorwerpen van onderzoek ; waarna eene derde Af.
deelfng de tfdperken befchouwt van des menfchen vormend
levee. Zijn kinderlijke leeftijd en voeding, bet fchreijen,
lagchen en de eerfte tanden, ben evens bet loopen der kin .
deren (natuurlijk voor zoo verre dit een en ander blijk is
van ontwikkeling), de oncwikkeling des zielsvermogens, de
opvoeding, vorming van gevoel . en begeervermogen, wilsbe .
paling tot een zedelijk doel, herftelling van verkeerde begeerten
yen hartstogten ; dit sues ontwikkelt de Schrijver bij her eerfte tijdperk . Het tweede (vervoigvan den kinderlijken leeftijd), derde
(jongelingfchap) en vierde (de mannelijke ouderdo.m) worden
korter dan bet eerfte behandeld . De vierde Afdeeling heeft
de men/ehelsjke temperamentnn ten onderwerp . Na een gefchiedkundig overzigt deter leer, fpreekr TIMMER over
den o rfprong der temperatne ten en de wijze van befchou,
wing, derzelver getal, onderlinge betrekking en kenmerken ;
befluitende met eene aanwijzing van bet gebruik deter leer .
De vjfde Afdeeling, eindelijk, doer onderzoeknaardewaar .
d~ en bet gebruik der gelaatkunde tot kennis van den mensch .
Men vindt bier een tloofdftuk over den oorfprong en her
onderfcheiden doel der gelaatkunde ; een over her doel van
den Schepper met, en de oorzaken der verfehillende denkbeelden over dezelve ; een over haar grondbeginfel ; een over
de gelaatkunde, als een middel tot menfchenliefde en deugd
befchouwd ; een over den vorm van her zindelijk fchoone,
en een eindelijk over gelaacscrekken en gebaren .
Her fpreekr wel van zelf, dat wlj ons met deze dorre
opgave moesten vergenoegen . Overal de denkbeelden van
den Schrijver niteen to zetten, ware ondoenlljk, tenzij wij
(*) Schrandere aanmerkingen over dit veelbefproken on .
derwerp vonden w-ij onlangs op eene plaats, waar wij die
niet zouden gezocht hebben ; in de Wis-, Natuur. en Ster.
rekundige iiriefwisfeling, 4mJf. '790, bladz . t8y volg, soy
volg. - Rec .
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van deze Recenfie een tamelijk boekdeelcje wilden makes .
Ook wilden wij kort zijn, om jets meer to kunnen zeggen
van de wfrze, waarop de Eerw . TIMMER zich van zijne
tank heeft gekweten .
In bet algemeen kunnen wij zeggen, bet boek met genoe .
gen to hebben gelezen, en ons met de denkbeelden van den
Schrijwer vrij wel to kunnen vereenigen . Hijszerbd
kend inzonderheid met de fchriften van RANT, en houdt
zich dan ook dikwijls aan de befchouwingen van den Kaningsbergfchen Wijsgeer. Ook meerdere, ter zake dienende
fchriften zijn hier aangehaald ; hoewel dit gedeelte des werks
ons voorkomt, nog veel to wenfchen over to laten . Bedriee
gen wij ons rock niet, dan is her doel van dit werk, eene
handleiding to verfehaffen bij of tot her beoefenen van dit
zoo belangrijke yak van menfchelijke kennis ; mast wie zich
nu aan de leiding van TIMMER toevertrouwt, mag immers
verwaehten, dat zijn leidsman hem met het voornaamfi:e,
over hetzelve gefehreven, bekend make, en hem shoo in
de gelegenheid flelle, anderen to vergelijken ? Noch ii E NNERT'S uitgelezene Perhandelingen (die elk beoefenaar deter wetenfehap wel zal dienen to hebben uitgelezen), noch
's mans wijsgeerige Lesfen, vertaald door s P A A N , noch ook
z S L L N E R en LAN G E'S Befchouwing der Aarde en hare
Bewoners, (een werk, thans minder bekend, en misfchien
war op den achtergrond, omdat bet ongeveer denzelfden titel
heeft met her nieuwere, dock geheel anderfoortige, werk
van z I M M E R M A N) Deel V-X, noch zoo veel meer, ala
wij zouden kunnen opnoemen, worden bier vermetd ; gelijk
her ook verkieslijker ware geweest, van zoodanige werken,
wier Nederduitfche uitgave zeer, en beter dan bet oorfpron .
kelijke, bekend is, de vertaling aan to hales, b, v, van
B U F E L A N D'S Kunst das menschliche Leben zu verldngern,
E W A LD'a Menfchenbeflirnmung and Lebensgenusf.
Bij bet geleidelijke der orde, die in her onderhavige werk
heerscht, had deze toch hier en daar nog wet verbetering
kunnen ondergaan . Zoo had de soot, bladz, s 18, over de g root.
to van bet menfchelijk ligchaam, in Afd . I, Hoofdtl, s,
in den tekst behoord . Zoo ware de derde Afdeeling mis .
fchien becer vb6r de tweede geplaatst, en had eene geheele
affeheiding van bet phyfseke en morele menige herhaling does
vermijdeu ; terwijl &e twee laatile Hoofdfl:ukken van de
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eerfle Afdeeling alsdan den weg tot bet volgende hadden
kunnen barren.
Wat de taken betreft, wij willen het boek nag eens doorloopen en bet een en ander van hetgeen wij aanteekenden
in hec midden brengen.
Bladz . 9, bij de bronnen en hulpmiddelen der menschkunde : ,, Wij zouden ook de romans en de levensbefehrijvingen, welke fommige perfonen van zichzelven hebben
• gegeven, onder de werken der karakterkunde tellen, in• dies de eerfte van eene al to groove overdrijving en de
• laatfte van alle eigenliefde konden vrijgefproken warden ."
Dit heeft geenen genoegzamen grand . Op de herfenvruchten
van eenen KOTZEBUE, LAFONTAINE en CLAUREN moge
het toepasfelijk zijn ; maar men neme eens R I C H A R D S O N,
GOLDSMITH, WALTER SCOTT en dergelijkenl En wet
de autobiographies betreft, wie zal o C K E R SE'S Vruchten
en Refultaten niet eene rijke bran van mensch • en karakterkunde noemen ? En waarom niet met een woord gefproken
over de fatyrifche gefehriften, waarvan fommige, zoo als
RABENER, HOLBERG'S KlaasKlim,eninzonderheidsTERNE'S Tristram Shandy, voor dit doel waarlijk onfehatbaar
zijn, gelijk dat niet minder geldc van eenige fpectatoriale
weYken, die u en flechts behoeft to noemen, om eenen
SWIFT, ADDISON, en vooral onzen JvsTVS VAN EFFEN
in het geheugen to herroepen ? - Vreemd is bet oak, dat
onder de hulpmiddelen ter verkrijging van menfchenkennis
de GeIchiedenir niet genoemd is . Wij zouden die cock boven
de Spreekwoorden ftellen . -- In de eer/le Afdeeling hadden
wij ook jets gewenscht over bet aangename deter weten.
fchap en de bezwaren, die tegen hare beoefening zijn ingebragt, als : dat zij den mensch tot een' menfchenhater zou
makes, en meerderen.
Bladz . 17 . „ Ten opzigte van zijne ligchamelijke grootte
• ftaat hij (de mensch) op de middenfte (middelfte) lijn,
• en ziet zoowel vele dieren beneden, als boven zich." Ja,
vele dieren zijn grooter, dan de mensch, maar toch oneindig
veel meerdere zijn kleiner .
Bladz . ao . „ De ondervinding zegt, dat nosh bfj de groutfte, nosh bij de kleinfte fchepfelen, zoowel onder de
•
„ vogelen , als viervoetige dieren, die vacbaarheid beftaat,
• welke men bij de middelmacigen van elke foort wear.
• neemt ." Is dan de olifant niec een der vernuftigfte die_
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rent En zijn de kleinfie vogelcjes nlet de beste zangers
en veelal de kunitigfte nestenmakers?
Bladz, 52 . kent de Schrijver flan de dieren, die zintuigen,
zenuwen en gewaarwordingen bezicten, eene ziel toe . Her
toeftemmen of onrkennen der oude twistvraag, of de dieren
eene ziel hebben, hangc duidelijk of van de bepaling, die
men aan her woord ziel geeft. Maar kan onze Schrijver
waarlijk aan de omfchrevene dieren eene ziel coekennen,
wanneer hij deze, bladz . 63, bepaalr, als ,, eene geestelijke
• zelffiandigheid, waaraan men, volgens hare werking, duur .
„ zaamheid, eenvoudigheid, redelijkheid en zelfbewustheid
• coefchrijfc ."? Althans onzes inziens is deze defrnitie op
hergeen dan in de dieren ziel zou moecen zijn niec in alien
deele toepasfelijk .
B1, :19 . in de floor : „De wereldburger, of gezellige man,
• is diegene, welke zeer onderhoudend is in gezelfchap ."
Dir is wel wear van den gezelligen man ; maar deze uicdruk .
king wil geheel jets anders zeggen dan wereldburger, ten
zij men door dit laacfte verfia iemand, die overal to hula
is ; maar verbs valent ufu, en in eenen wijsgeerigen zin ver.
fiaar men door eenen wereldburger jets, veel verfchillende
van gezelligheid.
Bladz . :a, 126 . „ De mensch bereikc zijne vorming in
• den tijd van 28 jaren ." Dic, gelijk ook her dear verder
gezegde, zal cock wel zoo vele uiczonderingen lijden, dac
bet bezwaarlijk een algemeene regel zijn kan .
Bladz . 204 . ,, Wij zien dikwijls bij hoofdwonden en ziek• re, dac her geheugen afneemr, of geheel vervalc" ; en
daaruit zou voigen, dac „ dir meer eene eigenfchap der zin• nelijkheid, dan des verftands zij, of dac her meer tot her
• ligchaam, dan tot de ziel behoort ." Deze gevolgtrekking
gnat ce ver. De voorbe~lden zijn niec zeldzaam, dac bij
zware hoofdwonden her geheele verfiand verdween, geljjk
Rec . zelf iemand gekend heeft, die, ten gevolge van het
phyjieke, in her intellectukle een' flag van den molen weghed .
Zou dan bet oordeel, want daaraan haperde her dit ongelukkig voorwerp niec her minst, oak eene eigenfchap der zin .
nelijkheid zijn, en meer cot her ligchaam, dan cot de ziel
behooren ?
Bladz 269, 270. ,, Ten einde deze kunst (de gelaackunde)
• to verhoogen, nemen fommigen eene dierzweeming aan ., .,
• en deze achten, dac deze lets van eenen sap, gene van
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• eene kar, en een ander wederom lets van eenen vogel in
• her wezen draagt. Ann dat denkbeeld en aan de kennis
• van den aard der dieren zijn zeer waarfchijnlijk de fpreek .
• wijzen hunnen oorfprong verfchuldigd : zoo dom als een os,
• zoo valsch als eene kat ," enz . Onzes inziens is zulk eene
phyjiognomi/che verklaring diet fpreekwijzen zeer onwaarfchijn .
Ujk . Zij ftaan gelijk met : zoo zwart als root, zoo holder als
kristal en derg. Her is niecs anders, dan de egenfchap, in

zeker voorwerp opgemerkr, ce vergelijken met dezelfde et .
genfchap, die zich in een antler voorwerp bet eerlte en bet
fterkfte vercoont.
Over bet geheel fcbijnc de Beer T II M M E R eene zeer hooge
waarde to hechten aan de gelaackunde . Reeds in hot voor .
berigt hinders her hem, dot s C H U L T z E (Menschkunde met
betrekking tot de Ziel, bladz . 6¢) „ flechcs eenige volzin• non beefs, die beftemd zijn , om der gelaackunde, als mid• del tot kennis van den mensch , alle waardij ce onczeg.
• gen ." Non nostrum, tantas componere lites ; maar bet is
toch niet to onckennen, dat de gelaackunde al zeer dikwijls
• de proof gebleken is eene hoog,t bedriegelijke wetenfchap
ce zijn . En hoe gevaarlijk words zij ligtelijkl „ Oock is er
• misbrnyck in de besce dinghen ," zegt s PIE o H E L ; maar
bet is hier cock oak, om met KAMPHuTSEN to fpreken :
,n A1 was van zelver wart, behoeft men niet to zaaijen."
De nacunr leers voor hot dagelijkfche gebruik gelaackunde
genoeg. Haar tot eene wetenfchap to verheffen, achten wij
gewaagd . Echter erkennen wij gaarne, bij T II M M E R zeer veel
goods aangaande dit onderwerp gevonden to hebben . Zeer be .
fangrijk is over hetzelve bet minder bekende work van A. J .
P E R NET Y , La connaisfance de l'homme moral par relic de
l'homme phyfque, a Tomes, Berlin, 1776 .
Wadz . ags. ,, Complimenten zijn geene complementen (nan• vullingen) , maar buigingen, eigenlijk complicamenten ." De
woordaf3eiding van den Schrijver hoofs wel lets van die, door
welke B E C A N u s zfjnen naam zochc to verklaren . Her gelaar
van fommige zijner voorouders deed hem vermoeden, dat zij
met opzet den naam hadden aangenomen van bek aan news.
Wij lazen dir ; waar, is ons ontgaan .
Moat genoeg hiervan . Wij geven bet cer nedergeftelde
den Eerw . Schrijver in bedenking, en maken hem nag met
eeelge voorbeelden opmerkzaam op den /fijl van zijn work .
bleu blvemrijk en elegant to maken, last zekerlijk de aaro
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van het onderwerp niet toe ; echter is dezelve loch wet waa
al ce droog. Lea groot gebrek, dal vooral geen boek van
wijsgeerigen inhoud mogt ontfieren, zijn de veelvuldige on
bepaalde
e en onnaauwkeurige uitdrukkingen, van welke wij
eenige, tot having van ons oordeel, moecen aanftippen :
Bladz . 8 . „ Slecht kompas . ' In den hier bedoelden zin
van eenvoudig is dit woord minder algemeen en eenigzins
verouderd.
Bladz, 14 . ,, Zij (de menschkunde) leers den opvoeder,,
„ dac hij zeif een goed mensch moet zijn , om goed to fchij„ nen," d. i, zich goed to kunnen voordoen .
Biadz . 17, not . „ Het metaal is in den donkeren fchoot
,, der aarde gezonken ; de plant. . . fpreekt reeds van een
„ hooger beginfel ;" moet zijn : In de plant befpeurt men
reeds enz .
Bladz . 37. „ Men mag iii de ziekte van het tigchaam
• zeggez, dac de ziei veel anders denkt, dan diegene, welke
• hij hec affierven banner vrienden in de nieuwspapieren
,, doen plaatfen , dal de familie voor geene uitwendige rouw• teekenen behoeft to zorgen ; terwijl de ziei reeds haar
,, rouwgewaad aantrekt, voordac zij haar ftoffelijk werktuig
„ verlaten heeft." Eene tirade, maar die ons duister is.
Bladz . 40. „ Eene vloeifkof, die ligcer, dan de lucht be„ fehreven words ;" het moet zijn : die als ligter dan enz .
of, die men befchrijfc, als Iigcer dan enz .
Bladz . r23, not . „ Zie over het Egoisme REINkARD,
• Systhem d. Chr . Moral, op het woord Egoism, Selbfncht ."
Zoo haalt men een Woordenboek aan .
Bladz . Ia9. ,, De mensch zinkt in zijnen moederfchoot
• naakt, hulpbehoeftig en jammerend tee neder "
Bladz . 133 . nor. „ Her gevoel, de eerfte zin, die zich
,, in den mensch ontwikkeh , heeft zijne zicpiaats in de ze• nuwen . . . , poor hetzelve verkrijgt de mensch kennis
• van de zwaarte, ligtheid, warmce en koude , zoodra de
• rede bet gevoel ce hulp komt, en daaruit word: dan he :
• denkbeeld bq een kind geboren van bet iced en enregt,
• waarover bet klaagt . Het is dus ontwyfeibaar, dal zin
• kermen op een rededenkbeeld gegrond is, dal hetzelve van het
• gevoel s'ormt, en dal alt ijd aangenaam of onaangenaam,
• of vermengd is." Is dal niet eenvoudige dingen hullea
in wijsgeerig klinkende, maar ook flechts klinkende, termen?
Bladz . 187. ,, Bepaaldelijk is de moedermelk hec natuur-
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• lijkfte voedfel voor het kind . Hetzelve werd voor zijne
• geboorte door haar gevoed . " Waarop flaat dit haar? Op

de melk naar de uitdrukking ; op de moeder naar bedoeling
en waarheid . Er moest dus ftaan : melk der moeder.
Bladz . 183 . not . ,, De mensch- en opvoedkunde bedoe• len beide eene onfchnldige vrolijkheid . " Neen ! zij lacen
die toe, en dit bedoelt de Schrijver ook .
Bladz 224, not. „ T H A L E S vond de zonsverduistering
• nit ." Zeker niet ; alleeu hare berekening ; naar dat wil
TIMMER ook zeggen .
Bladz . r65 . %Vac is „ doel des Seheppers met de gelaat• kunde?" De zaak is wederom goed gemeend, naar kwalijk
u itgedruk t.
Niet goed to keuren zijn : kunde voor wetenfchap, bl . 4
r. 17 . aanu'js, h aanwjjzing, bl . 36, 159. ontleediging, 1 .
ontleding, b l . 42 . not . na dic punt, 1, naar, bl. 58 . not.
tegenwerping op . 1 . tegen, bl . 66 . dien/lelingen, ,bl. 129.
Zijn oog, in donkerblaauw vochc bedogen, bI . I3I . verdu .
wing van fpijze ; een Germanismus, die meermalen voorkomt .
OKKERSE(CK), MEISNER(sz), PERPONSCHER(NCH)

zijn denkelijk drukfouten, en het zijn niet de eenige.
Wij hebben nog al bet een en ander aangemerkt ; dic fproot
eehter niet voort uit viczucht, naar nit de begeerte, om,
door den Schrijver op eenige gebreken opmerkzaam to waken, hem deze in het vervoig to doen vermijden . Wij moedigen hem aan, om dit werk verder zorgvuldig to bearbei .
den en to volcooijen ; en ors pub/iek, om het zich aan to
fchaffen en met aandacht to lezen ; bet is zulks wel waardig .
De uicvoering verdient, behalve de drukfouten, lof, en
de prijs is, was wij anders zeldzaam kunnen zeggen, matig gefteld.
G%hiedenis der Nederlanders batten Europa. Door N . G. V A N
K A M P E N. lllden Deels Ifle Stuk, van 1722-1800 . Te
Haarlem, 6 de Erven F . Bohn . 1832 . In gr. 8vo. Vi,
398 6l. f 3 - 90.
:Met lofwaardigen ijver zet de arbeidzame VAN a A M PE N
de Gefchiedenis onzer Kolonien voort ; fchoon zijne task,
naar mace hij onze tijden nadert, meer en meer moeijelijk
words . Voor de vroegere tijdperkeu, welke reeds in grootere
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en kleinere gefcbrifcen door velen bearbeid waren, vond h-ij,
uft den aard der zaak, genoegzame bronnen en bouwftoffen
voorhanden, ow zijne Gefchiedenis met volledigheid en oor-

deelkunde to behandelen ; dock waar VALENTIJN en DU
B O I s hem verlaten (dac is met de helft der 18de Eeuw) be .
ginnen deze bronnen fchaars en afgebroken to vloeijen . Het
was dus nu geene oordeeikundige Compilatie meer, die door

uicmuntende bewerking vergoeden kon hecgeen zij aan nieuwheld miste, waar een geheel nieuw werk, 't welk bier moe)t
geleverd worden . En hiertoe vond zieh VAN E A M P E N thane
in de meest gunftige omftandigheden geplaatst . Hij verkreeg
de vergunning, ow onbelemmerd gebruik ce waken van den
rijken fchac, in bet Koloniaal Archief to 4mfierdam voor-

handen, en alle de Rapporcen en Brieven der Hooge Indi•
fche Regering aan de Kamer der Zevendenen in bet Vaderland, met alle daartoe behoorende ftukken, bevatcende . Hier .
door had hij flu Diet alleen gees gebrek, waar zeWs een'
overvloed van bouwftoffen, die hem in ver!egenheid brags.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dns moest 1k," zegt hij in de, Voorrede,

„ ow volledige

en aaneengefchakelde berigcen op ce zamelen nopens den
oorlog van 1760-1766 op Ceylon gevoerd (waarvan men
elders Diet dan bier en daar verftrooid eenige regels vindt)
rufm veertig folianten doorloopen , hecgeen mij echter,

door de uicftekend goede Registers daarbij voorhanden,
gemakkelijker werd . Deze moeice getroostte fk mij oak
zeer gaarne, verzekerd, daardoor over een belangrijk en
tot nu toe vrij verwsarloosd gedeelte der Vaderlandfche
Gefchiedenis eenig lichc ce verfpreiden, en lets nieuws
aan mime landgenoocen to kunnen leveren ." Dit laatfte

zal wel ieder beamen, die met opmerkzaamheid dit boekdeel
doorleest . Len zeer grout gedeeke daarvan is alleen uk on .
uitgegevene en dus cot nu toe ale in de vergetdiheid begravene Memorien, fecrete Refolutien, Rapporcen, Brieven enz .

zamengefteld. Van dien aard is, under anderen, hec belangrijk verflag der Reis van den Gouverneur Generaal IMHOFF
in 1746 door bet Elland Java, (bl . 68--66) waar wij, ottder meer belangrijks, bet eerfte verflag oncmoecen van den
beroelnden Tempel ce Brambanam , die one door de befehrijvio .
gen van RAFFLES en C R A W F U R D nader bekend gewor .
den is .

,, Oak I M H O F F en zijne reisgenooten sagen dien,

• en begrepen nit de daarcoe behoorende beelden, dat de
• Javanen oudtijds de eerdienst der undoes hadden, zoo ale
BOEEBESCU .
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• men ook, zegt bet Reisverhaal, uit meer andere Oud .
,, heden van dien aard hier en elders reeds ontdekt heeft.
„ De Engelfchen hebben dus de eer dier ontdekking niet ;
• jammer, dat de Hollanders die flechts in Handfchrift
• bewaard en niet aan de wereld hebben medegedeeld ;' Vooral nit de Boeken van Ceylon is veel nieuws en wecens .
waardigs opgezameld ; dock ons beftek verbiedt ons, bierover breeder nit to weiden .
In hot belangrijk verflag, 't welk de Schrijver van den toeftand der O. I . bezictingen in 1780 geeft, komen een pear
opgaven voor, welke wij vermeenen in twijfel to mogen trek .
ken . - I Q . Op bl . 226 words gezegd, „ dat de Actiehouders
,, der O . I . C ., tot op 1 777, den Staat 6 ten honderd van
„ de oorfpronkelijke waarde hunner aandeelen, dat is 180
• guldens, betalen moescen, bet zij er uitdeeling was of niet ."

Wij hebben wel gehoord van eene belasting van
pC ., of
den 2ooften penning ; maar dat er tot in 1777 toe eene be .
lasting van 6 pC . op iedere Actie ftond, hierin gelooven
wij, dat de geeerde Schrijver zich vergist . Hij beroept zich
in de aanteekening op a A A L I' E L D , Cefchichte des Holldndifchen Kolonialwefens, II Th . S. 34-40, welk werk wij niet
bezitten, en op RAY N AL, Ch . 38, wear wij dit echter
vergeefs gezocht hebben . Ook in andere gefchriften over O . I .
vonden wij niecs hiervan gemeld .

2°, lezen wij op bl . n28 ;
„ De magi van her Hof van
„ Justitie to Batavia ftrekte zich zelfs over den Gouverneur
„ Generaal uft , wien hij voor zich roepen, en, fchuldig be» vonden wordende, tar dood veroordeelen kon ." De Schrijver
beroept zich op J A N I C 0 N , p. 335 . Voor eene zoo hoogst
opmerkelijke asfertie hadden wij gaarne een beter gezag aan .

gevoerd gezien, den den Franschman J A N I C o N . Wij geloo .
yen ook niet, dat eenig inlandsch Schrijver dit ooic getuigd
heeft . V A L E N T IJ N ten minfte, (IVde D, bl . 353) over bet
Hof van Justitie handelende, zegt het niet . Bet komt ons
ook, tot nader bewijs, ongeloofelijk voor, dat men aan de
Justitie op Java ooic de magi zoude verleend hebben, om
den Gouverneur Generaal, den man, die met het hoogfte
uitvoerend bewind bekleed was, tar dood to veroordeelen,
terwijl hij nog Gouverneur Generaal was, Want, ja, 66n
magtwoord kon hem afzetten ; maar dat magcwoord kwam

den toch uit bet Vaderland, niet van bet Hof van Justitie
op Java . Maar ken men au ooic beweren , dat hij, die de
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magi niet had om of to zetten, wel de magi had om ter
dead to veroordeelen? Om dic aan to semen, is het gezag
van J A N I C a N zeker niet genoeg .
Met hooge belangllelling zien wij het tweede flak van dit
deel, en daarmede de volcooijing van dic voorcreffelijk werk ,
to gemoet.
B/zonderheden uit de Cefehiedenis der Hervorming in de Pro .
vifCie Croningen, tus/ehen de jaren 1545 en 1580, ontleend
tilt een ongedrukt Hand/thrift van dies tad, door N I IC o.
L A A S W E S T E N D O R P . Te Croningen, bij J . Oomkens .
1832 . In gr. Svo . ~q Bl f :-75 .

De Kronijkfchrijver

ABEL E P P E N S , van Wirdum, in bet
voormalige Five/goo gelegen, heeft zijne berigcen omtrent de
Hervorming in de Provincie Croningen, under een aantal an .
derv zaken, verfpreid in twee foliancen in handfchrifc . Die
alzoo verfpreide berigten van een geloofwaardig ooggetuige
zijn door den oudheidlievenden Gefchiedkenner w E s T E ND O R P uit hec groote werk, zonder verandering der zaken,
zamengetrokken en tot een op zichzelven flaand verhaal ge .
brags . Deze arbeid fchijnt ons zees verdienflelijk . Op bI.
42 van dic uittrekfel zegt E P P E N s : „ Thans verfcheen de
pacificatie van Cend, die in het volgende jaar door de Unle
van Utrecht wend vervangen" Het verwondert ons, hierop,
aan den voet der bladzijde, geese teregtwijzende aanceekening van den Heer w E S T E N n o R P to vinden . Immers, de
Unie van Utrecht had geenszins ten duel, de pacificatie van
Cend ce vervangen ; dat zou zijn, met vernietiging dies be .
vrediging, daarvoor in de plaats to creden . De Unie van
Utrecht was llechts een naauwere band tusfchen de daardoor
verbondene geweeten, die deze wel vereenigd hield, teen,
door den afval van andere Provincien, de Cendfche bevrediging verbroken wend, maar niet met oogmerk tot, of ten
gevolge van de vernietiging der Cendfche pacificatie, werd aangeknoopt . Waarom is bet dikwerf voorkomende papen niet in bet
thane meet bruikbare priestess veranderd? Dit zou geese tier .
andering in de zaken geweest zijn . - Wij wenfchen dic boekje
in veler handen, en danken den Heer WE s T END OR P veer
zijne genomene moeite. Zijn werkje maakt met dat van den
Nn s
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Heer H O F S T E D E D E G R o o T, de Cefchiedenis der Broederen.
kerk to Groningen, een belangrijk geheel voor den beoefenaar
der Kerkelijke Gefchiedenis .

Bouwflofj~en voor de Nederlandfche Letterkunde en hare Gefchiedenis ; verzameld, onder Afdeelingen gerangfchikt en ultgegeven door Mr. J. C. W . L E J E U N E . 1/le en llde Stukje.
Te ifmflerdam, bi J . Immerzeel, Jun . 1829 en 1832 . In
gr. 8vo. Te zamen i3o bi. f 1 .65 .

beer Mr. L E J E U N E , reeds van elders als beminnaar
en oordeelkundig beoefenaar onder Letterkunde, vooral die
van vroegere jaren, bekend, wenscht van tijd tot tijd , met
medehulp van alle welwiliende lecterminnaars, een nommer
of ftukje van een Tijdfchrift uit to geven, dat voorzien moet
in alley, was voor de Gefchiedenis onder Letterkunde nog
Diet gedaan, of in die Letterkunde nog Diet bearbeid is .
Welke foots van bouw/lo eis hij voor dat Tijdfchrift wil vet_
zamelen, wijst hij aan in het eerie itukje, bl . 19 cot 32 .
Atavat in her Tijdfchrift worth opgenomen, moet namelijk
behooren tot ddne der acht gekozene Hoofdafdeelingen, ais
daar zijn : I . Aanwijzers, Registers, Naamlijsten enz . H .
Algemeen Woordenboek der Taal . III . Theorien, Leerboeken,
Handleidingen, die nog Diet, of Diet Voldoende, beacbeid
zijn. IV. Letterkundige Cefchiedenis, onbearbeide gedeelten
dancvan. V. Bffzondere onbearbeide /lukken, Diet onder vo.
rige hoofden begrepen, b, v, allerlei grammatifche t oelich .
tinges. VI. Algemeen letterkundig Woordenboek van Schrj .
vets in de Nederlandfehe Taal . VII . Dichtpvoeven van weinig
bekende, aanmerking verdienende, overledene Dichters . VIII .
Taa1. en Stijiproeven van weinig bekende, aanmerking vet .
dienende, overledene Prozafchrijvers .
In hat rweede ftukje vinden wij onderfcheidene artikelen
nit de Vide Hoofdafdee3ing, namelijlc her algemeen letter .
kundig Woordenboek, en de daar behandelde Dichters, of in
versnaaat zi h uicgedrukt izebbende 3chrijvers, worden kort,
mast vrij juist baoordeeld ; terwiji vediai door eenige ftaaltjes
van de mauler diet Dichters dat oordeel geftaafd words . Zij
zijn z. IEKKER, J . BEL
.T, A . RA. CROON NBERO,
~, DE NEYN, J . VAN DEW
. NOOT, t. . VAN OVERBEKE,

J. C, W . L E J E U N
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MNA . POLLIUS, J . POOH, A . POSTELMAN, S . SYLVIUS,
J . Z O E T, 2 Ar M A. VAN z O N . Voorts worden er nog, nit
de Vilde Hoofdafdeeling, eenige Dichtproeven medegedeeld
van p, AERLEBOUT, J . BENT, P11T, VAN BORSELE,
A. R . CROONENBERG, F . LIJFTOCHT, D • P . PERS en
S . SYLVIUS, waaruit die van PHT . VAN BORSELE, CR00NENBERG, LIJFTOCHT, PERS en SYLVIUS onsbet beste
zouden bevallen . Eindelijk ontmoecen wij van de Taal. en
Stfjlproeven nit Prozafehr/vers, of nit de VIIIfie Hoofdaf.
deeling, bier nog het een en ander van j . V A N GUI S TEL R,
R. HENNEBO, J. VAN DER NOOT en D . P. PERS . - Min •
der gewone woorden, welke in de Woordenboeken, met name
bij H I L I A A N , in 't geheel niec, of ten mfnfte dQAr in de
bij dezen of genen Schrijver gebezigde beteekenis niec to
vinden zijn, zullen in de Ilde Afdeeling worden behandeld,
waarvoor de Heer Mr. L E J E U N E eene ruins plaats in zijn
derde ftukje beftemt.
Wij zien hier this flechts bet begin van een' veelomvatcenden arbeid, die niec, dan door ijverige onderfteuning van
velen, to volvoeren is . Deze underfteuning wenfchen wij
den Heere L E J E U N E toe, opdat alzoo de door hem verza .
meld wordende bouwftoffen, volgens zijn oogmerk, ftrekken
molten tot aanvulling der gapingen in onze letterkundige Gefchiedenis , daaruit ontftaande, dat men doorgaans de muASC .
beduidende Schriijvers voorbijgaac, fchoon het toch nuttig is,
met alien eenigermate bekend to zijn . Hec is waar, men 1[an
vragen : waarroe diem bet, elken ri<jmelaar als 't ware to vereeuwigen Y Mag dan niemands naam vergeten worden Y Doch
bier itaat tegenover, dat men de vraag bier niec alleen tic
een aesthetisch, maar ook uft een gefchied-letterkunag 00g.
punt beantwoorden moet . Ufc dat laatfte gezigtpunt is eene
voiledige bekendheid met onze Letcerkunde in verfcbill~nde
eeuwen niec onbelangrijk, en alsdan wordc elke aanvulling
van beftaande gapir g ons welkom. Bovendien heeft men nit
de opfomming der Afdeelingen reeds gezien, dat langzamer_
hand allerlei foort van onvolledigheden in onze Letcerkunde,
en hare bearbeiding, door dft Tijdfchrift moeten worden vet .
holpen . Voor de bezitters der werken van de Heeren SIEGE N B E ER, D E V R I E S en anderen, achten wij bet this niec
overtollig, zich ook dit Tijdfchrift aan to fchaffen ; voor de
beoefenaars onzer Letcerkunde keuren wij bet prijfelijk, er
bouw(toffen toe to blijven leveren .
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drekenkundige Tafels voor de Algemeene Gefchiedenis, ge .
fehikt zoo wel voor de fjiwhronistifche als ethnographifche
wyze van voordragt . Door R. VAN W IJ K, JACOB U gz O ON, Phil. Theoret . Mag. Litt . Hum. Doctor, Kostfcl:ooll
houder to Kampen . Te Kampen, bI K . van Hulst . 1832 .
in 4t0 .8 Bhf : . i5 .

Hier en daar hebben wij deze Tafels met andere tijdreken .
kundige opgaven vergeleken . Min of meer is bet onverfchii .
Jig, of men bij den naam van een' vermaard' man bet oogenblik van zijne geboorte, van zijnen dood, of van eenig gewigtig voorval nit zijn !even neemt . Echter had dit wel mo .
gen zijn opgegeven . Maar de Gefchiedenis zeive moet ook
bij bet gebruik dier Tafelen worden geraadpleegd, en de Ta .
fell dienen llechts tat eene fchets, een algemeen overzigt .
Daartoe flu zijn ze bij uitnemendheid gefchikt, dewiji de
opgaaf der jaartallen met toereikende juistheid gefchied is,
en de vereeniging van bet fynchronistifche met bet ethnogra .
phifche !let overzigt gemakkelijk maakt, zoodat men, met
ednen bilk, telkens den ftaatkundigen en gedeelcelijk den
kerkelijken toeftand der volken en landen overziea kan . Daar
deze Tafels ook ten gebruike van fcbolieren zijn opgefteld,
was dit eene reden to meer, om voor een naauwlettend na .
zien der drukproeven to zorgen, hetwelk ecbter verzuimd is .
Op den tire! reeds ibsat fynchronistifche met eene Holiandfche
j, en w fze met een y pflon of Griekfche y gefpeld . Boven .
aan bet tijdperk van 500 tot 622 na j. C . ftaat Jut/anus
voor Justinianus. Dergelijke onnaauwkeurigheden zijn er meer .
Desniettegenftaande kunnen wij deze Tafels, tot behoedzaam
en vergelijkend gebruik, zoo in als buiten de fcholen, wel
aa!ibevelen . Men vergete niet, dat zij flechts tot to gemoet .
koming van bet gehengen beftemd zijn, en vooraf kennis der
Gefchiedenis onderftellen . Vindc men bij voorbeeid 570 na
Chr. Ma/lamed, dan beteekent dat : Mahomed words geboren .
Vindc men 1831 , J. C. .1. van Speyk, dan wil dat zeggen
van Speyk fneeft . Hec is dug de pligt der onderwijzers, met
dezen arbeid van VAN W iJ K Voorzigtig to werk to gaan .
Nalezingen van Mr . W I L L E M B I L D E R D Ij K . Ifle Deel. Te
Asnjlerdam, bij J . Immerzeel, Jun . 1833 . In gr. 8yo. Viii
en I6obl.f3- :
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Deze bundel bevac meest gelegenheidsverzen en dichtregelen
in vriendenrollen, alles naar tijdsorde gerangfchikt, begin .
nende met bet jaar 1777 en eindigende met 1810 . Ais men
nagaat, hoe weinig verbef&ng er veelal is in de vroegere,
vergeleken met de meesce der lacere gedichcen, dan vindt men
hier inderdaad eene nit proeven zamengevlochtene gefchiedenie
der ontwikkeling van B I L D E
.R D IJ K's kunstvermogen, en leert
niet sheen vele bijzonderheden uft 's mans levensioop na•
der kennen, maar ziet ook gaandewegs zijne fomberheid in
zwaarmoedigheid overgaan en in zwarcgalligheid ontaarden .
Want, fchoon des Dichcers denkbeelden over Godsdienst,
refits- en llaatsleer, met de grootendeels daarmede in ver .
band flaande over de gefchiedenie des vaderlands, wel oorfpronkelijk dezelfde zijn geweest, die zij, In hoofdzaken,
naderhand gebleven zijn, zoo is toch fiechts langzamerhand
die geest van wrevel bij hem oncflaan, die de tweede helft
van zijnen levenstijd meer en meet ging verbitteren . Her
fchimpdicht op den zeer verdienflelijken, fchoon even min , als
B I L D E R D IJ K zelf of iemand anders, onfeilbaren w n G e.
N A A R, dat zot motto voor B I L D E R D IJ K'a Gefchiedenis des
Vaderlands is gebezigd, vindt bier ook eene plaats, op bl .
34. Wij zullen er even weinig lees tegen inbrengen, als
tegen bet lofdicht op den I-leer D E M O NT fI , waarin wij
lawn, dat eerst ten jare 1788 de burgervrijheid vastflond,
NB, na de plundertooneelen in 1787. Wij moeten echter
erkennen, van elders vernomen to hebben, dat B I L D E R .
D IJ K nooic de plundering der Staatsgezinden had aangeraden .
Bij de lezing van het dichtfiukje Eigen good (bl . 81-89)
kwam, bij de woorden
Recht 1 zoo vind fk heel de rij
Van mijn gantsch geflacht in mij de vraag bij Recenfent op : Is bet niet willekeurig, dat men
dezen of genen man tot Jfamvader van zjjn geflacht vet .
klaart ? Gefteld, die fiamvader ware een edelaardig mensch,
en zijne zonen en naneven zijn alien waarlijk van zijn bloed s
hoe kan dat de voortreffelijkheid van karakter zijner nako .
melingen, al ware her flechts eenigermate, waarborgen #
Immers, die flamvader had dan zijn bloed en zijn karakter
weder van zijnen vader. Aldus opklimmende, komt men tot
A DAM . Alle andere geflachten, flair B I L D E R D 1J K 'a eigene
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overcuiglng, Rummers van then algemeenen vader af. Wat is
bet tars, tat bet eene geflacht van her andere onderfcheidtg
Words ieders bijzonder karakter bepaald door de hem alleen
elgene vochtmenging, door opvoeding en uiterlijke omftan
digheden , dun moge her ligchaamsgeftel van ieders onmid .
dellijke ouders van invloed zijn op de vocbtmenging, en
vandaar gedeeltelijk op deszeifa karakter ; maar de familietrek des karakters moet reeds na weinige geflachten zoo vele
verfchillende wijzigingen ondergaan, tat bet er niets toe
doers kan, of iemands zoogenaamde ftamvader, die b . v. 600
jaren geleden leefde, een dapper en verftandig man was . Inzonderheid koms bet bier in aanmerking, tat de eerfte Edei_
man van zijn geflacht, fchoon doorgaans dapper of vernuftig,
flies altijd een braaf man was, en de Kidders nit de Middeleeuwen grootendeels kleine tirannen waren . B I L D E R D IJ R'S
elgene Gefehiedenis des Yaderlands getuigt deze waarheid.
Van de vroegere bier medegedeelde gedichten zouden wij
tat aan den Heer u y LEND ROE s voor een van de minften,
en tat in de vriendenrol van den Heer J . II . VAN D E R
PALM, toen flog S. S. Th . St., voor een van de beaten
houden. Uit een eenigzins later tijdvak, toen des Dlehters
kunstvermogen reeds lung volkomen ontwikkeld was, zijn de
naIve ftukjes : Op een paling, en : Lens palings klacht, die
onder zoo veel fombers eene aangename afwisfeling makers,
even als fommige fraaije Bruiloftsliederen en Minnedichten.
Over her algemeen zal echter des Dichters roem door dezen
bundel niet ftijgen . Men moec die Nalezingen, wearvan ons
nogeen deel to wachten ftaat, meer befchouwen als bijdragen
tot de gefchiedenis van B I L D E R D IJ a's talentontwikkeling en
karakter, dan als verzameling van kunstjnweefen .
Dierjk en Dorothl, of de Verlosfing van Dordrecht. Drama.
tisch Dichtfluk van SAMUEL VAN n000STRATEN . vit.
gygaven door Mr. r, a. s c n u L L . Te Dordrecht, bij j .
van Houtrijve, just . 1833. In gr. 8vo . XII en 8r hi.

f s - 30.

D.

Ideer Mr. a cu vs. L heefc, anus ons inzien, bij bet Ne.
derlandsch publiek, ook door de nieuwe uitgaaf van tit in
vergatelheld geraakte cooaeelliuk nit vroegeren ttjd, zich
verdienflelijk gemaakc . De reden, waarom bij den ticel van
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Treurfpel in then van Dramatisch Dichtfuk veranderd heeft,

fchijnt ons voldoende. Voor eene opvoering ten tooneele
is bet echter tegenwoordig, ook als Dramatisch Dichtftuk ,
of hoe men bet anders noemen wil , minder gefcbikt, voor.
eerst wegens de ingevlochcene reijen, en ten tweede om .
dat Dorothe to gelijker cijd eene minnares en een allegorisch
wezen, namelijk de Stedemaagd van Dordrecht, verbeeldt .
Dit veroorzaakt, dat zij als minnares to koel, to boven .
aardsch, en als Stedemaagd to menfchelijk en to verliefd is ;
kortom, dat zij , door bet bezit van tweederlei karakter,
een eigenaardig, zich gelijk blijvend karakter mist . Als Ste.
demaagd kan zij onze belangitelling niet wekken . Zoo lets

zou alleen in eene geheel allegorifche voorfelling kunnen
fagen ; maar nu maakt die Scedemaagd, in gedurige aanraking met gewone menfchenkinderen, eene zonderlinge figuur :
en last men de allegorie weg, denkt men zich Dorothd al .
leen als Burg emeescersdochter, dan is Wet alleen bet voor .
genomen buwelijk van den Graaf met deze maagd nit bet
getal zijner onderdanen eene onwaarfchijnlijke verkiezing,

maar hare kalmte bij den dood van haren minnaar is onna .
cuurlijk, ja, in plaats van medelijden, zou zij daardoor on .
ze verontwaardiging wekken . Dit alles neemt Wet weg, dat
dic tooneelfuk wel verdient gelezen ce worden ; dat de ban.
deling goed, de poezij, fchoon niet vrij van de vroegere
ruwheden in de verfificatie, edei en groocsch, dikwerf zelfs
verheven en flout is . De voorafgaande en achteraan vol .
gende ophelderingen, onder verfchillenden titel, zetten aan
bet fluk nog meerdere helderheid en waarde bij . Niec on.
gepast is hetzelve , als Dordrechts overrompeling en ver.
losfing in Io48 voorfellende, door den nieuwen uitge .
ver, Mr. s C H v r. L , opgedragen aan den Generaal, Baron CHASSi .

Gelegenheidsgedichtjes voor de lieve vaderlandfche Jeugd (door
P . M O E N s) . Te Leiden, b# de Wed. D . du Saar. 1832 .
In kl. 8vo VIII en 64 BI. f : .40 .
Zes vadtrlandfche Cezangen, vervaardigd op bekende Zang .
wijzen, voor de Nederlandfche Jeugd . Door J . F. B L I N s ,
to Hoogezand . Tweede Druk. Te Groningen, b~ J . Rome .
lingh . 1832 .

In kl. 8vo . I6 Bl.

f: .
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Op

een ingewikkeld en kiesch gedaan verzoek eens onderwijzers, heeft de acbtingwaardige en rijkbegaafde jufvrouw
M 0 E N S zich wel willen verledigen , deze algemeene Gele .
genheidsgedichtjes (b . v, het knaapje op 's vaders verjaardag,
op den verjaardag van moeder en dergelijke) cc vervaardigen,
en daarmede eene wezenlijke dienst aan ouders, opvoeders,
onderwijzers en kinderen bewezen . Men vindt wel niet over .
a l dat fchijnbaar kunfleloos eenvoudige van den ddnigen
Y A N A L P H E N, maar z eiden is echter de coon zoo hoog,
dat kinderen, vooral de zoodanigen, die bun zevende jaar
hebben bereikc en bun veertiende nog niet zijn ingetreden,
then niet zouden kunnen volgen . Het Paaschlied, b1 .59-6r,
is mogelijk al to flout en beeldrjk, niet als dichtfluk in 't
algemeen , maar als een godsdien(lig gelegenheidsgedicht voor
de jeugd ; b . v, de plaacs, bl . 6o :
Maar, ook in 't lijden Godlijk groot,
Ontwrong hij, flervend, aan den dood,
Dien hij met liefift morgenlieht
Omhuld heeft, z~n gepunte fchicht,
En fchonk , voor deugd en onfchuld, sevens
De feutlen hem van 't r#k des levens .
Op bl . 18 flaat taalkundig juist, maar flrijdig met de mast,
die zonder taalfout had kunnen behouden worden , daar m'en
zoo wel zegt : ik word gehoorzaamd, als : er wardt mj (d . L
aan rnij) gehoorzaamd :
Cehoorzaam onzen ouders, dan words ge eens een mensch.
Men leze
Gehoorzaam

I

onze ouders I , dan words ge eens ( een mensch.

Over bet geheel zijn de drukproeven met weinig opletcendheid verbeterd .
De zes vaderlandfche zangen van den Heer B E I N S zijn
lnsgelijks voor de jeugd beflemd ; maar, in den tweeden
druk (1) van een kinderwerkje, zouden wij meerdere naauw .
keurigheid in taal, (pelting en verfrficacie verwachc bebben .
Hoe binderlijk zijn regels als deze, bl . 7 :
En 't verife nageflachte

v .W#de hem (fpreek nit NB. w~dem) nog 't dankbaar lied l
Bl . I t . Ten pros der vaadren bloed. Dat wit bier zeggen :
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Ten prsys van der vaadren bloed. Waarom Met eenvoudig :
Door onzer vaadren bloed ?
Onleesbaar is de 41exandrijn op bl . 14, en hoe words dat
dan in den zangi :
Welk goede vaderlander wide het Wet qn kracht ?
Er had kunnen ftaan :
Ceen burger, of hij w#dt aan dezen grond zijn kracht .
Naar ons gevoelen is dit bundeltje zeer middelmatig ; maar
bet kost ook flechts to centen , en daarbij kwam ons onwillekeurig de anekdote voor den geest van eene trouwgrage,
maar leelijke dienstmaagd , wie bet gelukce , door middel van
bare zuinig opgegaarde fpaarpenningen , een' even leelijken
vrijer to belezen : coen nu hare meesteres in dezen haren
Adonis geen behagen vond, zeide zij : ,, Maar, Mevrouw, wat
wit men ook voor tien daalders hebben?" . . . . Zoo als ge .
zegd is, bet boekje kost flechts to centen .
De Invalide , uit het Engelsch Van M . A .
Jlerdam, bij Brest van Kempen . 1832 .
Bl. f : - ? 5.

P R I C E.

Te 4m-

In kl. 8vo .
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Het verhaal, dat ons hier words aangeboden , is getrok.
ken nit de we'rken van bet Engelfche Traktaatgenootfchap .
Wij zijn bet met den Vertaler eens, dat dit werk zich gunftig onderfcheidc van vele andere voortbrengfelen, die eene
godsdienftige ftrekking hebben, door deszelfs onderhouden .
den coon en de verlichte godsdienflige begrippen en vrucht .
bare zedekunde, in hetzelve voorgedragen . Her verhaal zelf
is hoofdzakelijk van den volgenden inhoud : F R A N S WILSON en zijne echtgenoote MARIA E D W A R D S redden door
bunne liefderijke zorg bet leven van eenen bun geheel on .
bekenden krijgsman, maar herkennen in hem den vader van
M A R I A , die , ten gevolge van zware tegenfpoeden , Enge.
land, toen MARIA nog een kind was, had moeten verla .
ten, en door baar federt vele jaren, a1s verloren voor haar,
becreurd was . De brave echtgenooten achten zich door deze
ontdekking ruim beloond voor bunne menschlievendbeid, en
de oude E D W A R D S vindt nu vergoeding voor zijue menig .
vuldige rampen , daar ht in den kring van hen, die hem
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bet dierbaarfte zijn, een' gerusten en aangenamen ouderdom
mag doorbrengen. De loop van bet verhaal is eenvoudig ;
maar bet verrasfende der berkenning, bet verhaal der lotge .
vallen van den Invalide , vooral ook de gefchiedenis van
MARIA tot aan haar huwelijk met WILSON, houden de
aandacht levendig, en verfchaffen den lezer aangenaam on.
derhoud. MARIA ontmoet in den dienstbaren ftaat, waar .
toe zij hare toevlugt moest nemen bij de fcheiding van ha .
ren vader, menfchen van verfchillend karakter, en vooral
van verfchillende godsdienftige denkwijze, opregte , liefde.
rijke Christenen en huichelaars, verlichte en verdraagzame,
maar ook geestdrijvende en bevooroordeelde menfchen ; en
bet is vooral de fchildering of ceregtwijzing van godsdien .
itige begrippen en bandelingen, welke op eene bevatcelijke,
overtuigende wijze gefchiedc en bet boekje zeer aanbeveelt .
Wij hopen, dat de bekwame Vertaler zich zal aangemoedigd
vinden, om dit verhaal, naar zijn aangekondigd voornemen,
door eenige anderen van dezelfde foort to doen volgen .

Julius Wartberg , of de donkere wegen der Voorzienigheid.
Naar het Hoogduitsch . Te dmjlerdam, bij J . C. van Kes .
teren . In gr. 8vo, 24o Bl. f 2 .40 .

O

mdat her oorfpronkelijk werkje in Duitschland met goed.
keuring ontvangen en gelezen werd, heeft de Vertaler bet .
zelve de vertaling Wet onwaardig gekeurd. Alleen veran .
derde hij den titel in zoo verre, dat hij in plaats van : Die
dunkein Wege des G%hicks flelde : De donkere wegen der
Veorzienigheid. Naar bet oordeel van Rec . had dat geheele
bijvoegfel wei kunnen achterwege blijven . J U L I U s WARTBERG, natuurlijke zoon van een rijk en aanzienlijk vader,
is een braaf jongeling, die vele wederwaardigheden heeft,
ep ejndelijk zijn doe! bereikt . Lieden, die alleen lezen om
zich to vermaken, of eene levendige verbeelding eenigen
tijd bezig to bouden, zuilen dezen Roman met belangftelling
lezen . Gevoelt de Vertaler, die zich S . B. teekent, behoe}_
te, om ledige wren op eene aangename en niet onnuttige wiy
ze to bejleden, hij zou becer kunnen kiezen, en aichans zorg
moeten dragen, dat de vertaling niet ontfierd werd door eene
menigte lompe fouten .
Het zij genoeg, flechts weinigen
hier aan to wijzen , zoo als : In den boschwachters waning ;
na ik vernomen hebt ; g / xijn immers ; ik vind goed, h
voor als nog bljft ; h / let ziln oog wijden (weiden), alvo .
revs m# in woordenwisfeling treden ; neiging (n /ging, bui .
ging) ; h :~ herhaalde (herfelde) zich ; ons alle . . . . na geleidt
enz . enz. Tegen geflachc en naamval is dikwijis
to
gezondigd, ook meermalen niet bet regte woord gekozen ;
er flnan dikwijls punten , waar comma's behoorden ce ltaan ;
nog en noch wordep verwisfeld . - Een fraai vignetje verfiert
bet titelbiad.

zO,

BOEKBESCHOUWING.
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E R M A N N I B o U bi A N Oratio de Historia Philofophiae de Deo fapientiae magistra, dicta publice die
26 m . Martii i83 o, quum Academiae regundae munus
folenni ritu poneret . Traj . ad Rhen . apud J. flit. 1832 . Forma oetavA . Pagg. 104 .
beer
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ijdsomflandigheden hebben de uitgaaf van deze geleerde en hoogstgewigtige Redevoering verhinderd .
Het
onderwerp is van veel belang , als zijnde een allerbeknoptst en daardoor zaakrijk betoog , dat de Gefchiedenis
der ffl sbegeerte, voor zoo verre deze bet leerlluk aangaarde God behandelt, leermeesteres der w~sheid is .
r Deze Gefchiedenis (pag. 7 .) leert ons den mensch
• kennen ; geeft ons , bij wijsgeerig onderzoek aangaan .
„ de God en hetgeen op Hem betrekking heeft, nuttige
• lesfen ; doer ons Gods voorzienigheid in bet zedelijk
• befluur der wereld bewonderen ; prijst de leer van
• Christus aangaande God aan, en doet dezelve hoog .
• fchatten ." Door bet uiteenzetten van deze vier punten meent de Hoogleeraar, niet to onregte, de wijsbegeerte, als leermeestercs der wijsheid , voldoende aan
to bevelen .
Dit nu gefchiedt op eene voortreffelijke wijze. Zoo
beknopt mogelijk zullen wij den inhoud dezer Redevdering mededeelen , opdat ook anderen , die de Latijnfche
taal niet verilaan, zich met de ware wijsbegeerte verzoenen , als die de kostelijke hervormingen , door brekebeenen (philofophastri font, qui fibi philofophi videntur) aanbdvolen en ondernomen , noch hier noch elders goedkeurt, en daarom ook nergens heeft to verantwoorden .
Deze Gefchiedenis doet ons den mensch kennen , en
vertoont hem, hoe hij geraakt tot hetgeen hij zoekt, en
door welke hindernisfen hij in zijn' loop wordt gefluit .
Bo$KBSSCS. 1833. No . 13 .
O o
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E P J c u R u s en D I A G O R A S, door opvoeding in de
eerlte jeugd, vervallen tot vijandfchap van alle Godsdienst en Atheisme . De Franfche Encyclopedisten . S P IN o z A, als Jood door de leerflellingen der Kabbala gehinderd , en andere voorbeelden, keurig en met oordeel
gekozen , bevestigen het gevoelen des Hoogleeraars . Niet
minder leert deze Gefchledenis ons den mensch kennen ,
waar zii de gevoelens van vroegere en latere wijsgeeren
befchouwt, en aanwijst, hoe uit Une fchool fomtijds
veelvuldige meeningen zijn voortgekomen , door ophel .
dering en ontwikkeling van het vroegere, door om to
keeren , wat vroegeren geleerd hebben , door het eene
met het andere to verbinden , door het inflaan van een'
middeiweg, of in het leven terug to roepen , wat reeds
lang verflorven was . Dit alles leert ons , hpedanige en
hoe groote fcherpte aan het vernuft der flervelingen
door God is verleend , maar ook , hoeveel er nog is,
tot hetwelk de flerveling to vergeefs heeft pogen door
to dringen . Deze Gefchiedenis leert evenzeer de zwakheid der menfchen, en doet ons op onze hoede zijn,
om niet, door to hoog to vliegen, in de diepte neder
to florten . De dwalingen der wijsgeeren worden met
dit doel, niet om zich op dezelve to verheffen, aangeflipt . Ten flotte wordt aangevoerd •S P I N 0 Z A , die ,

met buitengewoon vernuft en fcherpzinnigheid begaafd,
evenwel rot ongerijmde begrippen enkel daardoor is ver .
vallen , dat hij zich eene valfche bepaling van zelf.
fiandigheid tot leidsvrouw in zijne wijsgeerige onderzoekingen gekozen had en onaffcheidelijk was gevolgd.
Pag. 8-22 .
Deze Gefchiedenis geeft , ten tweede , bij wijsgeerig
onderzoek aangaande God en hetgeen ap Hem betrekking
beeft, ons nuttige lesfen en heilzamen raad . Zij leert
ons, niet op klanken of to gaan, maar dezelve van
de zaken naauwkeurig en zorgvuldig to onderfcheiden .
„ Want wie weet niet, dat er voorheen velen geweest
• zijn, en dat er nog zijn, lie de woorden God, fchep• ping, onferfdlykheid ddr ziel en andere dikwerf ge-
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bruiken , maar aan dezelve zulk eene beteekenis ge-

• ven, dat zij voor de waarheid ijdele woordklanken

„ fchijnen in de plaats re willen ftellen ? Anderen mo.
„ gen worden medegelleept door dit woordenbedrog,
• maar nimmer hij, die de Gefchiedenis kent en raad• pleegt ." De Gefchiedenis wijst op voorbeelden, die
in de moeijelijkfle tijden leefden, en door geene lijfsgevaren , dreiging of kerker werden afgefchrikt van bet
onderzoek der waarheid . Zij wijst op verachters dier
wijsbegeerte, maar die toch zich van dezelve bedienden,
om hunne tegenfprekers tot zwijgen to brengen . Zoodat wij van zelve genoopt worden , om de wijsbegeerte
hoog to achten en to beoefenen, daar zij, hoezeer door
tegenflanders met woorden bekampt, door hun gebruik
van dezelve aanbevolen words . De Hoogleeraar beroept
zich hier op TERTULLIANUS . ZOU TERTULLIA N u s evenwel niet meer bet oog op de wijsgeeren hebben gehad, in zoo verre deze zich in then tijd tegen
bet Christendom verzetteden , dan op de wijsbegeerte
zelve ? In dat geval was hij bet cens met den Apostel
P A U L U S , die zich ook geweldig tegen deze v!~andige
wetenfehap ontliet . Dit wordt hier flechts in bedenking
gegeven . Dezelfde Gefchiedenis wijst op de eenftemmigheid, ook bij verfchil van kunstwoorden, met welke
hetgeen waar is ten alien tijde is voorgedragen , en doet
de tegen elkander over liggende even gevaarlijke klippen
vermijden . Pag. 23-- 3I .
Deze Gefchiedenis leidt ons , ten derde , op tot bewondering van Gods zedeiijk beftuur over de wereld .
„ De voorzienigheid van God namelijk , van welke deze
• Gefchiedenis getuigenis draagt, heeft ten gefchikten
• en gelegenen tijde juist zulke menfchen verwekt, door
• wier arbeid de zuivere leer aangaande God of beoe
• fend werd of ten minfle voor vernietiging werd be• waard . De Goddelijke voorzienigheid heeft niet zel„ den gevaarlijke dwalingen onderdrukt op zulk eene
• wijze, dat er gezorgd werd , dat zij niet wljd en
• z1jd voortgingen en alter gemoed overmeesterden . Zij
0 o a
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• heeft eindelijk , opdat ik alles in ettn woord noeme,

uitgewerkt, dat, even als in het floffelijke, zoo ook in
„ het zedel6ke beituur van den Opperkoning, telkens uit
„ duisternis licht , door hevige onweders zuivering van
• lucht en dampkring, en zelfs uit de vergiften de heil„ zaaml}e geneesmiddelen voortkwamen ." Dit wordt wederom met voorbeelden keurig aangewezen . Pag . 3I-38 .
Deze Gefchiedenis, eindelijk, prijst de leer van c H R 16T u s aangaande God aan , en doet dezelve hoogfchatten .
Zij doet zien, dat de Christelijke leer aangaande God
eerst volkomen en duidelijk en algemeen geleerd heeft,
dat er maar Un God is , van wien alles oorfpronkelijk
is ; door welk leerfiuk de grootite dienst ook aan de
wijsbegeerte is bewezen . \Vat de Christelijke leer hierin
heeft gedaan , blijkt . duidelijk uit p L o T I N u s en j A AIB L I C H U s, vergeleken met C L E M E N S van -11lexandrie en o R I G E N E s, alien wijsgeeren nit dezelfde fchool ;
maar, waar de laatiten c H R I S T u s volgen, vertoonen
zij licht to hebben ontvangen, dat de wijsbegeerte behoefde, maar dat door bet Christendom alleen ontitoken is . Door de Christelijke leer is de kennis van God,
als Schepper, Onderhouder en Bettuurder der wergild ,
ook voor het niet wijsgeerig denkend yolk algemeen
goed geworden, zoodat uit dezelfde bron, waaruit her
yolk zijne zuivere kennis aangaande God en Goddelijke zaken puttede, ook voor de wijsbegeerte leven
en vruchtbaarheid voortvloeide . „ Ja op het allerduide„ lijklte zal u de Gefchiedenis overtuigen, dat de leer
„ van j E z u s c H R I S T u s, welke uit een' onbekenden
• hock lands , waar bet licht der menfchelijke wijsheid
„ niet fcbeen, is voortgekomen, en welke toch door
„ voortreffelijkheid van begrippen aangaande God de
• vroegere beroemde wijsgeeren zeer verre achter zich
„ heeft gelaten, en voor de lateren tot het beklimmen
„ van de hoogte der wijsheid de fakkel ont(token heeft • dat deze leer van C H R I S T U S , zeg ik, niet de
„ vrucht van eenig menfchelijk vernuft, maar eene he,
• melfche en de eenig Goddelijke bodin en leermeeste„ res geweest is ." Pag. 38-42.
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Hierop volgt nu bet verilag van hetgeen in bet afgeloopen Akademiejaar is voorgevallen , en de uitdeeling
der prijzen . Pag . 43--80 . Het overige gedeeite , pag .
81--104 , behelst belangrijke aanteekeningen , welke bet
gewigt dezer Redevocring, ook voor lezing en herlezing,
vergrooten . -- Spelfouten , die ons zijn voorgekomen ,
deelen wij nog mede . Pag . it . empyricae voor empiricae ab €pc 7r€hpw ; pag. 37 . illigentis , waarfchijnlijk
uit de verkorting voor intelligentis .
AchtJle tiental Leerredenen , door j . H . V A N D E R
P A L M.
Te Leyden , bij 1) . du Mortier en Zoon .
1832- In gr . 8vo . 318 Bl. f 2 - 50 .

W ij zullen van alit deel der Leerredenen van den voor.

treffelijken Schrijver een eenvoudig verilag geven , en er
bier en daar tlechts cene aanmerking bijvoegen .
De eerfte, over Hebr . V: 7, 8 , 9 , heeft ten opfchrift
Jezus' 1 jden een oferder gehoorzaamheid, en is aldus verdeeld : I. Jezus' laden was een offer der gehoorzaamheid
aan God. II. Het gebeurde in Gethfdmand s hof Jlrekt ten
bewijze hiervan . III . De oneindige waardi7 dier gehoorzaamheid. IV. boor Allen , die hem gehoorzamen , eene
oorzaak der eeuwige zaligheid . Na aangemerkt to hebben ,
dat bet moeijelijk is, bet (toch onbetwistbare) verband tus .
fchenJezus' dood en onze fchuldvergifl'eniste toonen, na
vervolgens to hebben doen zien, dat alle zonde ongehoorzaamheid tegen God is , gaat V A N D E R P A L DI aldus
voort : „ En wat ftaat nu bier tegen over, dan gehoor• zaamheid , onbepaalde gehoorzaamheid aan den wil van
• God? Gij ziet daar bet ganfche menschdom in fchuld
„ gezonken, door moedwillige overtreding van alle de
• eifchen der Goddelijke Wet, aan alle hare ftraffen on„ derworpen , en, zoo er geen ontferming to vinden is
• voor den troon des Regters , onherftelbaar verloren !
• Indien nu bet eigen woord diens Goddelijken Regters
• en Wetgevers deze genade ons aankondigt, maar ons
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• daarbij openbaart, dat daartoe de tusfchenkomst eens
„ offers gevorderd werd, aan de onkreukbaarheid der
• wet, en de gefchonden majesteit des Opperheers
„ kunnen wij er ons bijkans een Gode-waardiger voorftel„ ling van vormen , dan dat bet beftaan moest in eene
• openlijke proeve der volmaaktfte gehoorzaamheid aan
• God?" - Een fchoon, helder en ftichtelijk fuk, dat
de verfchillendst denkenden op bet bewuste punt . . .
althans niet ergeren zal .
De tweede, over Joan . XIX : 5b, beet eenvoudig
Met, de mensch ! Die tekst, zegt VAN DER PALM,
bevat alles, wat, in dit Hoofdituk van Joannes' Evange .
lie, van vs . I tot 7 gevonden wordt , enz . De verdeeling

is : I. Met bier den mensch ir. zone deerniswaardige el
lende ; II
in zone betreurenswaardige zwakheid ;
in al den moedwil en de verharding z~Yner
III
in zone ware grootheid, en aldus
boosheid ; IV
waard
j
der
her/telling , door God hem toeook in de
gedacht, en door Jezus voor hem verworven ; makende

aidus de woorden van toepasfing op Pilatus zoo wel (in
Ii) en op de foldaten en Priesters enz . (in III) , als op
Jezus zelven (in I en IV) ; niet ongepast voorzeker,
inzonderaeid , zoo men , als V A N D E R P A L M, maar
zeer weinige lijdenspreken beeft to doen . Recenfent heeft
bet, alles bij Jezus bepalende, toch wel eens tot eene
aanleiding genomen , om over 's menfchen grootheid en
geringheid to fpreken ; waarbij bet blijkbaar aan ftof tot
troost, bemoediging en opwekking, vooral tot dankbaarheid aan God , Diet ontbreekt .
De derde, over Pf. XCI: z , heeft tot opfchrift : De
zekerheid en veiligheid der Goddeli/ke bewaring . I . per.
Haring ; II. aard der bewaring ; III . noodzakel~Vkheid
en genoegzaamheid ; IV . doel en flrekking. De behandeling , zoo als altijd , wanneer V A N D E R P A L M OoSterfche poezij voor zich heeft, fraai --- bet overige, be.
zadigde, Christelijke wijsheid .
De vierde, over Pf. IV: 8 , beet : De dienst van
God de bron der grootfde vreugde . In deze heerlijke
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leerrede fpreidt v A N o z R P A L M, zoo wel bij de
ontwikkeling van bet geftelde uit den tekst, als in deszelfs betoog vooral, en in de toepasfing, die welfprekendheid ten toon , welke nog meer kennis, overvloed
en naauwkeurigheid van zaken, dah van juist gekozene
woorden, aanduidt . Men zou bet ligchaam dezer rede
wel elken morgen eens mogen lezen . Nieuw, neen, is
de gepredikte waarheid niet , zoo min als brood een
nieuw voedfel is , en toch zouden wij bet zoo ongaarne
eenen morgen op onze tafel misfen .
De vijfde, over Mark . X : 13 - i6, heeft tot op .
fchrift : lezus' gezindheid omtrent kinderen .
VA N
n E R P A L bi felt bet verhaal onder de vier volgende
oogpunten voor : I . als behoorende tot de Evangellegefchiedenis (deze fchijnbaar geringe boven zoo vele grootfche gebeurtenisfen) ; II . als bevattende een proof van
Jezus' karakter (als zoodanig ontwlkkeld en betoogd
en bet belangrijke dezer kennis aangewezen) ; III. als
eene der voornaamfle voorwaarden van de aanneming
des Evangeliums ons to kennen gevende . In dit deel
words onderzocht , wat eigenlijk als navolgenswaardig
in bet kind wordt bedoeld - namelijk vrijheid van vooroordeelen en allerlei ingezogene begrippen . Die ontbrak
den leerlingen ; die ontbreekt nog altijd bij velen, wier
wijsgeerige of andere begrippen der omhelzing of zuivere opvatting van bet Evangelie in den weg ftaan ; N.
als den toets behelzende, waaraan w!~ een iegelijk de
opregtheid onzes Christendoms beproeven hunnen . Zou
men hierop of hiervan niet mogen vragen : vie kan dan
zalig worden .2
De zesde en zevende , 2 Kon . XX : i --- 6. Hizkia. I . De
boadfchap, dat zzjne krankheid doodel!yk was ; II. Hizkia's diepe mismoedigheid, enz. III . de verhooring van
zfn gebed ; IV. de daarbif gevoegde aankondiging van
den tijd, then het hem nog vergund zou worden to leven ; V . terwijl ik eindell7k ult deze befchouwltig, zegt
de Schrijver, in haar geheel genomen, en uht hex vcrband, waarin Hizkia's herfielling met de verlosfing
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van den Joodjchen Swat gebragt words , eenige gevolgen zal aleiden, tot befluring van onzen wandel, en
tot vestiging onzer uitzigten, oak in de omflandigheden , waarin w ons bevinden . De drie eerfte dezer
ftukken zijn in de zesde, de twee laatffe in de zevende
behandeld, en leveren menige belangrijke opmerking en
les over het menichelijk ]even en deszelfs afhankelijkheid van God op, befluitende met een hartig woord ter
bemoediging in den nood des vaderlands (1831) .
De achtfte, over Hand. XXVIII : x7-29 . Paulus'
eerfle verrigting to Rome , befchouwd I. als een bewijs der grootheid van Paulus, als dienaar des Evangelies , om II . uit eene vergelfting tusfchen hem en
zijne hoorders zoodanige toepasfelifke gevolgen of to
leiden, die ons tot onderlinge opwekking, vermaning
en f ichting flrekken kunnen . Fraai zeker is deze fchets
van Paulus' grootmoedigheid, ijver, verlichting en getrouwheid, waartegen her ongeloof, de trots en twistzucht der ontbodene voorname Joden niet weinig affleken . Zou echter een Israelier van onze dagen niet beweren, dat het eerie war helder, het laatfle wat donker gefchilderd, en de behandeling dus niet geheel on .
partijdig is? War de toepasfing betreft, hoe ongezocht
en gepast in het algemeen ook en veelal uitnemend , zoo
hier als elders komt her kenmerk der nude -Hervormde
leer , „ om God niet flechts op bet hoogst to verheerlijken, maar ook den mensch op her diepst to vernederen," fterker uic , dan velen van Recenfents braaffle, Christelijkfte bekenden van beiderlei kunne zou kunnen behagen of flichten .
De negende, over Hand. XXVIII : 30 en 31 , bevattende de laatfie B~belfche berigten aangaande Paulus ,
welke V A N D E R P A L M uit verfchillende Brieven van
den Apostel aanvult , words door hem aldus verdeeld
I . Paulus' wederyaren in deze gevangenis ; II . zone
Aposiolifche werkzaamheden gedurende dezelve, en zone
Christelffke gemoedsgefleldheid onder deze verdrukking ;
III . gepaste toefpraak en vermaning tot beJluit . Eene
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rijke, fchoone leerrede . Zoo predikt men geleerd en
tevens leerzaam , klaar en ftichtelijk . Een waardig Plot
van 's mans allervoortreffelijkfte kanfelbearbeiding van
Paulus' gefchiedenis . Maar , men weet, de Letteroefe•
naars maken meer werk van Christelijke, dan van kerkelijke regtzinnigheid. Kent de eerfte cenen verzoenden
God, of Fader, om Christus wil P Dat God de wereld
met Hemzelven verzoend heeft, haar hare zonden niet
toerekenende, weten wij -- ook, dat Jezus eene verzoening onzer zonden genoemd wordt ; maar brengt ook
dit laatfte, brengt zelfs de voorftelling in de eerfte leerrede van dezen bundel mede , dat men den Onveranderlijke, den Vader van onzen Veer, die de wereld alzoo lief had, enz . als verzoend, bevredigd moet of
zelfs mag voorftellen ? Ja, gefteld ook , dat het een of
ander dit fcheen to kunnen regtvaardigen ; is hetvoorzigtig, een woord to bezigen , dat zoo ligt tot onwaardige
denkbeelden aanleiding geeft ? De Hoogleeraar vergeve
ons ooze vrijmoedigheid ! Zijn voorbeeld is zoo gewigtig .
De tiende is eene Bg
beloefening over Gen. XLIX ,
en behelst : I . , jakob's vaderl~Vk affcheid van zone kinderen, en den zegen, then h over elk hunner kon uitfpreken ; II . des f4artsvaders laatJle befchikking aangaande de plaats , waar hq begraven wilde worden, en
z!~nen daarop gevolgden dood . - WVwillen - zegt V A N
D E R P A L M - elk dezer deelen met elkander nagaan ;
vat opheldering behoeft , kortel jk toelichten, en het
nut, dat wij daaruit trekken kunnen, opzamelen . En
wij behoeven niet to zeggen, dat hij hieraan met kennis,
,oordeel en finaak voldoet . Hij roert daarbij de vraag
niet aan : is dat alles letterlijk zoo door Jakob uitgefproken ? en hebben zijne zonen het kort daarna, bij gezamenlijke herinnering, opgeteekend , of liever, zonder opteekening , door veelvuldige herhaling als tot eene vaste
overlevering gemaakt ? of hebben wij bij deze en dergelijke ftukken eenigermate aan de gewoonte der oude
Grieken en Romeinen to denken , die de gehoudene aanfpraken van veldheeren en ftaatsmannen, op hunne wt-
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ze, herhaalden , of zelfs geheel verdichtten ? En inderdaad, fchoon deze vraag, na de verdwijning van bet denkbeeld eener geheele letterlljke ingeving des Bijbels, noodzakelijk moest ontftaan, zij is zoo wel hier , als op
vele andere plaatfen, allermoeijelijkst to beantwoorden, en
behoort inzonderheid welligt op den kanfel niet .
Ten flotte danken wij den onvermoeiden Grijsaard voor
dit nieuwe gefchenk van zijne hand, op to hooger prijs
gefteld
Doch waartoe deze herinnering ? Doe de
achtbare Man liever, en doen wij alien to dezen aanzien , als onze groote v A N S W I N D E N plagt to zeggen : Ik werk alsof ik nimmer zou behoeven ophouden
to werken , altijd maar voortgaande. Want wdl hem (meenen wij) then de Heer vinden zal alzoo doende .
Wij namen in ons verflag doorgaans de inleidingen (als
ook de gebeden) niet op, doch vinden ons verpligt,
derzelver eenvoudigheid en gepastheid allerbijzonderst to
roemen.
Ziekte en Herflelling . Ben Christelt~k Leesboek, door
A . V E RW ij s , Predikant to Deventer . Te Deventer,
bff J. W. de Lange. 1832 . In gr . 8vo . XII, a56
bl. f 2-40 .

De lezing van dit boek brengt van zelve de overtui-

g ng mede, dat, hetgeen kwaad fchijnt, bij goed gebruik
zich openbaart een zeer groot goed to wezen . Eene
zware krankheid , welke den Eerw . V R R w x1 s in October 1828 plotfelijk aangreep en hem eene maand lang
zwaar deed lijden , gaf de eerfte aanleiding tot dit gefchrift ,
dat, under aanvankelijke herftelling, als ~op bet krankbed
ontworpen, bij vermeerdering van krachten en lust tot
werken aangevangen , federt bleef liggen , tot dat de vreefelijke ziekte van bet vorige jaar hetzelve deed in bet
licht komen , nadat de Schrijver door eene ziekte van
anderen aard, niet zoo langdurig, maar toch van niet
mindere bedenkelijkheld, aanmaning, tijd en drang be-
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komen had, om dit zijjn werk to hervatten en to voltooijen . Eigen leed en gevaar zetteden -den Schrijver aan,
en regelden ook bij het fchrijven gedachten en gevoelens.
Dit juist geeft aan dit gefchrift blijvende waarde, niet
enkel op het ziekbed , ook na herftelling, en zij , die
tot nog toe geen krankbed hadden , zullen in hetzelve
vinden, wat hun van velerlei nut kan zijjn .
Wij zullen den hoofdinhoud van dit nuttig gefchrift
opgeven. Ziekte en krankheid .,Algemeenheid der ziekten
en kwalen . Groote oorzaak der ziekten is de zonde .
Elke ziekte is voorbode des floods , niet altijd flellig als
van den nahijzijnden dood . Dit denkbeeld zou gevaaTlijk
zijn . Evenwel blijft elke ziekte een bode des doods . Ongefloorde gezondheid doet bij hooge jaren, en ook vroeger , dit hoogstgewigtig , algemeen nuttig denkbeeld wel
eens wegwerpen . Doel en nut der krankheden . Even als
de donder in de natuur vernieuwd leven aan alles geeft,
zoo bevordert fomtijds, ziekte de fterkte en gezondheid
des ligchaams , maar werkt vooral op den geest, die aan
de ziekte als voorbode des doods en gevolg der zonde
denkt. Hoofdft . I, bl. i-i6 . Het Ilde Hoofdft. handelt over het betamelfk gedrag onder krankheden. Niet
altijd words Gods Joel bij krankheden bereikt . Daarvan
is de fchuld , zoo niet geheel , dan ten minfte voor het
grootfte gedeelte , bij de kranken zelve to zoeken. Daarom wordt bier het betamelijk gedrag onder krankten
voorgefteld . De kranke behoort to bidden . Dat moet hij
zelf doen , en niet in de voorbidding eenes anderen berusten . Om genezing ? ja . Maar niet alleen om genezing.
Bid 4)nder alles telkens voor uzelven , en niet het minst
voor uwe onfterfelijke ziel . Dit gebed moet zijn ootmoedig
en aanhoudend. Hij moet gebruik waken van goede geneesmiddelen , en wel t!~dig , zoo lang htt noodig is, en moet
de leiding des Geneesmeesters volgen met de meertmogeIjke naauwkeurigheid. Hij zij vriendelijlk, infchikkelijk
en dankbaar omtrent huisgenooten en alle deelnemende helpers . Hij ftelle bij tijds orde op zijne zaken . Bl. t?-6r .
Hoofdft . III behelst woorden van troost en be/luur tot
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ernflig-nadenkende kranken, wier krankbed hun flerfbed fchijtnt to zullen warden . Zoo lang er ]even is, is
er hoop . Evenwel men moet, fchoon niet ftellig, fpreken over dood en eeuwigheid . Zielskrankheid is geneeslijk voor alien . Her flerven voor den geloovigen gewin .
Bet fterven zelf niet zoo vreefelijk als her fchijnt. De
zorgen voor aardfche betrekkingen en belangen op den
Beer to werpen . War er nog to lijden moge zijn , zal
de Heer helpen dragen . Alle Christelijk doorgeftaan teed
namaals ftof van vreugde . Deze gewigtige flukken worden bier regt Evangelisch voorgefleld, bl . 62-96 . Hiermede loopt de eerfte Afdeeling af, welke tot opfcbrift
heeft : Ziekte en de tot haar behoorende befluringen en
vertroostingen .
De tweede Afdeeling voert ten titel : Herflelling uit
krankheid en het daaraan beantwoordend gedrag . De
herflelling uit krankheid wordt Hoofdft . I van verfchillende z! den befchouwd . Zij is Gods werk . Zij is eene
groote en onverdiende weldaad . Een woord tot hen ,
die aarzelen , om hunne levensverlenging als weldaad to
befchouwen . IIerflelling uit krankheid als gebedsverhooring befchouwd . In betrekking tot verfchillend zedelijk
beflaars. Ten opzigte van tijdelijke belangen en omftandigheden . Vaak door bijkomende omftandigheden tot nog
grootere weldaad gemaakt . Bl . 97 -1 5o . Hoofdfl .11 draagt
voor , de verpligting van den lit krankheid her/bbelde .
Hij behoort dankbaar to zijn aan God . Nooit moet hij
vergeten zijne krankheid, of hetgeen hij op her ziekbedde
dacht, gewaar werd , ondervond en voornam . Hij behoort zijne geloften to volbrengen , zijn overig lenen ,
hetzij voor bet eerst of bij vernieuwing , Gode to wijden, en den volgenden tijd beter dan den vorigen to befleden . Zijn pligt blijft het, dankbaarheid to bewijzen
aan alle huisgenooten en vrienden, die hulp en deelneming bewezen . Hij koestere en betoone werkdadig medelijden omtrent alle kranken en bezochten, en befeffe
de waarde der gezondheid . BL 151-187 . Her Tilde
Hoofdft . ftelt het gedrag na her/lelling uit krankheid
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voor, zoo als dit zich veelal vertoont, zoo wet ten
goede als ten kwade . Vaak komt het overeen met pligt
en belofte , maar ftrijdt niet zelden daarmede . Tegen dit
laatfte words opmerking en raad medegedeeld . Wat de
ondervinding getuige van ziekbedsberouw en ziekbedsbekeering, wordt daarop aangewezen . Hoe de Voorzienigheid vaak herftelden uit krankheid, ten opzigte van hunne
dankbaarheid , opregtheid en trouw , beproeft en oefent .
Eindelijk nog llet wenfchelijk gevolg van een gedrag,
dat aan pligt en belofte getrouw, beproefd bevonden
wordt . Bi . I88-2,38 . Ten flotte komen bl . 239-2 55
nog, als Bf7lagen, eenige uittrekfels voor uit nuttige
gefchriften .
Hoezeer flaauw, zal echter genoegzaam blijken de waarde van dit gefchrift, niet enkel voor zieken, ziekenoppasfers en derzelver betrekkingen, maar ook voor gezonden, om het even of zij al of niet krank zijn geweest .
De wijze van voorfrelling, als uit het hart tot het hart,
verhoogt de waardij van dit regt Christelijk Leesboek,
dat zoo wel voor gevorderde geestelijken, als voornamelijk voor eerstbeginnenden , een nuttig handboek is en
blijft, om met vrucht hun gewigtig, maar niet zeer gemakkelijk, werk aan ziek- en fterf bedden to vervullen .
Catalogus der Letterkundige Nalatenfchap van wiflen
J A C 0 B U S K 0 N I N G . Ilde Deel. Boekwerken. Lhaarvan de verkooping zal plaats hebben op Maandag
den 14 October 1833 en volgende dagen. (Nederduitsch en Fransch .) Te ,lmfl.rdam, b!I L . van
der Vinne en G . Lamberts . In gr. 8vo . XIX, 378
en XVII bl. f z - 50 .

Z

oo bekomen wij dan bier het tweede en belangrijkfte
gedeelte van It 0 N I N G's letterfchat , zijne boeken . Vroeger (*) hebben wij eenig verllag gedaan van zijne hand(*) Zie No. V van dit Tijdfchrift .
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Fehriften, waarvan bier nog eene kleine nalezing words

medegedeeld . Maar verreweg bet gewigtigfte deel dier
verzameling zijn de gedrukte werken . Reeds bij onze
aankondiging der handfchriften maakten wij, volgens de
voorrede der zonen van den overledene, op die verzameling opmerkzaam , en thans kunnen wij onzen lezeren
berigten , dat daarin zeer veel voor de vaderlandfche
oudheden van allerlei aard words gevonden . K O N I N G
bepaalde zich in zijne verzamelingen tot dit Une vak,
maar dan ook in deszelfs geheele uitgebreidheid, zoo
we] Gefchiedenis, Aardrijks- en Penningkunde des Vaderlands, als vaderlandfche Dichtftukken, meestal nit
vroegeren tijd . Nog een, door den Schrijver bijzonder
geliefd vak, de Bibliographic of boekenkennis, vooral
in betrekking tot de Gefchiedenis der uitvinding van de
Boekdrukkunst, beflaat bier eene aanzienlijke plaats . De
waardige zonen van den overledene hebben ons in hunne voorrede weder een beredeneerd overzigt van bet geheel gegeven . - De zeldzaamheden betrekkel: k tot de
Gefchiedenis der Bockdrukkunst beflaan in den Caralogus de eerfte plaats . Men ziet daaruit , uit welk eene
menigte bronnen van allerlei aard de onvermoeide Man
de kennis geput heeft, die hem tot bet fchrijven zijner
bekroonde Verhandeling in ftaat flelde . Ben houten
drukvorm , van L A U R E N S R O S T E R afkomlig , eene
echte geflachtlijst diens uitvinders, bij den vorm gevoegd,
openen de verzameling, waarbij nog eeu aantal andere
vcorwerpen tot Raving van bet in de Verhandeling ter
neergeflelde kan dienen ; hierbij zijn dan ook nog eenige
handfchriften des eigenaars over dit . onderwerp, en worden door eenige allerzeldzaamfte eerfte voortbrengfelen
der drukpers gevolgd ; waaronder verfcheidene overoude
fragmenten van DON A T U S (e8n leiden de uitgevers van
i o S T E R'S pers zelve af), een nog geheel onbekende
druk van den D O N A T U S (te Deventer, 1480) enz .
Alsdan komen de Schrijvers over de Gefchiedenis der
Boekdrukkunst, en werken, daarmede meer of min in
verband ftaande . Het daarop volgende gedeelte, Cata-
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logusfen, zoo van verbodene boeken als andere, hetwelk

a9 bladzijden bedraagt , heeft misfchien voor vele liefhebbers groote waarde ; wij voor ons betuigen , daarin
niet to kunnen deelen . Maar, elk zijne lief hebberij ;
drooge naamlijsten komen ons voor echte kundigheden
zoo belangrijk niet voor, dan om er misfchien zeldzame
boeken in to vinden , die dan ook bet bijzondere voorwerp der nafporing van onzen K O N I N G uitmaakten .
Wij kunnen nog wel begrijpen, dat men prijs Belt op
Bibliotheken van beroemde Geleerden (die dan ook bier
in grooten getale voorhan len zijn) ; maar niet , dat men
zoo veel hecht aan boekverzamelingen van onbekenden,
of zelfs van geheel ongenoemden , waarvoor alleen dq
naam des boekverkoopers ftaat . Achter deze naamlijsten
volgen ook die van verkochte fchilderijen, munten enz .
Nu daarentegen vinden wij het belangrijkfte gedeelte der
verzameling, over de Gefchiedenis van ons Vaderlaud
loopende. Ongeloofelijk is het aantal zeldzaam voorkomende werken en kleine gefchriften, blaauwboekjes, enz .
tot dit onderwerp in betrekking tlaande , die bier voorhanden zijn , en wij verwijzen onze lezers daaromtrent
tot de allezins uirvoerige en beredeneerde vermelding der
uitgevers van dezen Catalogus . Het zij genoeg , met
eert woord aan to ftippen, dat, van de vroegfte Rijmkronijken tot de burgerlijke onlusten in bet laatst der
achttiende Eeuw, bijkans over alle belangrijke gebeurtenisfen niet alleen de voorgevallene daadzaken zelve, maar
ook de denkwijze des yolks daarover in kleine vlugfehriften (in dit opzigt de beoordeelende Journalen van
vroegeren tijd) bier to vinden zijn . Vele dier blaauwboekjes zijn in pakketten bij elkander gevoegd, maar toch
door de vlijt der uitgevers alle genoemd . Ook een groot
aantal echte /lukken en oorfpronkelijke verhalen (zoo als
der belegeringen van Haarlem,, 4lkmaar en Leyden,
enz . bl. 163 , 04 . No . I75---178 .) zijn bier, to vinden •,

en als echte bronnen voor de Gefchiedenis zekerlijk welkom . Minder onbepaald kunnen wij de verzameling betrekkelijk de Gefchiedenisfen van llmflerdam aanprijzen
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er komen bier to vele kleinigheden voor, zoo als eene
verklaring van bet doolhof, eene naamlijst van federt
1693 tot 1774 to .t1mjlerdam door beulshanden ter dood
gebragte perfonen, met bet handfchrift van dat ftuk,
en vermeerderd tot i8oo . Ware bet nog eene menschkundige gefchiedenis dier veroordeelden ; inaar eene naamlijst ! Andere flukken daarentegen, hiertoe betrekkelijk ,
zijn weder belangrijk . De refs- en landbefchr/vingen bepalen zich, gelijk de geheele verzameling, tot de Nederlanden
of derzelver volkplantingen ; men vindt daarin geene uitheemfche reisbefchrijvingen , zoo min als gefchiedenisfen
van andere landen . Ook in latere reizen is de voorraad
fchaarsch ; daarentegen zijn de vroegere, vooral onze oudfle reizigers naar de IndiTn , zeer talrijk , ook de eigene
ftedebefchrijvingen , waarin onze letterkunde boven die
van andere volken altijd zoo uitgemunt heeft. Van de
werken over penningkunde en de levensbefchryvingen
zullen wij niet fpreken . In bet vak der Godgeleerdheid
bezat de overledene Vroeger eene bijna volledige verzameling van Bijbels, Nieuwe Testamenten , Pfalm- en liturgifche boeken ; maar eene reeks van tegenfpoeden noodzaakte hem , dat gedeelte van zijnen Ietterfchat in 1828
to verkoopen . Nogtans zal men in bet overgeblevene
nog veel merkwaardigs vinden, zoo als een geIchrift van
den beroemden ftaatsman V A N B E U N I N G E N, (waarfchijnlijk reeds in zijne vcrflandsverbijstering, even als zijne
zendbrieven, gefchreven) om alle Christenen to vereenigen (1689) ; ook een aan'tal ~eldzame werken betrekkelijk de Hervorming in Frankrjk en de Nederlanden,
en eene bijkans volledige verzameling van Nederduitfche Pfalmberijmingen . Na de taal- , letter- en oudheid.
kunde , regtsgeleerdheid en mengehwerken , ( waaronder
eenige oude regtsgeleerde boeken , onder anderen eene vertaling van den Saxenfpiegel) gaan wij over tot de dichtkunde . Hier ontmoeten wij eene groote menigte treurfpelen uit bet begin der zeventiende Eeuw , en this de
opkomst van ons regelmatig tooneel . Uit de zestiende
Eeuw vinden wij minder fpelen der Reder/leers, (die
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ten onregte niet v66r, maar verre achter de tooneelfpelen der zeventiende Eeuw gerangfchikt zijn) maar wel een
vrij . groot aantal hunner gedichten . Niet de onze is de
lieFhebberij van den Heer K 0 N I N G, om de gelegenheidsgedichten, namelijk verjaar-, bruilofts-, huwel#kszangen en llkdichten, en dus juist het meestal zwakfte en
onbelangrijkfte gedeelte onzer poezij , in afzonderlijke banden to vereenigen. Voorts vindt men zeer vele, ook
zelden voorkomende , Dichters der zeventiende Eeuw, en
zoogenoemde mopsjes , of vrolijke liedeboekjes . Een
aantal kaarten, platen , portretten , en een flanhangfel
van handfchriften , meestal authographa van bekende
perfonen , fluiten den Catalogus .
Wij hebben van deze merkwaardige verzameling dus
een beknopt en vrijmoedig verilag gegeven . Het is
waar, de naauwkeurigheid van den braven en kundigen
overledene verviel wel eens tot kleinigheden , die geene
waarde buiten de zeldzaamheid hebben ; maar hij heeft
toch zeer veel goeds en merkwaardigs , en 't Been men
elders niet aantreft , bijeengebragt, en daarbij wijfelljk niet vele landen zoeken to omvatten, maar zich
tot zijnen geboortegrond bepaald ; zoodat wij pier twijfelen , of de zucht onzer landgenooten voor het echt
en oud vaderlandfche zal deze , zeldzaam z66 voorkomende , gelegenheid gretiglijk aangrijpen, om hunne boekerijen met belangrijke ftukken en bronnen voor de Gefehiedenis to verrijken .
Herinneringen uit de Cholera-Epidemie to Scheveningen , en proeve eener oplos;ng der raadfels van de
!iziatifche Cholera, door j . F . D 'A U M E R I E , M.
D . , Geneesheer der Badinrigting to Scheveningen ,
In 's Gravenhage en to Im/lerdam, b# de
enz.
Gebr. van Cleef. 1833 . In gr. 8vo . 188 $l. f ; - So.

B

erigten omtrent de Cholera van eene plaats, waar zij
in ons Vaderland het cent zich ontwikkelde of gebragf
BOERBESCH . 1833 . NO . I3 .
P p
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werd, anoeten hdogst belangrijk en welkom zijn. Zij
mogen bet groote vtaagftuk, aan welks oplosfing reeds
zoo veel Ids en arbeids werd opgeofierd, niet geheel
beantwootden ; zij mogen dit doel zelfs misfen, en vergeeffche pogingen zljn, dat de twistappel , waar hij
viel, mogt blijven liggen , -- voor de Gefchiedenis der
Cholera zullen zij altijd eene niet to miskennen waarde
hebben , en de Schrijver dezer Herinneringen brengt door
derzelver mededeeling ons in de aangename verpligting,
hem dank to zeggen, dat hij de vruchten zijns onderzoeks nit voor zich alleen behield . Hij fchijnt echter
van een bepaald punt, dat der, althans door hem , voor
vast aangenomene befmettelgkhiii, uit to gaan . Deze
eenigzins Jierk en flellig uitgefprokene overtuiging zal
zijnen arbeid bij hen, die, even fterk en ftellig, van een
tegenovvrgefteld gevoelen zijn , niet aanbevelen . Zijn zij
echter mannen, wien bet om waarheid'is to doen, zoo
zullen zij de waarde van zulke berigten , op de plaats
zelve geput, niet geheel miskennen . Zijn er, wien bet
flechts to doen is , om in de bun reeds lang eig ne gevoe ,
lens of thans gedane uitfpraak to blijven volharden, voYr
zulken is alle arbeid to vergeefs ; want wat helpt licht,
wanneer men zegt : ik Wil niet zien ? Den onpartijdigen,
hem , die, onder bet twisten van pat'tijetr, telkens zoo
levendig gevoelt, dat , indien de flrijd immer nog zoude
kunnen beflist worden , hij veel to vroeg is begonnen ,
zijn zulke bijdragen van geene geringe waarde . Het zal
alleen door herhaalde daadzaken er toe kunnen komen ,
dat de woordentwist ophoude, of ten laatfte behoorlij .
ker ftrekking krijge .
Blijkens den Titel en uit de Voorrede, vervalt bet
gefchrift in twee deelen . Hett, eerfibr
zal behelzen de
herinneringen uit de Cholera-I pideniie to Scheveningen,
zoo als de Schrijver die opteekende. Al had hij ook
volledigen tijd gehad , wij twijfelen , of hij eene vo11edige Gefchiedenis (Voorrede bl . VII) der Cholera-Epidemie to Scheveningen lladde kunnen fchrijven . Deze harinneringen , tot een zamenhangend verhaal vaargedxa .
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gen , beantwoorden , ones achtens, reeds aan bet oogmerk . Hem , op wien enkele welbewezene daadtaken
geenen invloed hebben , zullen ultgebreide redeperingen
tot geene andere gedachten brengen . En wat q"n de
meeste , zoo riiet alle de tot nog toe in het licht gekomene berigten over de Cholera? Wij kennen nog geene
volledige Gefdiledenis , van welke plaats ook . In lietgeen wij bet tweede deel noemen , zal de Schrijver, gelijk hij zelf zegt , de koen4 onderneming beftaan, zich
to vermeten, de jlri Jers Van een raadfel op to ligten,
die zoo vele Geleerden to vergeefs poogden to ontdekken , en zoo vele meeningen , welke het bur~erregt in
de geneeskundige wereld fchenen verkreeen to hebben ,
driest [driest beteekent eigenlijk dom , hPtwelk de Scijrijver even min bedoelde, als wij zulks bevyeren] pogen
to wede -i gen. (Bl . VIII.) Voorzeker een Aoen ftuk ,
eene daad van iemand, the geen gevaar fchuwX, die (tout,
ondernemend en onverfaagd is! Dit woord woort door
de oujle Sehrijvers dikwijls voor dapper gebruikt ; de
herinnering aan bet Hoogduitfche woord kuhn heeft
zeker den Schrijver tot deze uitdrukking, die wij anders voor eene wetenfchappelijke poging to flerk zouden
achten , gebragt ; gelijk men ook verder nog dikwijls
den te• fterken invloed der Hoogduitfche taal op zijnen
fl1jl ontwaren zal . Wij toch houden bet er voor, dat
hi} liever door gegronde redenering zal trachten to overtuigen , dan als kampvechter in bet ftrijdperk treden voQT
eene zaak, omtrent welke beide partijen gevoelens en
daadzttken bijbrengen , die bewijzen , dat de waarheid
nag gezocht en gevonden moet worden ; welk, laatfte
aleen mogelijk is langs den ftilleri, vreedzamen weg der
onderwinding en aan de hand der geleidelijke , bedaarde
en helderziende rede . Het is ons voorgekomen , dat de
Sthrijver in de Voorrede als 't ware zichzelven is vooruitgeloopen , wanneer hij de heerfchend gewordene mode,
om het contagium van deze ziekte to loochenen , berispt, en nu aanflonds , omdat hij , en met regt , deze
erode niet kan huldigen, tot bewijzen overgaat, die lap pa
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ter tot beproeving der oplosfing van bet raadfel beter
zouden gediend hebben . Zij moeten toch dienen ter
opheldering van bet vraagfuk, hoe de Cholera hier gekomen is . Dit vooronderftellen wij tot nog toe ook
een der raadfels to zijn . Maar, laat ons mede niet voorTot dit onderzoek namelijk , de gedurige
uitloopen .
overbrenging der befmetting, van den Indostan tot Amerika, worden de nog overige bladzijden der Voorrede
befteed. Gaarne nemen wij bet aangebodene gunflig aan,
en verfchoonen, wat de Schrijver zelf voor gebrekkig
wit gehouden hebben , om der bedoeling wille ; dewijl
vele zwarigheden voor de oplosfing des raadfels geene
geringe hinderpalen opleveren . Maar, hoe zwaarder de
frijd, des to grooter de zegepraal .
Wat nu de Verhandeling zelve betreft : omtrent deze
zullen wij kort zijn , daar althans bet gefcbiedkundige
in zijn geheel gelezen moet worden . Van bl . I-28
houdt de Schrijver zich bezig met bet een en ander mede
to deelen, betrekkelijk bet ontftaan der Cholera en die
perfonen , welke onder de zware verdenking liggen van
haar to hebben aangebragt . Twee, bif name genoemd,
liggen onder die verdenking. Het fchijnt echter mogelijk , volgens bl . 28 , dat K . en u . niet de eenigen geweest zijn, die de Cholera-befmetting op Scheveningen
hebben aangebragt . Uit de wijze, waarop de Schrijver
in bet vervolg bet wezen en den zetel der Cholera tracht
op to helderen , zoude dit zeer mogelijk kunnen zijn .
De Heer A R N T Z E N I U S ontvangt hier eene en andere
teregtwijzing, tegen welke hij zich zoude behooren to
verdedigen . De Schrijver had zich voorgenomen, zich
van alle perfonaliteiten to zullen onthouden , en de zaak
met die rust en kalmte to overwegen, welke een wetenfchappelijk onderzoek vordert . Intusfchen is hier
nog al bet een en ander, dat a zoo als men zegt , op
den man of gaat . Omtrent bet ontfaan der Cholera to
Scheveningen herinnere men zich desgelijks de Gefchied
kundige Lesfen over de Cholera van den Hoogleeraar
VAN D E R H O a V E N .
In bet voorbijgaan merken

HERINNERINGEN .

$65

w1j , bl . 14, een' niet verbecerden en zinftorenden regel op
nit den mend van den Heer V. op de febuit , wiens vader
KNOESTER /luurman was.
In hoe verre de Schrijver bewezen heeft , dat men de Cho .
lera als een zeegedrogt to Scheveningen aan wal heeft zien
kruipen, laten wij daar. Van bl. 29 of zal hij berigt van
haren verderen voortgang geven en de door haar veroorzaakte
verwoestingen ; gelijktijdig zal hij zich wederom verpligt vinden, eenige aanmerkingen op het ge/chiedverhaal van den
Beer A R N T Z E N I U S to maken , die hier reeds zijn voorganger
was. Hier dan ook worth de verdere verfpreiding der fmetflof
betoogd , en is dit gedeelte mede nog eene foort van twist»
geding of wederlegging van Dr . ARNTZENIUS, hetwelk de
Schrijver onder eenige punten, tot drie toe, afhandelt, en
nu, bl. 36, blijde is, den weg van twist to kunnen verlaten :
van nu of gaat hif . eenzaam voort in` hec verhaal van de vtr .
dere Cefchiedenis der Cholera-Epidemie to Scheveningen . De
gang der Epidemie en de card der ziekte worden befchreven .
Hier creft ons, als bijzonder, hec gezegde : over het algemeen heb fk nimmer zulke voile opgezette pollen in Scheveningen , alwaar, zoo als boven gczegd is, ontf ekingaziekten zeer
zeldzaam zi/n, waargenomen , dan b deze buitengewone omflandigheden. Verder worden de Geneeskundigen vermeld, die
to Scheveningen gevesclgd waren , of van elders ce hulp kwamen . De kortfiondige verfchijning van den Chirurgijn-Majbor
D9, BEER (daartoe geroepen, of zelf bet verzochc h ebben .
d e ?) komt hier zonderling tusfchenbeiden . Voorts befchrijft
de Heer D'A U M E R I E de verdere verfpreiding der Cholera ;
met plaatfelijke, daartoe betrekking hebbende bijzonderheden .
Het fchijnt, bl . 48 , dat de Heer ARNTZENIUS eok ten
opzigte der zindeli/kheid zich vergist heeft . De befmettelft.
held wordt bl . 51 very ., gelijk den Schrijver dunks, ten
fterkfte geftaafd . Wij vermelden echter deze daadzaken niet ;
dit gedeelte moet vooral in zijn geheel en zamenhangend gen
lezen worden : elk deskundig lezer wordt daardoor bet best
in ftaat gefteld, zulke gevolgcrekkingen ce maken, of zulk
een oordeel ce vellen, als met zijne overtuiging hec best zal
overeenkomen . Van bl . 61 zal de Schrijver, na de Ge .
fchiedenis der Epidemie in bet algemeen gefchecst re hebben, haar in bet bijzonder, zoo als dezelve zich verder to
Scheveningen vertoond heeft, befchouwen . Hiermede gait ht
voort tot bl. 96, en nu volgen tot bl . 116 eenige Ziekcego.
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vallen , en onder deze eenige , welke moeten dienen, om her
nut van de nitras fodae in een helder daglicht to ftelien . Dic
is even zoo min voor een uittrekfel vatbaar .
Zoo komen wij tot bet gedeelte , waar van de verfchjfnirg
der ,Yziatifche Cholera op den bodem van Oud •Nederlas.d ge .
zegd wordt : Z~ geeft ten opzigte van de beoefenaren der Ge
neeskunde in hetzelve (alleen Oud-Nederland ?) aan hare raadfels
eene zekere gelijkenis met die der Thebaanfche Sphinx . Wordt
diegene , die misraadt, niet zel,' verflonden , zoo worden toch
velc anderen door zone mislukte paging ter flood gewijd. Eens
fch~nt bet, dat men misgeraden heeft, en duizenden z #n al.
reeds de proof van het ondier geworden I Met voordacht fchrij .
ven wij dezen zin geheel over ; want - belijden wij bet
gul - hij kwam ons niet zeer verflaanbaar voor . Over het
geheell rchijnen fommige gedeelten wat to fterk gekleurd, en
de voorlelling bij overdragt niet aitijd even jnist. flier en
daar is gene foort van navolging in hec oog loopend , en wordt
men als onwillekeurig aan de fchilderingen in de reeds genoemde Ce/chiedkundige Lesfen herinuerd . Dit geeft aanleiding
tot vergelijking, en men komc at ligt tot de vraag : van waar
bet treffend eenvoudige en echcer niet min verhevene in de
Lesfen ; yan waar bet hoogdravende en foms gezwollene in deze
proeve? Zoude men ook tot zulk eene fchrijfwijze kunnen
vervallen , wanneer men to veel aan de nieuwere Scbrijvers .
gehoor geeft, inzonderheid wanneer men den opgeblazen'
ftijl van veie Duitfchers zich tot voorbeeld ftelt ? Anders
fchildert men, wanneer men H o M E R U s, H I P P O C R A T A. S
of CELsus navolgtI Doch , elk zij ne manier . Langs ver .
fehillende wegen bereikt men fomwijlen hetzejfde doel, en bet
ftreven naar waarheid, onpartijdige waarheid is bij den Heer
D'A U M E R .t E nict to miskennen . Wij willen om deze aanmerking ons niet gelijk gelleld zien met zekeren Recenfent,
in den toon zijner beoordeeling, in der tijd gevoerd tegen den
Heer, D' A U M E R I E C * ), en be fchouwen uitdrukkingen, onder anderen, als badmeesterlfte welfprekendheid, enz . meer
als nitingen van platheid, dan wet van geestigheid.
Befteden wij nu nog cenige oogenblikken met de overwcging van de ontknooping der raadfels . Zij zijn drie of
(*) Geneeskundige Bijdragen, Iliden D . rile St . Boekbeoord. . bl. 6 : Zie bier nevens cen flaaltje van badTneesterl /ke
welfprekendheid, euz .

IIEFINNERINGEN.

567

liever vier in getal, waarvan de eerf en tot bet verkdene, bet
laatf a cot de toekomst behoort : I . De wifze van verbrelding

der ziekte. II . Hot wezen en de zetel der Aziatifche Cholera .
III . De beste geneeswifze der Cholera . Deze, zegt de Schrij .

ver, gaf ons de nood op ; bet volgende is bet gevoig der
nieuwsgierigheid, namelijk : IV. Hebben wij herhaafde bezoe .

ken der Cholera to duchten ?

Indien bet wezen en de zetel der Cholera wezenlijk een
raadfel is , hadden wij de oplosfing der raadfels liefst begon .
nen met een onderzoek naar hot wezen en den zetel der ziekte.
Met deze oplos1 ng zoude de beste geneeswijze als van zelff
in bet licht moeten komen . Desgelijks, ware de wijze van
verbreiding, uic bet wezen en den zetel afgeleid, niet zoo
dadelijk op den voorgrond gekomen, de Schrijver zoude des
to ouparttjdiger gebleven znn . Her fchijnt nu, of vooringenomenbeid met bet denkbeeld der befmetteli/kheid hem dadelijk tot dic eerfte betoog gebragt beeft . En kan men over
de verfpreiding eeuer ziekte wel juist oordeelen, indien men
niet voorof haar wezen en haren zetel heeft ouderzocht, zoo
verve dit mogelijk is? Hiertoe beeft een tljdvak van i5 jaren en langer nog al gelegenheld gegeven .
De order daargelaten, twijfelen wij echter zeer, of zij , die
van een ander gevoelen zifn, met deze oplosflng van bet
eerfte deel tevreden zullen zijn, dat de Cholera Afsatica zich
buiten Oost-Indien door befmetting, en niet anders dan door
befmetting, heeft voortgeplant . Wij, geen der beide gevoelens

nit den aard der zake Rellig toegedaan kunnende zijn , ach .
ten dit raadfel op deze wifze vooral niet opgelost . Gaarne.
volgden wij den Schrijver op den voet ; maar dan werd ooze
beoordeeling zelve een boekdeeltje . Slechts eene enkele aanmeriting dus, bij de verdere proeven cer oplosfing .
Underling kwam bet ons voor, dat de Schrijver, bt . .125,
bet gevoelen van II U F E L AND laakt , en zelf, bl . 133, de
faieaftof met her plancenzaad vergelij,kt .
Die bet oog van eenen aan Egyptifche oogontfteking lij .
denden aanfaart, bl . 135, doer meer, dan aan de werking
der fympathie zich blootftellen .
Wat nu bet wezen en den zetel der ziekte betreft, de
Schrijver brengt, zoo veel mogelijk, de voornaamfte gevoe.
lens re• berde, wikt en weegt, toetst, beftrijdt, verdedigt,
beroept zicTi op zif ne ondervinding ; maar bet raadfel words
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hiermede, althans voor ons, Met geheel opgelost . Zijne po+
ging ter oplosfing is wel fcbrander en fcherpzinnig , en
toonc den denker, die van de ondervinding weer partij to
trekken ; most, of de oorfpronkelijke ziekte , die de Chole •
ra-verfchijnfels voortbrengt , als eene uitJlagziekte der inge•
wanden (exanthema intestinorum) mootbefchreven worden, -

geene Cholera, maar rubeola intestinorum zij, dit is een
moeijelljk vraagfuk, ondanks de anders fcherpzinnige gron .
den, op bl . 1S3 en very . ontwikkeld . Wij kunnen, in weerwil derzelven, met den Schrijver niec inflemmen, bl . 175 :
Zoo hebben wii in her exanthema den draad gevonden I
Met eenige bevreemding zagen wij de bloedsverandering, bl .
144, als ter loops behandeld : bij den invloed der zenuwen
was hij uitvoeriger ; waarom bij dit belangrijk punt zoo kort
of? De verandering van her bloed , als oorzaak of gevolg, is
Met genoeg in sanmerking genomen .
De op bI . 141 vermelde kramp van bet hart is ons meer
als een gevoel van volheid uit de bloedsophooping, dan ale

kramp , toegefchenen .
Wt wenfcben vurig, dot de Schrijver bet moge geraden
hebben , dot her niec waarfchijnlijk is , dot de Cholera zal
terugkeeren ; wij voor ons vreezen , dot de rubeola intesti.

noruut zich zeer wel zoude kunnen hervatten I En dan war geeft bet Roodvonk op den duur niet to doen?

Vele, fours fuitende, drukfouten ontfieren her werk op

vele plaatfen .
Ten befuite t ook wij hebben gegeven , war wij vermogten ,
war wl voor waar en waarfchijnlijk al of niec dachten to
mogen houden ; en wij danken den Heer D'A V M E A I E voor zijne
moeite . Is hij in zijne PROEVE, om de raadfe/s op to losfen,
ook niec geflaagd, hij heeft altijd eene hoogstbelangtijke bijdrage
cot de Gefchiedenis der Cholera in ons Vaderland geleverd .

Nafchrift. - Deze beoordeeling was reeds gefchreven v66r

dot de hervatting der Cholera zeker bekend werd . Onze
hoop, dot de Schrijver bet mogt geraden hebben, die toen

en altijd met vrees gepaard ging, zoo zij door hear niet over .
troffen werd, is flier vervuld ; de Cholera is teruggekeerd,
gelijk wij dit vermoedden . Ach , dot zij op den duur door
terugkecring ons niet bezig houde , en telkens ons flof tot
ernfiger overweging geve I Offchoon er in de Cholera zoo
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veel raadfelachtigs niet is als men vermoedt of voorwendt ,
xij blijft gaandeweg onze aandacht bezig houden, en le .
vert nog genoeg op , hetwelk eene naauwkeurige nafporing
waardig is .

Londen en deszelfs Bewoners, of Engelfche Zeden en Cewoont
ten . Naar het Fransch van SANTO DOMINGO . Te An .
/#erdam , b# J . C . van kesteren. 1832 . In gr. 8vo . 294
Bl. f 2 - 75.
In dit werk van een' bij ons, in een letterkundig opzlgt,
gunftig bekend' Schrijver, worden de Engelfche zeden en gewoonten, voor zoo ver die to Londen kunnen worden waargenomen,
vrij onpartijdig en op eene onderhoudende wijze gefchilderd .
Dit boek is dus zeer gefchikt voor eene lectuur bij ontbijt .
en theetafel ; en, daar bet nuttige en zaakrijke zich met bet
aangename vereenigt , zal men zich den tijd , cer lezing daar .
van befteed, niet beklagen . Wenfchelijk zou her intusfchen
zijn geweest, dat de vertaling door eene meer kundige hand
volvoerd, en de verbetering der drukproeven naauwkeuriger
gefchied ware . Dan zou men, bl . 2, niet lezen het m#nen ;
bl . 4, bet jonge meisje wenschten ons ; bl . 91, gefchept voor
gefehapen ; bl. 99, een' volzin als deze : „ Dokcer H v M E,
• die, nadac bij in de Indien geneesheer en koopman is ge .
• weest, is thans een der ijverigfte voorftanders van de Op .
• pofctie," en een aantal andere onnaauwkeurigheden meer .
Het is foms, alsof bet vertalen per ftoommachine gefchiedt,
en de befchrevene bladen onovergelezen ter drukperfe gezon .
den worden I Dit is altijd to bejammeren , maar inzonder.
held din, wanneer bet oorfpronkelijke werk niet zonder ver .
dienften is .

Vruehten ingezameld door de aloude Reder /kkamer de Wijn .
gaardranken, onder de zinfpreuk : Liefde bovenal, teHaar.
km. Te Haarlem, bij V. Loosjes. 1833 . In gr. 8yo . VIII,
221 bl, f 2 .50 .

D aar is voorzeker geene ftad in ons vaderland, welke Haar.

km , in bet aankweeken en verfpreiden van nuttige kundig .
heden onder de inwonets, in bet inftandhouden van alwat
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goed en

edel is , en in bet daarflellen van nieuwe heitzeme
inrigtingen , overtrefc. Bet door ons sangekondigde gefchrift
levers eene bijdrage tot bevestiging van ons gezegde .
In den jare I5o4 werd de Rederijkkamer de Wsfngaardranken aldaar opgerigt , en bettond na verloop van driehon .
derd .twintig jaren Dog, wel is waar veel veranderd en ver .
ouderd , met weinig uiterlijke teekenen van bloei en ]even ,

waar de wortel van den flaw was opch uitgeroeid, noch ver .
dord . Dit flond in den jare 1824 to vreezen ; toes eenige
burgers der lied den naam, de regten, papieren en overgeble .
vene verfierfelen van de toenmalige eigeuaars weccig aankoch .
ten, den ouden flaw zorgvuldig opkweekcen, en, om van vo-

rige Diet to fpreken, nu deze vruchten aan bet letter- en vader .
landlievend publiek aanbieden . Hec werkje is afgedeeld in pro .
zaifche en poi tifche flukken, door geenen naam der vervaer .
digers onderteekend , welke alzoo aan Recenfenc onbekend
zijn, offchoon hij in een en ander vers den vogel aan den
zang meent to herkennen . Wij gullen onzen Iezeren den in .
bond van bet geheel kortelijk mededeelen .
Lefrede Op DIRK VOLRERTZ:. KOQRNHERT . Eenewaar.
dige hulde , aan K o o R N H E R T, als wijsgeer, (laatsman , be .
minnaar des vaderiands, opbouwer van Nedrlands teal, dich .
ter, en irerlicbt Christen, toegebragc . Dit fluk is met watmte
en deftigheid gefleld . De Schrijver fchijnt zees wel bekend
ce zijn met de oude Litteratuur . Het is eene fchoone lofrede .
Bet Leven Van JAN HUYGEN PAN LINSCHOTEN . Wit
deze in 1563 ce Haarlem geboren beroemde zeereiziger verrigt heeft, words met veel kennis van zaken, met vermel .

ding van door den Schrijvet geraadpleegde gefchriften en do .
cumenten, in een' duidelijken en aangenamen flijl, verhaald .
Het .Leven Van N I K O L A E S R U R C H AVER. De daden van
dezen dapperen Watergeus, eerst ter zee, naderhand, met
meer orde, beleid en onwrikbaren moed, to lande uitgevoerd,
worden in een' netten historifchen ftijl vermeld .

Levensfchett 244 tit I L L K At B R o U W H R s o s c a, De levens
fchets van dezen zeer ervarenen Geueesheer en liefderijken
menfchenvriend beviel ons zeer, en om den norm, en om
den inhoud . Hec is zeer loffelijk , dat men de gedacbtenis

van min algemeen bekende verdienflelijke mannen voor de
vergetelheid beware .
Levensberigt van r . VAN W O E N S E L. Met Been winder

genoegen zal men deze min bekende berigten over den ge .
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leerden , geestigen en zonderlingen V A N w o E N s E L lezen .
De Schrijver kenmerkt zich door eeneu bedaarden geest roan
onderzoek, welke lofwaardig is .
Levensberigt van H E N D R I R W A A R D E N B U R G . De (teller
van dic ftuk heeft den braven, zedigen en geleerden W A A RD E N B U R G niet alleen goed gekend en gewaardeerd , maar
ook in deze bladen naar waarheid en met liefde gefchetst .
Beminnaars en hoogfchatters der oude Letterkunde voora! zul .
len dit portret met graagte ontvangen .
Herinneringen uit het Leven Van J A C o B V 0 sat A E R . Wie
pent den geestigen Schrijver van Maarten Proeg niet ? Welkom zijn ons deze herinneringen , geput nit zijnen omgang ,
leven en gefchriften, door eenen vriend, welken bet voorzeker aan eenen opmerkzamen geest en bekwaambeld, om
zijne gedachten nit to drukken, niet bapert . V o s M A E R was
met de gave der luimigheid en drooge fcherts geboren . Begrtpt dit toch , imitatores fervum pecus !
Eenige punten van vergelijking tusfchen den Trojaanfchen
Oorlog en de Kruistogten . 1-let is een bekend gezegde , dat
alle vergelijking monk gaat . Dit is bijzonder he ; geval in
historifche vergelijkingen , van welken aard ook . Met dat a!
ontbreekt bet den Scbrijver van dit betoog niet aan eene
goede manier van zien .
Na dit korzelijk gezegd to hebben over de prozalfche ftuk .
ken, blijft ons overig, om ook bet dichterlijke gedeelte
vlugtig aan to flippen .
B O R D E T, 1573 . B O R D R T laat zich uit wanhoop, en omdat hij niet in banden der Spanjaarden wil vallen, door: een'
zijner foldaten doodfchieten . Ben fchoon, krachtJg vers .
NICOLAAS BERCHEM . De lof van den grooten Schil .
der , „ finds wiens geboort' Aan Kenmerlaxda bevearregt oord
Natuur weer fchoonheid fcheen to ge'en ," wordy op wellui .
dende toonen bezongen , met vermelding van eenige fisukken
van die meesterhand .
R I P P E R D A . De Rederijkkamer heeft ter-aere -van dozen
Held een' Gedenkfteen op de zaal van den Stadsdoelen re
Haarlem doen plaarfen . Ook dit vers is zijner nagedachtenisfe waardig.
De Troost, Jaarzang, De Factor verftaat zijn ministerie
wdl . Dic blijkt ook nit : Wereldburgerfchap en haderland .
PIETER DIR1r8ZOON HASSELAAR. „ Iiij roept : Laat
los, eer gif .volendt. Zoo gif den Paandrigt , w ekt y 1k ben 1-t!
GrUpt mij ; 'k (iel me in uw handen."
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Bj het graf van B I L D E R D u E, en : B# mine Y3J1e verjaring, kenfcbetfen eenen Dichcer, die ook in zijne mauler

(want ieder heeft zijne mauler) voortrelfelijk in de kunst is.
Met ddn woord, wanneer wij bet fraaije Titelvignet van
den fmaakvollen M 1 C H A e L i s aanfchauwed, en die vruchten,
welke daar aan den ouden fiam fangs then vervallen' muur
bangen, in bet gefchrifc zelve als 'c ware proeven, doen zij
ons naar meer verlangen , vooral van die foort , welke de
verdienften van beroemde Haarlemfche en andere vaderlandfche mannen en vrouwen bekroont en opluistert .
Memoria amicl integerrimi H E N R I C I G U L I B L M I W A A RD E N B U R G, Medicine' Doctoris Naardenfis , defuncti ami .
Cis fCripfllt G U I L . HEN R. D E V R I E S E . Lugd . Batav. spud

C. C. van der Hoek . :833 . 8vo . pp . IV, 23-

f : .

30.

Dit kleine, lieve boekje verdient eene zeer loffelijke mel .
ding. Het is een vereerend gedenkfuk, zoo we] voor den
overledenen W A A R D E N B U R G, als voor zijnen nog leven .
den vriend D E V R I E S E, Med . Doctor to Rotterdam, zoo
wij ons niet bedriegen . Wij leeren daaruic bet beminnelijke
karakter, den goeden fmaak, den ijver, de geleerdheid en kun .
digheden van W A A R D E N B U R G, als kind , jongeling en man,
kennen, en creuren met den vriend, dat een mensch van zoo
vele verwachting en zulke hoedanigheden, to Naarden, alwaar hij de Geneeskunst uitoefende, zoo vroeg aan zijne
dlerbare becrekkingen ontrukt is.
Indien D E V R I E S E zich bier in een zeer gunflig Iicht ver.
coont ten aanzien van ziJn hart, niet minder guaftig is dat
licht ten aanzien van zijnen fmaak . De vorm en Latiniteit van
deze Memoria zijn uicftekend fraai en bevallig . Jonge Ge .
neesbeeren, en vooral Studenten in de Geneeskunde, zullen
bet ons dank wecen, dat wij hunne aandacht op dic werkje
gevescigd bebben .

De Pleegaoon . Een Verhaal, door Mr. J. V A N L E N N E P. 10
II Deelen. Te Amfterdam, bij P . Meijer Warnars . 1833 .
In gr. 8vo. To zamen 736 Bl. f 7 - 20 .
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gefchriften, dat niet een Roman van iemand van J A c o a V A N
LE N N E P'S talenten daarin zeer welkom zou wezen . Men
verwaeht met regc in den getukkigen dichterlijken navolger
van WALTER SCOTT die zelfde kennis van de zeden en ge .
bruiken des tijds, waarin hij zijn verhaal plaatst, en d iezelf.
k e gave van fchildering, ook in proza . Gretig namen wij
dan ook dezen Roman in handen, waarin een geval nit den
tachtigjarigen oorlog tegen Spanje, bij bet einde van bet
twaalfjarig Befand, wordt ge(ehilderd . Dat bet een vader .
landsch onderwerp zou wezen, was van den Dichter der
Nederland/che Legenden to verwschten ; en dat hec onderhoudend zou zijn, daaraan ken ook wel niet worden ge .
twijfeld . Inderdaad bezic VAN LENNEP bet talent van
verbalen in eene zeldzame mate . Rec . kon bijkans niet ult.
fcheiden, eer hij bet verhaal had ten einde gebragt, en dit
is in eene nog fterkere mace bij mannen van [elide geleerd.
held en gezuiverden historifchen fmaak bet geval geweest, die
hij zou kunnen noemen . Trouwens , wij behoeven ook flechts
bet getuigenis van den Schrijver, dat, „ toen bij in den voor.
• laatften zomer hetzelve in den hujfelijken kring zijns Va .
„ ders voorlas, hij bet genoegen had van ce b'efpeuren en
,, de verzekering to ontvangen, dat bet noch zijne ouders,
• noch zijne jongere toehoorders had verveeld ." De goed .
keuring van eenen man als DAVID JACOB VAN LENNEP,
die bij de meescomvactende kunde den fijnften fmaak voegt ,
is zekerlijk van zeer groote waarde ; en wanneer de geheele
verdienfte van den Roman in de opwekking, bet levendig
houden en de voldoende bevrediging der belangftelling in de
verhaalde gefcbiedenis beftaat, zoo heeft de Pleegzoon in de
hoogfte mate aan die vereischten voldaan . De perfonen wor.
den er , even als bij H O M E R U S , (I parva licet componere
magnis) meest altijd zelve fprekende ingevoerd, en zij fpre
ken doorgaans goed naar de rol, die de Schrijver bun toege .
deeld heefc . De goedhartige , rondborftige , maar wel eens
wac al to driftige Sonheuvel ; zijn knechc Bouke, dien men
meet lief krijgen, en die altijd met fpreekwoorden in de weer
is ; de Freule van Sonheuvel, die vooral in den beginne
(naderhand minder) onze belangftelling in eene hooge mate
opwekt ; de eerlijke, hoewel zonderlinge Domino Raesfelt ;
de laagharcige , maar voorzigtige verrader Mom ; de laffe zwet .
fer van Botbergen ; de held van bet ftuk zelve , dien wt
mede met een kloppend hart bij zijne wisfelende avontureu
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verzelien, en nog zoo vele andere perfonen, getulgen van de
game van fchildering, die VAN L E N N E P in eene booge mace bezir. Op den Jezuit, die eigenlijk meet de held is den
Joan zuUeu wij ftraks cerugkomen.
Doch dit Went is bet eenige Wet, hetwelk een goede Ro .
manfchrijver moet bezitten . Er zijn onderfcheidene, zeer
uireenloopende foorten van Romans . De fentimentele, waarvan AUGUST L A F O N T A I N E de laatfte voorftander was,
is zachtelijk uitgeftorven ; men leest ze niec meet . De
karakrerfchilderende, die in de achttiende Eeuw de meester .
ftukken van R o U s s E A U en R I C H A R D S O N (hoezeer uiteen
loopend)
) voortbragt, en die ook bIJ ons in de Sara Bur.
gerhart, Willem Levend en Sufanna Bronkhorst zulke belang.
rijke tafereelen leverde .,, zoekt geenszins naar eene opeentta .
poling van zonderlinge lotgevallen, mast ontwikkelt veelmeet de karakters. Zoo is de knoop in de Clarisfa en den
Crandifan doodeenvoudig ; bet gebeele verhaal zou in eene
bladzijde of drie, vier kunnen aliaopen ; maar daarmede zou
men geene fcheppingen van bet Genie, als Clarisfa, Lovelace , Sir Charles en Clementina, hebben . Daarom ken ook
de vorm van brieven bier zeer goed dienen . Eene andere
foort is die van FIELD I N G , die meet luimig en meet avontuurlijk is , waar zich de gebeurtenisfen en zonderlinge lot .
gevellen meet verdringen ; mast alcijd blijfc nog de held de
hooidperfoon, om wien zich alles groepeert, en de ontwik .
keling van wiens karakter de hoofdzaak blijfc . De derde of
vierde foort zijn de historifche, die , eene ware geichiedenis
tot grondflag leggende, of ten minfte den held des verhaals
op bet veld der Gefchiedenis overbrengende, de vrijheid
heeft van verdichten , maar zich tevens in de verpiigting
tuba vam geerouwelijk de zeden en bet costuum der voorge .
fleide djden err menfehen ce fchilderen1 Hergeen ht vet .
healt , isumisfchien, is waarfcbijnlijk Wet gebeurd, meet bet
ken gebeurd zijn . Hierin is w A L T E R S C o TT een fchier on.
bereikbaar Meesrer, then , naar ons gevoel, zelfs c O O P E R
flechts in dtinl zij ,ner Romans, the last of the Mohicans, even.
WE . In s C o T T vereenigt zich de karakterfcitildering (wie denkc
niec San Flota en haren broeder in de Waverley, aan den
tempehidder, den boogfchutter, den eerlijken Sakfsfchcn Frank .
lin in de Ivanhoe, aan de onvergelijkelijke Jenny Deans en
haren vader in de Heart of Mid.-Lothian? enzi) met groote
verfcheidenheid van lorgevallen en met de waarheid der voor .
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fteiling, niet wat daden, mast was zeden betreft . De held
der gefchiedenis is daarbij niet altijd de belangrljkfte per.
foon ; dikwerf zelfs op verre na niec, gelijk in Quentin Dur .
ward, die zeer ver in belangrijkheid bij L O D E w IJ x XI achterilaat. Zoo is ook in s >' I N D L E R's Jood de Ben David op
verre na niet diegeen , waarin wij her meeste belang ftellen ;
maar Zodick is de man , op wien de meeste gebeurtenisfen
uicloopen, fehoou meet dan menfchelijke boosheid in zijne
borst woont.
De Heer VAN L E N N E P heeft zich blijkbaar
deze foort tot voorbeeld gekozen . Ook bij hem is de Pkeg.

aeon eigenlijk niec die perfoon, die ons bet meest interesfeert.
Dit is blijkbaar een ander, een Jezuit namelijk, mast zoo
duivelsclt, dat wij ter eere der menschheid gelooven, dat nit
de fchool van L O Y O L A flechts weinig xulke leerlingen zijn
voortgekomen .
De Satan van MILTON (ook de held van
diens gedicht) is3 bij hem, een goede Engel . Men begrijpe
ons wdl : bet belang, dat wij in den Jezuit Eugenio ttellen,
is de wensch , hem voor zijne fnoodheden naar verdienflen
geftraft, hem openlijk ter dood gebragt to zien . Het iswaar,
zijn einde is afgrijfelijk, maar toch flier zdd, als de ftraffende
Geregtigheid hcc zou wenfchen . In her geheim, in een

oogenblik, braakt hij zijue duivelenziel uit-, wel door de han .
den van bet voornaamfte weektuig zijner fnoodheid, maar

toch qp eene wijze, die onSr gevoel niec voldoet, die ons
zelfs zekere deernis met den booswicht doet ontwaren .
Waarom tier hem benevenS de overigen door zijnen zoon
en zijn werktuig doeh verraden, ! en dus openlijk boeten
voor eene reeks van bedrevene of ontworpene misdaden,
die duizend dooden verdienden ? -- Ook is bet aantal der

perfonen zoo calrijk, de knoop daardoor zoo ingewikkeld,
en de ontwikkeling zoo fnel, (immers bet voernaamfte der
ontknooping , de oncdekking van her verraad door Ludwig
can M A U R I T S en de dearop gevolgde verzoening van de .

zen met F R E D E R I K ti E N D R I K, words flechts vooronder .
held, flier verhaaid) dat, wet is waar, de nieuwsgierigheid
daardoor zeer gefpannen blijfc, meat de ontwikkeling der
karakters niet zoo goed plaats ken hebben, en ook meermalen
cegen de waarfchijnlijkheid wordc gezondigd . Of is bet too .
neel in d8 geheime Remonflrantfehe Vergadering, (Itde D .
bi . 287--295) waaT ZiCh 1M A U R ITS en F R E D E R I u REND R i it beide bevinden , wel met de waarfchijnlijkheid overeen
to brengen? Is bet zelfs, de gefteidheid dier cijden in 't oog
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houdende, wel mogel#k? Maar vele Romenfchrijvers van
onzen tijd flellen zich bovenal voor, effect ce doen, wasrvoor natuurlijk dergelijke tooneelen wel berekend zijn, die
echter vooral in eenen historifchen Roman , waar men bet ka.
rakter en de gefleldbeid der bekende handelende perfonen
bovenal moet In 't oog houden, kwalijk voegen .
Gewigtige perfonen nit de Gefchiedenis moeten in zulk
eenen Roman ook met de meestmogelijke waarheid en on .
partijdigheid worden geteekend. Dit beeft WALTER SCOTT
omtrent ELIZABETH en JACOB II en SPINDLER in zfjnen (anders veel to avontuurlijken) Bastaard omtrent Kei_
zer R UD O L F II gedaan . Maar is dit bier ook bet geval
omtrent M A U R I T 8 ? Zou zulk een man , op een oogenblik , dat de naderende afloop van her Befland wel aile zijne
zorgen In den Hgge vereischte, vermomd, met zijn' broeder,
onder de ramen van Kapiteins Holtvast en Schwanck, in Gel.
derland rondzwerven, al is her dan ook voor militaire oog.
merken ? Maar bovenal M A U R I T S words bier to gunflig ge .
ceekend . In her tooneel met FREDERIK HENORIH, dat
anders een der fchoonst uitgevoerde van bet boek is, en ons
den dramatifchen Dichter doer kennen, is cene zekere na .
volging van H O M E R U s, waar M A U R I T 8 evenzeer door
bet tegenover hem hangende beeld zijns Vaders, als Achilles
door de achter hem fiaande Minerva, van her onvoorzigtige
trekken van zijn zwaard wordc -ceruggehouden . De Dichter
van den Roman maakc ons zelfs op die navolging opmerk .
zaam , door san M A U R I T 8 Achilles' heldenmoed en kiederl~ke
opregtheid toe to fchrijven, en to zeggen, dat hij, gelijk
deze, even fpoedig tot vergifenis als tot toorn geneigd was .
In zulke karakcers kan echter niet ligt haat wortel fchieten ;
en Loch erkenc hij, twee bladzijden verder, dat hij den Ad .
vocaat haatte. Een Achilles zou zijnen Phanix in geen geval hebben laten cer dood brengen ; maar de Stadhouder kon
niec verkroppen , dat de oude , eerlijke Staatsdienaar hem in
de zaak van her BeIland tc magcig was geweest, en daarom
moest hij, Lien jaren later, van kant . Doch neenI dos ,befchouwt onze Schrijver de zaak nier . Deze iirafoefening was
veelmeer een bewijs der verhevenfle deugd , die den room
bij bet nageflacht (eenen Held meer dan bet ]even) aan
bet welzijn des Vaderlands opoffert l Ziehier de geheele
plaats : » floor Frits 1 weer gij , war her is , regtvaardig to
0 moeten wezen it Hebt gig , als ik , u immer In de omilau.
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• digheden bevonden , van, omdac de veiligheid , bet belang,
• ja bet geheele welzijn van dit arme yolk bet vorderden,
• eenen ouden Staatsdienaar, eenen grijsaard, die met den
• voet in 't graf ftond, eenen man, die oneindige dienften
• San mij en ion bet Gemeenebest bewezen had, en die,
• ter dood veroordeeld, geene genade vragen wilde, to snoe• ten overgeven ion de wrack dier gehoonde wet? Weet gij,
• wat bet zegt, eenen welverdienden en met moeite verkre .
• gen' roem van regtvaardigheid to hebben opgeofferd, om
• der regtvaardigheid wille? - Ik heb bet vonnis van OL-

•

bekrachtigd , omdat hij fchuldig was ; 1k
heb bet bekrachtigd , offchoon ik hem haacte , den ouden
heerschzuchcigeI Ik zoude bet evenzeer bekrachtigd heb .
ben, al had ik hem lief gebad . Nu weet 1k, dat men bin .
nen- en buitenslands mij van wreedh ..id, van ondankbaar .
held befchuldigt ; dat bet niet altijd billijk nageflaeht, op
de daad meer dan op de drijfveren lettende, mijne vijanden
na zal praten , en, zich vermetel als regter mijner daden
opwerpende, in mijne grootfte zelfopoffering niets danzelf .
belang en vuige ftaatzuc!it zien zal. Ik weet dic ; nog
meer, ik wist dit alles, toen ik fchreijend bet doodsbevel
onderteekende ; en echter, ik heb de zorg voor mijnen
roem, voor mijne eer bij de nakomelingfchap, laten varen,
en alleen bet belang des lands en de handhaving der wet
geraadpleegd ." Zulk eene buitenfporige verklaring van bet
gedrag des Prinfen omcrent den Advocaat hebben wiJ nog
nergens, zelfs niet bij zpne warmfte verdedigers, gevonden .
Hoe I was bet leven van Hollands grootiten Staatsman volftrekt
onbeftaanbaar geworden met Hollands welzijn en veiligheid?
Zou zelfs eene eeuwige gevangenis, gelijk die , over DE
G R O O T uicgefproken, daarcoe niet hebben kunnen volftaan ?
Moest bet bleed van den grijsaard noodzakelijk ftroomen, zoo
Holland zou blijven beftaan? Wij gelooven, dat VAN LEN.
N e P bier Prinsgezinder is dan de Prins, en dat M A U R I T S
nimmer zoo ver gedacht heefc, moor wel -- om den ouden
man zijne heerschzucht , ( dat woord ontfnapte hem Loch, bl .
309) die Wet naar zone pften danfen wilde, betaald to zetten . Moor over 'c geheel fchijnt onze Schrijver omtrent den
Advocaac en zijne vrienden zeer ongunlig to oordeelen, en
dit oordeel heefc merkbaren invloed op zijne voorflelling . Als
wachtwoord der landverraders gelds bet gezegde : St . Jan is
dood CO L D E N B A R N E V E L D T) , waarop de ander din moest
gOEEEESCa . 1833 . NO. 13 .
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antwoorden : Maar alle hoop nog niet aotvlood . O L D E N B A RN L Y E L DT was dus Spaanschgezind ; jets, dat zijne Regters
Diet eens in zijn vonnis hebben durven plaatfen . De aanllag
van atom, in 1621, otn Tiel aan de Spanjaarden over to leveren , moet noodzakelijk in verband worden gebragc met de
zamenzwering der Zonen van O L DEN B A R N E V E L D T en an_
dere misnoegde Remonftran :en in 1623, ten einde de laatften
als met den vijand heulende to kunnen voorftellen ; lets,
hetwelk volttrekt tegen de Gefchiedenis ftrijdt, daar men
weet, hoe rondborilig en iIellig U IT E N B O G A A R D en de
uitgewekene RemonUranten s P I N O LA's verleidelijke zanbiedingen cegen hun ondankb°re Vaderland van de hand wezen ; eene aanmerking, die ook door den bekwarnen beoor . .
deelaar van dic book in den lriend des Vaderlands words
gemaakt. Vooral maakt DE GttOOT in dezen Roman eene
ellendige figuur, Diet veel beter dan die van een' fchool .
vos. Hij komc flechrs eene enkele maal voor, in 's Hertogenbosch , ( lIde D, bl . 181-184) met U I T E N B O G A A R D en
de beide laacPen fpreken bijna geen
G REV I N K H O V E N ;
worsrd, en D E L P 0 R T fcherin c , als een ware Pedant, alleen
met zijne geleerdheid uit de Romeinfche Historic, en het verbeteren der Latijnfche taalfouten van een' Spaanfchen Officier .
Omrrenc de hun gedane aar .biedingen fchijnen zii to weifelen f Over 't geheel hebben de historifche perfonen in dezen Roman ons hec minfle behaagd . Het karakter van den Graaf
van Falkenflein, Leer van het flot Bruck, (of liever Bruck,
bij Muiheim aan de Roer) is wdl aangelegd ; maar hij verdwijnc to vroeg van net tooneel . Zijn vriend , de Baron
van Sonheuvel, de pleegvader van den held des verhaals, is
zoo goed en beminnelijk, gepaard mec here krijgsmansdeugd,
dat het ons waarlijk moeit, dat tie Schrijver hem daarna,
gebeel zonder noodzakelijkheid voor de ontknooping des
werks, tot den drank laat vervallen . (lute D . bl . 298 . Ludwig, eene den fpillen, waarop bet verhaal draait, is bekwaam
en doortrapt, maar verachtelijk en lafhartig . Kon zijne moeder Magdalena , die door verk'cefdheid aan haar geloof tot
de grootue fro •i dheid de hand :eent, ons ligc doen den
ken, dat de Roona%she Godsdienst zelve de misdaad bevorderde , zoo leers ons echter de uitmuntende Pacer flmbrofius,
een waardig Evangeliedienaar even als Raesfelt, fchoon van
zeer verfchillende belijdenisfen, het tegendeel . Even zoo ftaat
wgenover den flechten Remonftrancfchen Predikant Groen-
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hovius de brave Herdrik Raesfelt . De rijknecht Bouke j de
ftandvastige vriend van loan , hoeteer ook de fehijn tC .
gen hem zij , is een der best volgehoudene , best g eteeken .
d e karakters.
Behalve meer onwaarfchijnlijkheden of onbegrijpelijkheden,
die-in bet verhaal voorkomen , is deze wet de ergtle , dat de
held, toevallig ce Tiel in eene onderaardfche vergadering der
Pausgezinde zatnenzweerders gekomen, zich niet onvoor .
waardelijk verbinden willende, om deze hcogst verdachte bi},
eenkomst voor de Overheid to verzwijgen , daarop met hech .
tenis bedreigd words , maar zich een' cveg ter ontkoming
baant, en nogtans, in vrijheid gekomen, van het geheele
geval geen woord rept, waar bet zaak zoo geweest zijn dit
to doen, Zekerlijk had die aangifte den Roman to fpoedig
doen eindigen ; tnaar na bet gebeurde is bet verzulm daatvan
voiftrekc onverklaarbaar .
Ten flotte komt ons gevoelen hierop neder, dat daze Ro .
man,, als onderhoudende lectuur,, als voorbeeld in de kunst
van verhalen en dialogiferen , in cen' fchitterenden, fom.
tljds luimigen en geestigen , elders hooggeftemden fiijl ge .
fchreven , en vol vernuft en vindingskracht, zijnerr maker
groote eere aandoet , en onze beste voottbrengfelen in then
tranc op zilde ftreeft . Maar vraagc men naar waarheid,
naar waarfchijnlijkheid van karakters der daarin v oorkomen .
d e historifche perfonen, en der Natie zelve, zoo als zij tden
was, dan heeft de Schrijver zich wet ale moeite gegeven, ow bet costuum van bet begin der zeventiende Eeuw
voor to f1ellen ; maar bet portret der Natie zelve is door
hem niet getroffen , en aan haar voorkomen is bezwaaflij,k refit gedaan . Zij was misfchien ce eenvoudig voor zoo
veel ridderlijke avonturen . Ook hare deugden zijn te wei.
nig in bet licht gefteld . Men zegt vr/ algemeen en kraait

het elkander na, dat onze voorvaderen ons land Bebbert s'r-ge'vochten, zegt V A N L E N N E P (Ille D . bl . 98), en wit die
cer liever aan vreemde , Franfche, Engelfehe en Duitfche, huur.

benden toekennen 1 Die zouden toch , zonder den geest, die de
geheele Natie ter zee en re lande bezielde , wet to korc zijn
gefchoten . De masfa beftond ook altijd nog uit Nederlanders,
(de uigewekene Walen en Ylamingen daaronder gerekend .)
Het poespas van Engelsch, Fransch, Vlaamsch en allerellen_
digst Hoogduitsch, (waarom is dit joist alleen zoo mishandeld
en onkenbaar geworden `' is bet omdat vele Duitfchers in ons
Q q
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land hunne elgene moedertaal verleeren , zonder daarom beter
Hollandsch to kennen 2) dit jammerlijke mengelmoes , in den
mond der eertle krijgsbevelhebbers van then tijd gelegd, is
ook een grove wanfmaak, waarvoor wij den Heer VAN LENNEP niet vatbaar zouden hebbep geacht, want zijne geestig .
heden zijn anders doorgaans van de echce foort .
De geachte Schrijver houde ons deze bedenkingen ten goe •
de, die flechts bet belang der Letteren ons heeft in de pen
gegeven I Maar van iemand van zijne talenten mag veel
gevorderd worden , en de kritiek , die bij anderen eenigzins
toegevend kan zijn , omdat bet tameljjke bij hen reeds wdl
is en hun voorbeeld geen nadeel zal doen , mag en moet ge.
flrenger zijn bij eenen man, dia bij ons , maar met oneindig
meer waardigheid, fmaak en beginfelen, dan een VICTOR
s v G o , de romantiThhe fchool vertegenwoordigt . Hij mag
naar de zeldzame eer flreven , eenmaal onze WALTER SCOTT
to warden .
W A T T Y L E R, een historisch Tafereel van den Op/land der
Landlieden onder de Regering van R I C H A R D I Id, Koning
van Engeland. Naar het Hoogduitsch van W I L 11 E L M B L U .
MENHAGEN, door C . II . S . F . MOORREES . Te Groningen, b j H . Eekhoff, Hz . 1833 . In gr. 8vo. 96 B1. f I De vertaling van dit historisch-roman tisch verhaal words
uirgegeven ten voordeele der flagto ers van den noodlottigen
Veenbrand to Zevenhuizen , b~ de Leek , op den I I en 12
Junij 11. Onze geeerbiedigde honing fchreef in voor too exemplaren ; een aancal Inteekenaren volgde dat edel voor •
beeld ; en wij kunnen niec nalaten , dit fiksch en vurig gemaald Tafereel van den mislukten opfland van 1380, onder
den Britfchen M A S A N I E L L 0, den Leidekker WALTER A I LL I A R D , gezegd WAT TYLER, ook buiten bet weldadig
doel , ter lezing aan ce bevelen .
Wij hebben echcer ddne aanmerking, bet boekje zelve -en eenige andere, den Vertaler rakende, welke wij to ge .
reeder mededeelen, daar zij bet vertier, dat wij zoo bar .
telijk wenfchen, niet zullen belemmeren .
Hoezeer wij bet eens zijn met den Vertaler, in diens Voor .
rede, wanneer hij zegt ; n Vroeg of laat, eenmaal zeker,
„ worden baldadige tuimelzucht en oplland tegen eene wettige
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,, Regering tan de Rebellen zelve geliraft ;" zoo moeten wij
evenwel zeggen , dat aireeds bladz . 8-13 een ftaaltje words
gegeven van eene zoo gruwelijke en zoo tergende dwingelan .
dij , dat de daad van w A T T Y L E R , zoo Met verdedig-,
dan toch allezins verfchoonbaar wordt voor de regtbank van
bet menfchelijk gevoel ; terwijl vervolgens door bet opgewon .
den Volkbarbaarschheden werden gepleegd, welaer aanleiding
almede in die fnoode dwinelandj
g
zelve tastbaar to vinden
is, waardoor de als algemeene waarheid geidige hoofdleering
in de toepasfing aanmerkelijk wordt verzwakt,
Den Vertaler moeten wij voorts, to zijner waarfchuwing
tegen overhaasting, opmerkzaam maken opeenige Germanismen , verkeerde uitdrukkingen en taalfouten, welke bet werkje
niet weinig ontfieren .
Onder de eerfle tellen wij : de verdienst, bl . 6 ; gend.
de, 8 ; de poort inflagen, 15 ; gefchrei, op vele plaatfen,
voor gefchreeuw ; de laarzen drukken, 39 ; bet panifer aanleggen, S5 ; de flatige jongeling, 57 i de gemeenzame zaak,
78 , enz,
Onder de tweede : duistere bilk, geringe blos, bl . 3 ; zijn'
dorst vergrooten, 4 ; hoofdgeld , op eene godslasterlijke wijze
opgelegd ; knoopte aan zijn' gordel , 6 ; dun geduld , 13 ; wij
komen fpoedig rra, 23 ; boosaardig, lees wraakgierig, 26 ;
eene fcboon gebouwde jonkvrouw, a8 ; bloedmensch, 36 ;
verbl~fplaats, 54 ; Saul's dander? 66 ; Lady, bij herbaling,
voor Mifs ; bloedvuisten, 71 ; zucht naar genoegens, lees
vermaken, 96, enz.
Onder de taalfouten eindelijk : gij zult een' echtety Ko.
ning zijn, bl . 6o ; welke , voor welken, 74, enz . enz,
Eere zij overigens Vertaler en Uitgever voor eene mensch .
lievendheid en belangeloosheid, bij onzen Landaard zoo alge .
meen, dat zulks alleen behoeft to worden vereleld, om de
vereischte onderfteuning to erlangen . Waarlijk, wij zijn er
grootsch op, Nederlanders to zijn !

Militaire Loopbaan en Lotgevallen van den Prijwilliger G o o $ E
MORRE, door G . ENGELBERTS GERRITS . Met Por.
tret en Romance . Ten voordeele van den deerl~k vermink .
ten Held. Te .grflerdam, be G . Portieije . 1833 . In gr.
vo . IV, 39 BL f : -9o .
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een geroerd hart namen wij dic boekje in hander , met
geestverheffing lazen wij bet, en met een' traan in bet oog
legden wij bet neder . Wij vinden bier de fchoonfle en edelfle aandoeningen en gewaarwordingen der menschheid ten
toon gefpreid en wederkeerig opgewekt . Alles wettigt bier
den uitroep , met welken wij bet voorgaande verllag floten .
Vaderlandsliefde, moed, volharding in den flrijd, mannelijlte
kloekheid bij bet ondergaan van zware kunstbewerkingen, in
onze brave krijgslieden ; menschlievendheid, zeifverzaking en
vrome Christenzin , boven onzen lof, in o R A N f It's edele
Gemalinne ; edelmoedige hulpvaardigheid in vijanden, in Franfchen, ja zelfs in I3elgen ; dankbaarheid voor bewezene wel .
daden in hen, die daarop de regtnzatigfle aanfpraak hadder ;
opoffering van eigen geldelijk belang, eindeiijk, in Schrijver,
Uitgever en Kunllenaars, die to zamen dit wdl gefchre .
vene en keurig uitgevoerde werkje aizoo het licht deden zien .
En zou dan nu bet Publielt in gebreke kunnen of mogen
blijven, om dezer edele poging de bedoelde en gewe-schte
vrucht to doen dragen i? Neen, voorzeker ! Ook at ware
bet Portret minder fraai , bet Muziik(lukje min bevallig, dan
beide werkelijk zijn , dat doe! zou niet 'glen . Nu , echter , is
bier, bij der, bovendien zeer goedkoop geftelden prijs , dubbele aanfporing ter bevordering van bet ruimfle vertier . \Vij
willen dan ook, door eenig verflag van den inhoud, de uit .
gelokte weetgierigheid en kooplust verzadigen noch verzwakken .
Reis naar Columbia, in de jaren 18z5 en 1826 , van CAR L
AUGUST G O S S E L M A N, Luitenant ter Zee van Z. M.
den Koning van Zweden . In II Deelen . Met eene Kaart
en eene Plaat. Te Haarlem, h~ de Wed . A . Loosjes, Pz .
1832 . In gr . Svo . Te zamen 598 hl. f 5 - 60.

M en beklaagt zich we! eens over bet groot aantal vertalin_

gen, nit bet I-Ioogduitsch inzonderheid, waarmede wij overftelpt worden ; maar vooreerst maakt de innerlijke waarde van
bet oorfpronkelijke , en ten tweede de wijze van overzecting
foms eene uitzondering . Er zijn boeken, over wier welgeflaagde overbrenging men zich verheugc, en onder deze behoort voorzeker de aangenaam en oordeelkandig gefchrevene
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naar de zoo onvolledig bekende
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publiek Columbia.
Over de naauwkeurigheid van des MO .
gers berigten kunnen wtj wel niet met genoegzame kennil
van taken oordeelen , omdac , met uitzondering van betgeen

op gansch Zuid.4merika toepasfelijk of reeds nit de gefchie .
denis bekend is , er zoo weinig of bijna geen bronnen ter
vergelijklng van bet bier medegedeelde z%jn ; mgar tiles Is

too onopgelmukt en natuurlijk , en met zoo veal InnerlUke
blijken van waarheldsllefde des verhalers gefchreven, dat men,
aedehJkerwijze, tan de juletheid en opregtheid ztjner opga .

van Met cwijfelen kan . Dus is dit werk nuttig en leerzaam .
Bovendien is des reisigers wijze van verhalen zoo onderhou .
dend en de vertaling zoo vioeijend en zuiver, dat men met
genoegen de beide boekdeelen ten einde leest . Zeer belangrijk zijn onder anderen , in bet tweede Deal , bet zeventiende
Hoofdifuk :

De Republiek Columbia , en hat achttiende :

De

Celumblanen ; waarbij men cog we] bet negentiende voegen
mag : Bexoek van [den waterval h#] Tequendama . Uit dat
laatfte fchrijven wij , tot proeve van den humorisc1fehen Fiji ,
bet volgende of
„ Hoe zal fit den indruk befchrijven , then dit verheven

natuurcooneel op den bedwelmden aanfchouwer maakt l Hier was waarlljk eene heerlijke gelegenbeid, om, gelijk
vale reizigers, son ce vangen met den uitroep :
onverbeetdeltjke verrukking 1" -- „ cameloos gevoel I" - onuitfprekelijk, bekoorlijki" enz . ; din voort to gain met : „ beven,
gemecgd met verbazingl"-„fchrikkelijk fchoonI" -- „hec
gevoel overweldigend 1" enz ., en ten loathe ce elndigen met
uitdrukkingen : „ de pen is to zwak I" -- „ men kin bet

Wet bef'c1uijYen I" - „ bet is onmogelijk of ce malen I" -„ men meet bet zelf gezien hebben , om er ;rich een denim.
beeld van to kunnen vormeni" enz. En waarlijk, lk geraakte
bona In verzoeking hetzelfde to doen ; en, zoo ik dan ten
minite d6ne bladzljde met daze en dergeltjke fraaije fpreekwleen had volgefcbreven , zoude lk de volgende hebben moeten beginnen met de guile bekencenis, dat de ganfche be .
fbhrijvlng niets deugde, en dat de lezer zelf noodzakelijk

herwaarts moest reizen, om zich een begrip van de genoem .
d e plaits to vormen . Maar, fchoon zulk eene methode ge .
wisfelljk zeer goed, en bovendlen de nltnoodiging aau beg
einde op ziubzelf zoo waar en treffend Is, dot ztj tpisfchien

bet verfandiglle en opregtle motto zljn zoude, hetwelk een
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reiziger voor zijn werk plaatfen kon , komt bet mij echcer
voor, dat men bier even zoo min met hartstogtelijke uitroe .
pingen, als met de daarop volgende fchuldbekentenis, en den
naiven raad , om zeif op reis ce gaan , gediend zijn zoude,
vooral dewijl zulk eene uitnoodiging, als men reeds zoo
ver in bet boek en in bet land is gevorderd , to laat en to
onbeleefd zoude zijn, naardien de reis herwaarts zoo onge_
meen groot en moeijelijk is . Wij willen dus eenen anderen
weg inflaan, en, in plaats van den lezer zijn' kofervoorden
langen togt to helpen pakken, zullen wij, gelijk to voren,
liever vooionderfellen, dat hij, op de plaats zelve, aan onze
zijde ftaat , en , terwijl wij hem de eene en den gids de
andere hand toereiken, plaatfen wij ons gecroost aan den ftei .
len en duizeligen afgrond van den vreefelijken waterval .
„ Gehuld in eenen hevigen regen , en verdoofd door een
donderend geraas , ftaan wij op eene kale rots van graniet ,
maar weinig vadewen ter regterzijde van de watermasfa , die
in de diepte ter neder fort . Deze watermasfa rolt, een wei .
nig achterwaarts , tusfchen twee loodregce wanden ingedron .
gen , met toenemende fnelheid meer en meer over de hellende bedding naar beneden , tot dat deze, wat lager dan bet
fandpunt van den befchouwer, [na eenen val van' Ego voet,
volgens bet verder aangeceekende] geheel verdwijnt , en den
yrijen (room met fchuimende woede in eenen voor bet oog
onmetelijken afgrond woest last nederforten . Aan beide zij_
den van den waterval verheffen zich nit de diepte loodregce
rotten van graniet, die , op de kruinen met groote , overhangende boomen begroeid , in eene fchoone harmonie faan met
de huiveringwekkende groocheid van bet gansch tooneel . Tus.
feben twee zulke boomen, op den top van den regter rots .
wand, fast de aanfchouwer, die, om in de hoogfe mate
dit fchouwfpel to kunnen genieten, zijnen geleider met de
eene hand den boom en met de andere hand zichzelven laat
vasthouden , en zich dan over den kant van de loodregce
rots benenbuigt ," - enz. want wij mogen niet alles uitfchrij .
ven. Een weinig verder vervolgt de Schrijver
,, Een half jaar later fond ik bij den meer bekenden val
van de Niagara ; maar de aandoeningen, die bet aanfchouwen van denzelven verwekte, waren niet zoo flerk als die,
welke de val bij Tequendama veroorzaakte .Denrfzou
de men bet krachtigfe werk der natuur kunnen noemen ,
en als bij bet beeld van bare verhevenbeid en majestelt ge-
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gevoelt men zich verrast door eene eerbiedige verrukking,
terwijl men ziet , hoe bet water zich , als eene zee, gelijk .
matig over den fleilen kant, in bet wijde bekken naar beneden wentelt, vergezeld van een gedruisch, dat flerker is
dan de donder ; de laatfte daarentegen is bet ideaal der natuur in hare groottle woestheid en fluiptrekkende razernij,
en de befchouwing van de waterkolom , die van de rocswan .
den nederflort, moet zonder twijfel den mensch met verba .
zende, fchrikbarende bewondering vervullen . Niagara kon
men bij eene fchoone en indruk makende opera ; Tequendama
daarentegen, bij een verheven treurfpel, dat elite zenuw in
trillende beweging brengc , vergelijken . 1-let eene is wegfle .
pend en aangenaam bezighoudend , bet andere fchrikwekkend
en op den duur afmattend . Men zoude eenen ganfchen dag
de Niagara kunnen bewonderen, maar men hield bet mis .
fchien geen uur bij Tequendama uit ."
Wij hopen, dat de mededeeling van dic nog verbrokkelde
fragment lezers en koopers zal uitlokken .
Keur van gedenkwaardige Tafereelen uit de Gefchiedenis van
Schotland. Naar bet Engelsch van Sir W A L T E R S C 0 T T,
door G . E N G E L B E R T S G E R R I T S . Ifle Deel. Met Platen .
Te Amflerdam, by G. Portielje . 18A In 8vo . X111 en 224
blA f 2 - 4rJ.

D at de beroemde Romanfchrijver

WALTER SCOTT een
ijverig beoefenaar der gefchiedenis en oudheden van zijn
vaderland, Schotland, was, is van algemeene bekendbeid :
immers die gefchiedenis op eene aangename wijze mede to
deelen, die oudheden als in bet voorbijgaan San to wijzen,
is bet oogmerk, met hetwelk hij zijne meeste Romans ge .
fchreven heeft . Doch bet werk, welks eerfte Deel wij bier
aankondigen, is geen Roman ; bet behelst eenvoudig en bevallig
voorgettelde cafereelen uic de onvervalschce gefchiedenis van
Schotland, en is door den Schrijver aan zijnen jeugdigen
kleinzoon opgedragen . flet ware vereenigt zich hier met bet
avontuurlijke ; en daarom kan dit werk met even veel grond
aan de beminnaars van historifche ttudien , als san bet talrijke
romanlezend publiek, worden aanbevolen : want, terwijl men
niet dan eenvoudige verhalen van wezenlijke gebeurtenisfen
leest , is alles zoo afwijkend van bet alledaagfche , dat melt
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veelal eene opgefierde, zoo niet eene gansch veraierde ge .
icbiedenis zoo wanen geboekt to vinden . Ook de fraaije plaat .+
jes verhoogen de waarde van bet boek . Op bl . 16a hinderde
ons eene Engelfche manier van fpreken : „ Ruim 5oo jaren

later, dat wil zeggen voor omcrent 40 jaren, een metfelaar
in de puinhoopen van dit kasteel gravende, drong door tot
in eenen kelder ," enz . In goed Hollandsch zegt men i Ruin
5oo jaren later, dat wil zeggen v66r omtrent 40 jaren , groef
een metfelaar in, enz . drong door, enz . Het tegenwoordig
deelwoord gravende maakt den volzin, in ooze taal, kwalijk
zamenhangend en lam . Anders fchijnc ons de vertaling go .
Iukkig cot dusverre volbragt to zijn.

Werner en Kayflut, *one Gebeurtenis adit den Dekeeringtoorlog
der Duitfche Orde , in de veertiende Eeuw .

Door A, V 0 N

T R O M LI T Z, Uit het floogduitseh, Te Amglerdan, b#

van Kesteren . 1833 .

In gr. 8 vo. KI en 256 blA f s

Laurens Starch, of Yader en Z'oon.

1. C .

a 8o .

Naar het Heogduitsch

vart J, J. E N G E L . Te AmmJlerdam, bii C. L . Sch1eier. 19'33,

In Br. 8ro.

X1I en 225 blA f 2 - 406

be ~11hambra, of nkuwe Schetfen eh Portretten .
Engelseh van WASHINGTON

IRVING,

Naar bet

door H .FRJJLI11K.

In II Deelen . Te 4mflerdam, bij H . Frijlink . 1833 . In gr.
8vo. Te zdmefr 483 blA f 4 - 8o .

D

e menigte der tegenwoordig uitkomende boeken en ge,
fchrifcen noodzaakt ons tegen wil en dank, deze drie ver .
taalde werken to zamen aan to kondigen, met korte opgaaf
van ons gevoelen Aver elk werk in bet bijzonder, Denkelijk
zullen alien wti in de leesgezelfcbappea tondgaan :
fchecs van den inhoud to geven , is derhalve overtollig .

eene

V O N T R O M LI T Z is ats Schrijver van gefchiedkundige I o.
mans reeds met zoo veel lof bekend, dat hot genoeg sa)
zijn, van zijnen Werner en Kayflut to zeggen : ook bier l+a .ad.

haaft de Schrijver zijnen welverkregenen roam . Schoon de
perfoon van Werner, even als die van Bernuta, de be_
minde en naderhand gade van Kagltut, benevens eenige an_
deren , en dus ook de gaufche handeling, voor zoo yea
dezelve over liefdebetrekkingen loopt , verdicbt is ; de ge .

A> V O N T R 0 M L I T Z, WERNER EN KAYSTUT, ENZ .
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fchiedeuis vindc men getrouw gevolgd , waar hec op openbare gebeurtenisfen , veldllagen enz . aankomt, en nergens
fchijnt ons de Schrijver de zeden, begrippen en gewooncen,
heczij der Ordebroeders, hetzij der Heidenfche Lithauers , ce
miskennen .
Maar, indien de
erner en Kayffut Van T R O M L 1 T Z sanbeveling verdient wegens de karakterfchildering van volken
en tijden, net werk van wij len J O II A N N JACOB E N G E L,
dat door eene levensfchecs van dien verdienileiijken man wordt
voorafgegaan , verdien~ in een ander opzigc geenen minderen lof .
De Laurens Starck is een tafereel, dat geheel in de tegenwoordige
tijden to huis behoort . 1-lec tooneel der handeling is Duitschland . De Roman heefc weinig ingewikkelds ; alles gaac een .
voudig en zeer naruurlijk toe . Maar de karakcers zijn uit .
muntend volgehouden en met waarheid geteekend ; de flijl
is zeer onderhoudend, en de ontknooping zoo bevredigend als
verrasfend . Veel vale er uic dit nuttige boek, vooral vooronders en opvoeders, tc leeren . Wij hopes, dat zij de hun
gegevene wenken en lesfen zullen behartigen . Om kleinig.
heden en enkele drukfeilen niet aan to flippen, merken wij
fleches aan, dat op bI . 154 naauwgezetheid zeker ten onregce
hec eerile woord dier bladzijde is : de zamenhang vordert bekrompenheid of gierigheid. De zoon was dikwerf door zijnen
vader herispt, niet wegens cc groote gemoedelftheid (want
deze voor overdrijving vacbare deugd noemen wij naauwge .
zecheid), maar omdat hij niet edelmoedig, niet weldadig ge .
noeg was , dus wegens to groote bekrompenheid.
Zi!jn intusichen beide Romans , hoe veifchillend in foort
en ilrekking, daarin elkander gelijk, dat zij de aandaCht boei .
jen en levendig houden, hec derde bier aangekondigde werk,
de Alhambra, door den beroemden W A S II I N G T o N I R V I N G,
behoeft, fehoon eigenlilk geen Roman zijnde, in dat opzigc
voor de twee anderen niet onder to doen . In de lence van
1829 ondernam de Schrijver, then de nieuwsgierigheid naar
Spanje gedreven had, een uicllapje van Seville near Granada, in gezelfchap van cenen mend , die medelid was van
de Rusfcfche ambasfade to Madrid . Het was op den I Mei,
coen hij met zijnen reisgenooc Seville verliec en zich
naar Granada op weg begaf . Reeds de befchrijving van de .
zen togc is onderhoudend en leerzaam . Weldra bezochcen
nu de reizigers de dhambra, cen gedeeltelt1k vervallen, gedeeltelijk nog wEl onderhouden , nu nog eenigermace, doch
bevorens zeer Ilerk bevescigd paleis , door de Moorfche Vor .
lien to Granada gellicht . De reizigers kregen zelfs verlof,
one de ledig llaande vertrekken ce bewonen . Aldra moest
echter de teisgenoot van den Schrijver, ten gevolge zijner
ambcsbetrekkingen, terugkeeren ; maar voorloopig bleef de
Schrijver zelf in de 11hambra voor eenige maanden huisves ._
ten. Dac paleis wordc nu, zoo in zijnen voormaligen als in
zijnen cegenwoordigen coeltand, befchreven . Allerlei legendtn
van aldaar verborgene fchatten , becooverde plaatfen en perW

588

A . YON TROMLITZ, WERNER EN KAYSTUT, ENZ .

fonen, geestverfchijningen, opdelving van kostbaarheden enz .
zijn aldaar in omloop . Het gemengde van Gothifchen en Ara.
bifchen aard, hetwelk de ziel dier vertellingen is , maakt de.
zelve tot een aangenaam voedfel voor de verbeeldingskrachts
en dat voedfel words door den Schrijver op eene ftnaakvolle
wijze oppedischt . Inmiddels wordt de ware gefchiedenis der
Alhambra, en van bet geheele Koningrijk Granada, voor zoo
ver dezelve tot dat heerlijk gewrocht der Arabifche bouwkunst in betrekking (teat, niet vergeten : zoodat men door
de lezing van dit werk den kring zijner kundigheden in waarheid uicbreidt, en tevens op eene bekoorlijke wijze nu en
dan door bet avontuurlijke en wonderbare van de medege_
deelde volksoverleveringen words weggeteept . Denkelijk zal
dic werk de algemeene goedkeuring wegdragen .
Tafereelen uit het hui/elijk leven. Naar het Iloogduitsch van
C . PICHLER, BLUMENHAGEN, SCHOFENIIAUER en
anderen . Te Nijmegen, bij J . F. Thielne . 1832 . In gr . 8vo.
236 Bl. f 2 - lo .

De bier medegedeelde verhalen zijn :

I . De Paaschnacht.
II . De Terugkomst. III . MATTHEUS SCHUBART, een Tafe.
reel uit de tijden der Hervorming . IV . De Kersavond. V . Het
deugdzame Zwitler/che Huisgezin . VI . C E C I L I A, of het ver mogen der deugd. VII . De een .en-twintigfle Mei. VIII . Het
Testament . IX . De Robijnenring. Alfe zijn naar bec Hoog_
duitsch , uitgezonderd bet zesde verhaal, naar bet Fransch
van B A L z A c. De Paaschnacht . 4 bet uitgebreidtle , ingewikkeldfle en belangrijkfle verhaal ; maar bet heeft zulk eene
mystieke tint , dat bet denkelijk den Nederlandfchen lezer zoo
goed niet als den Duitfchen behagen zal . De aanhaling van
eh de toefpeling op twee regels uic een kerklied : 0 groote
need 1 Cod zelf is dead, zal meer doen lagchen dan huiveren,
terwiji echcer bet laatfte de bedoeling is . Als bet op Innerlijke waarde sankomt, zou ons de Terugkomst, bet tweede
verhaal , beter beva,len , dan bet anders nog kunfiger eerfle .,
offchoon ook dit zeer Ieerzaam en ftichtelijk is . Trouwens,
van eene zedelijke zijde befchouwd, verdient geheel de verzameling onze aanbeveling ; terwijl al de verhalen, fchoon
op verfchillende wijze , belangwekkend en onderhoudend zijn .
B1. 141 en 147, in het deugdzame Zwitferfche Huisgezin,
vonden wij : de kastanjebruine lokken kronkelden zich als
Jlangen rondom den, een weinig door de zon verbranden hals
[van Jeannette] . Dat beeld bevalc ons niet ; dan nog liever,
ais guirlandes, of mogelijk beter : hi onkelden zich achteloos
en bevallig em den enz . In C E C I L I A , verhaalt deze , de
heldin van bet iluk, zelve bare gefchiedenis, tebeginnen van
toen zij vijftien maanden oud was : zij had wel molten zeg_
gen, wie baar met de bjzonderheden nit dat tijdperk van
onnoozelheid had bekend gemaakt . Voorts krielt het boek
van fpel- en caalfouten . Dit is jammer : want de inhond is
te, eoed voor zulk eene flordi ;±e bewerking.

BOEKBESCHOUWING.
Tiental Leerredenen van wijlen C . F R A N S E N V A N
E C K. Uitgegeven door A . V A N E C K .
Te Deven.
de
Lange
.
1831
.
In
gr
.
8vo
.
X en 251
ter, bff J
bl. f 2-20 .

Deze Leerredenen, eerst in Aug. 1832 bij de

Re.

dactie ontvangen, bleven toevallig nog geruimen t1jd

liggen, offchoon ze, wegens den rijken inhoud, fpoediger aankondiging verdiend hadden . De vrienden des
Overledenen bezitten buiten twijfel reeds lang den bundel ; ten behoeve van anderen, welke dit werk des bekwamen Predikers niet mogten kennen, willen wij eerie
korte opgave laten volgen .
De Zoon des verdienflelijken Hoogleeraars zegt in de
Voorrede, dat zijn Vader, alhoewel het geenszins zone
gewoonte was, der drukpers veel werk to geyen, echter
het Jlellige voornemen had, nog den tiental z i, er Leerredenen het licht to doen zien . Men wist echter niet,
welke daartoe beftemd waren. Evenwel beflond er reden, om to denken, dat de hier aangebodene opflellen
bijzondere waarde in de oogen des vervaardigers hadden .
Hoe dit zijn moge , wij vertrouwen , dat de Zoon
eene goede keuze uit den ruimen voorraad des Vaders
gedaan heeft .
In de eerfle Leerrede, over Pred. XII : 5, flelt de
Hoogleeraar de heilzame uitwerking voor, welke de waarheid : ,, De mensch gaat naar zijn eeuwig huis," op ons
hebben moet . Het onderwerp is hoog ernftig, en de
behandeling kan niet nalaten, indruk op het gemoed
to waken ; alhoewel wij misfchien, over dezen tekst
willende prediken, naar een ander plan zouden to werk
gegaan zijn .
De tweede is over Klaagl. van Jerem . III : 33 . Na
de opheldering van den tekst, words het gezegde, dat
R r
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God niet van harte des mcnfchen kinderen plaagt on
bedroeft, overwogen, en de uitwerking opgegeven,
welke die overtuiging op ons moet hebben . Deze preek
bevat treffende aanmerkingen, die bijzondergefchiktzijn,
om in tegenheden op to beuren en door teregtwljzing
to bemoedigen .
Onze verpligting , om heeds overeenkom/lig onze eigeno overtuiging to handelen, words in de derde, over
Rom . XIV : 22, 23, aangewezen en met klem van
redenen aangedrongen . De begrippen zijn helder, de
aanmerkingen menschkundig , de waarfchuwingen en ver.
maningen juist en gepast .'
In de vierde, over Ephef. II : aa,'. , ftelt de Predi .
ker het Christendom voor, als b9 uitnemendheid ge .
fchikt, om de band van onderlinge vereeniging turfohen do volken der aarde to wexen. Een waar en
heilzaam woord, ook bijzonder voor onze dagen . Ja,
z66 kan en moet or vrede komen op aarde!
In de vijfde , over 2 Timoth. IV : 6-8, worden
de iuitzigten -van den Apostel F A u L u s in de eeuwig .
held bet houwd .
De zesde heeft dit opfchrift : HW ongeluk , van door
ow hart veroordeeld, en hot geluk, van door hetzelve
nit veroordeeld to worden ; tekst i j o A N. III: 20, aI .
Een onderwerp, dat niet gemakkelijk to behandelen is.
Men mag verwaehten , dat hetgeen door eenen man,
ala F R A N S E N VAN ECK, hierover werd gezegd,
behartiging verdient . Wij moeten echter bekennen, dat
wij nog wel lets meer verlangd zouden hebben . Des
m±enfchen oordeei over eigen gedrag wordt gewljzigd
door ineerdere of mindere helderheid en juistheid zijner
begrippen van good en kwaad. Wij zouden meenen,
dat hierop de opmerkzaamheid meer bijzonder gevestigd
had moeten worden . Echter lazen wij de preek met
veel genoegen . Over den echt Christelijken geest der„ Qok de gaezelve oordeele men naar het volgende
lukkigtie onder hen, die door hun hart niet veroordeeld worden, fmaken dit geluk niet zoo ongemengd,
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dat he; Diet door de treurige ontdekltingen hnnner zel€kennis, dat bet niet door de leveadige bewuatheid yea
hun veelvukiig pligtverzuim , dat bet niet door de bange
huiveringen van verledene, openbare en verborgene zonr
den, grootelijks zoude worden verbitterd . Om eane
vrijmoedigheid voor God to hebben , die de proeve van
mood en good, van eeuwigheid en jongst gerigt ka.n
doorftaan, hebben wij eene andere fterkte nQodig, dan
die wij in onze heeds wankelende en vallende, heeds
pntrouwe en bevlekte deugd hebben ." Na vermelding
van de kracht en waarde des Christelijken geloofs to
dezen opzigte, vervolgt de Prediker aldus : „ Maar bet
is even waarachtig, dat dit zelfde geloof ons niet kan
vertroosten, indien bet oils niet verbetert ; dat bet ons
geweten voor bet verledene niet kan beyredigen, indien bet ook ons geweten niet voortaan van de doode
werken der otlgeregtigheid reinigt ; dat wij met al dat
geloof door ons hart zullen veroordeeld, ja nog luider
en heviger zullen veroordeeld wordett, iridien wij de
leer der vergeving misbruiken, om ons hart des to meer
to bezoadelen ; en dat ons zoogenaamd geloof bet we.
zen des waren geloofs mist, een ijdel, ten dood, wat
zeg 1k, een zielverderyend geloof is, indien bet de
liefde tot bet kwaad bij ons niet verdooft , indian het
ons niet beweegt, niet dringt, niet aanvuurt, om,
nit dankbaarheid voor de ontvapgene genade, van nu
of aan, Gods geboden to bewaren, en to doen, betgene behagelijk is voor Hem ."
Naar aanleiding van JOAN . III : i9-2i, wordt in
de zevende gefchetst de invloed, welken gehechtheid
aan da zoude op haat tegen de waarheid, gehechtheid
aan de deugd op liefde tot de waarheid in de Godstaienst oefent . Het hier gezegde zal Reeds toepasfelijk
blijven, zoo lang bet Christendom niet alle tegenkanting heeft overwonnen .
De inhoud der achtfte, over L U K. -XI : 27, 98,
wordt met deze woorden opgegeven : Het is niet ge .
noeg, ox door het hooren van Gods woord levendig
R r 2
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en diep to worden getrofen ; maar, om zalig to worden, moet er noodwendig dit b~komen, dat men hetzelve ook bewaart . Eene heilzame waarfchuwing, die
misfchien voor menig hoorder van nut zou kunnen
zijn, en welligt ook voor dezen of genen Prediker,
wiens hoofddoel fours fchijnt to zijn, door eene fchitterende voordragt, de gemoederen flechts voor eenige
oogenblikken to roeren .
In de regende, over Hebr . II : 35, wordt j E a u s
c H R r s T u s voorgefteld en aangeprezen als herlosfer
der menfchen van de vreezo des doods . De Prediker
doet opmerken, van hoedanigen aard deze verlosfing is,
en waartoe dezelve ons verpligt .
De laatfte is eene Gelegenheidsrede, op het Feest der
Kerkhervorming, den 2 Nov. 1817, uitgefproken . De
tekst, L U K . XI : ;5, diende hier flechts als motto,
waaruit de Spreker° aanleiding nam , om to waarfchuwen tegen eenige voorname oorzaken , welke zouden
kunnen to weeg brengen , dat bet licht, hetwelk onder
ons is, duisternis wierd . Als zoodanige oorzaken worden opgegeven onkunde, onverfchilligheid, b!ygeloof,
ongeloof, ondeugd. Beweegredenen, welke ons moeten
doen toezien, dat dit Wet gefchiede, maken het tweede
gedeelte der Feestrede uit . Ook hier getuigt alles van
een diep inzien in het wezen des Christendoms en in
de behoeften van onze dagen .
Tot proeve fchrijven
wij nog dit of : „ En wanneer ik welmeenende, doch
onberadene pogingen zie aarwenden, om onze eerdienst
meer en meer zinneli/k to maken, en de ongodsdienftigheid, die diep in het hart fchuilt, door de ftreeling
der zinnen to genezen ; wanneer ik L U T H It R met
foortgelijke kerkpraal en feestgebaar zie vereeren, als
waarmede de oude Moederkerk hare Heiligen vereert ;
wanneer ik de viering van een doodenfeest zie inftellen ;
o ! het kan zijn , dat ik to zwaarmoedig denke , maar
dan kan ik niet nalaten to vreezen , dat de Protestantfche Kerk meer en nicer zal ontaarden van hare grondbeginfelen . Geliefden ! wachten wij ons van daartoe
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mede to werken . Er moge weinig reden tot fchroom
wezen , dat het bijgeloof , onder deszelfs grove gedaanten
zich vertuonende, onze genegenheid zal winnen ; maar
dat het ook onder deszelfs verfijnde en naar de befchaving onzer dagen zich gedienftig fchikkende gedaanten
ons geenszins bekore! Scherpen wij onszelven deeds in,
dat het ware wezen des Christendoms daarin beftaat : God,
die een Geest is, in geest en waarheid to aanbidden ."
Belangrijkheid van onderwerpen ftrekt tot aanbeveling
van dit tiental Leerredenen . Onbekrompene denkwijze
en hooge ernst ftralen overal door . Zijn de plannen misfchien niet alien naar de regelen der kunst ontworpen ,
wie voedfel voor verftand eh hart verlangt , ziet meer
op rijkdom van zaken . Kan men den ftijl welligt hier
en' daar minder fierlijk noemen, dezelve is Reeds duidelijk, kraehtig, deftig, den kanfel waardig . Ook zijn
druk en papier bijzonder goed .
Over de Bezetenen van het Nieuwe Testament . Te Leiden, bi de Wed . D . du Saar . 1833 . In gr . 8vo ..
IV, 8o bl. f : - 9o.

D

e vraag over de Bezetenen in het N . V . is 9nder
„
• het befchaafd maar ongeletterd publiek verre van afge„ daan , en vele lieden van helder verftand en oordeel,
„ zoo zij het oud vooroordeel niet nog zijn toegedaan,
• hinken op twee gedachten . Voor dezulken is in de
„ moedertaal weinig of niets voorhanden ." Wij zeggen,
dat dit gebrek althans niet minder is geworden , nadat
dit ligte ftukje zonder licht to voorfchijn is getreden . In
plaats van het oude vooroordeel , heeft de ongenoemde
een nieuw vooroordeel aangegrepen. Vooroordeel wordt
door nieuwheid niet beter , en is althans nict gegronder
dan het oude bij hen, die onbevooroordeeld de zaak
willen onderzoeken, zoo als zij is, en niet eerst maken,
zoo als men haar gaarne heeft .
,, Door de Bezetenen des N. T ." verftaat de Schrij-
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ver, bl . i, , dezulken, van welke wij in de gefchiedver• halen der Evangelisten melding gemaakt vinden , als
• van menfchen, in welke booze of onreine geesten, De=
• mons genoemd , gezeteld waren , die hunne ligchamen
• op de wreedaardigfte wijze mishandelden (M A R K . IX:
• I8 , a2), hunne zinnen verbijsterden , en hen alzop
„ ten prooi hunner woedende, begeerten maakten . - Door
„ alle Evangelisten" (ook door J o ANNE S?) „ words
• de zaak behandeld , als hadden zij zeive over deze
• kwaal der lijders geen ander denkbeeld gevoed ; bet
• zij dan, dat zij zich van de taal hunner tijdgenooten
• bedienden, en zich naar hunne begrippen fchikten ;
• bet zij dat ook zij zelve ten dezen aanzien in geene
• andere meening ftonden . Dit laatfle evenwel , als bule
• ten de grenzen van ons tegenwoordig beflek , zullen
• wij zonder verdere bemoeijingen voorbijgaan ." Dit
laatfte fpreekt niet voor de deugdelijkheid van bet gemaakte beftek. De Evangelisten mogten ook wel gehoord
worden in eene zaak, welke zij vermelden, en in welke
$ij voor ons meer licht kunnen ontileken dan n E s x o n H s,
H O M E A U S, T H A L E S, PLATO, wier goede en kwade Geleigeesten althans geheel andere wezens fchijnen
geweest to zijn , dan de Demons in bet N. V . Ook
had hij veilig kunnen laten rusten den Schrijver van bet
Apokryphe boek Tobias , f o s E p H u a, P H I L o en de
1abbjnen , al worden deze ook geraadpleegd door n .
B B a
. K E R in zijne Betooverde Wereld.
Dat de Staten-Bijbel ten onregte altijd van bezetenen
van den Dtiivel fpreekt, en bet woord Daivel invoegt,
is eene to losfe befchuldiging . Het gefchiedt alleen ter
vertaling van ;,*sscovstopioq, bed6monde, zoo 'wil bet de
Schrijver. Het N . T. kent maar ednen Duivel, doeh
aatl wien de Demons, als aan hun hoofd, onderworpen
2ijn ; en daar deze Demons genoemd worden booze, Mrle
f'eine geesten, kan die vertaling, welke niets iftvoegt,
wel geduld worden , al moet men, naar bet fpraakga4
bruik van bet N . T . , juister maar van 86nen Duivel
fpreitet . Dat beddmonde is al een raar en naar en duis-
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ter woord. Doch door dit woord komen ter bane a1
die vreemde namen ; welke wij hebben opgenoemd, en
welke zoo min als H 1 P P O C R A T E s en A U L E u s bier
regt van hemming hebben . ,, De Bezetenen in bet bij• zonder zijn dan lijders, bij wier krankheid zich , naar
• bet befchreven gevoelen , een Demon voegde , welke
„ altijd bij de ziekte werd genoemd ; zoodat zelfs die
• onreine geesten onder de gebreken en kwalen zelve
„ gerekend werden ." En nadat nu enkele plaatfen woc
den aangehaald , waaronder Une , waar dezelfde kwaal in
denzelfden lijder nu eens den naam van Demon of onreinen geest , dan weder then van ziekte draagt , M A T T 11 .
XVII : is, verg . M A R K . IX : 17, L u it . VIII : 39 ,
(wij zullen niet eens aanmerken, dat verfchillende perfonen verfchillend kunnen fpreken, zonder dat dit iets
bewijst) volgt dadelijk : „ Hieruit bljkt , dit deze Dd.
„ mops zekere hevige ziekten waren , voornamelijk de
• zoodanigen , die, in nieerdere of mindere mate, bet
• denkvermogen krenkten , en fomtijds van zware toe• vallen vergezeld waren ." flit zal de man onweder•
legbaar bevestigen . Hij fchijnt dit ten minffe to willen
zeggen op het einde van bl . 9 . Nu ja , de man meent
dit to kunnen . Maar dan zullen de lezers eerst moeten
laten doorgaan , dat llij , zoo als op deze aangehaalde
plaats , caufa en efectus door elkande haspelt , alles
voor gelijkluidend en van dezelfde beteekenis houdt , wat
op dezelfde plaats door verfchillenden genoemd words .
Een magnus 4pollo is hij niet . De lezer wachte bier
dus niet veel !
Doeh wij zullen, zoo beknept dit ons mogeltjk is, al .
thatis bet beloop van dit hukje opgeven . In de 14 eerfle
paragraphen ontwikkelt de Schrijver zijn gevoelen , en
geeft , bl, 26, 27, dus zijn plan op : „ Wij hebben den
• uit al bet voorgaande de leer der D6mons bij de Our
• den leeren kennen , den invloed hiervan op hunne
• denkwijze omtrent fommige ziekten en kwalen gezien ,
• den oorfprong van dit gevoelen opgefpoord , en eitl• delijk aangetoond , dat j E z u s met beleid in deze denwr
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• wijze toegaf ; terwijl wij de voornaamlle bedenking o
• tegen deze waarheden" (waarheden ? welke ?) „ inge• bragt, hebben opgeheven en weggenomen ." Dit alles
gefchiedt, zoo als bet dan gefcliiedt, van bl . 1-26 .
Zekerlijk zeer beknopt. Alles is dus kort, maar - ook
dudelijk en overtuigend ? „ Thans," dus leest men verder , ,, is bet van belang , de verhalen der Evangelic• ten , die hierop betrekking hebben , alien in bet bij• zonder na to gaan , daar wij , bij eene verkiaring, op
• de vorige aanmerkingen gegrond , in de gebeurtenisfen
„ van then aard juist eene veel natuurlijker kleur, en
„ minder geheimzinnige en gewrongene trekken zullen
„ opmerken ." Hij wil zeggen, dat hij nu de verhalen,
aangaande de bezetenen of beddmonden in de Evangelii:n,
naar zijn gevoelen verklaren zal . Dit gefchiedt § § 1 5- 27De hiertoe betrekkelijke plaatfen geven wij op : W1 A T T H .
VIII : 28-3.2, verg. MARK . en L U X . -- MARK. I
23-27, verg . L U K . - M A T T H . IX : 32, L U K. XI :
14, verg . M A T T H . XII: 22 - M A T T H . XVII:14-21,
verg, MARK. en L U K . - M A T T H . XV : ii-a8, verg.
MARK .-MARK . XVI : 9, LUK • VIII : 2 .-Hoe dit
alles bier afgehandeld is , zeggen wij liefst niet . Ons
oordeel mogt ook eenigzins af(leken bij hetgeen bier als
eigenlof des Schrijvers bl . 6o wordt medegedeeld : ,, Al• les moet dus worden afgedaan met de oordeelkundige
„ verkiaring der Bijbel-verhalen zelve . De onze heeft
,,,voor ons gevoel Wets /luitends, niets gewrongens, niets
• duisters ; alles is eenvoudigheid, het kenmerk der waar„ heid ; alles natuur, het eenige ware en fchoone ." Ng
volgt nog , § § 2g , 30, verklaring van Hand. XIX : 1 3,
en § § 31, 31 van Hand. XVI : 16. - De Schrijver
handelt eindelijk, §§ 33-3?, over de benamingen Duivel en Satan, welke voorkomen Hand. X : 38 en L U K.
XIII : ,o-16, zoo, als iemand, die fpoedig aan bet
einde wil zijn ; dat is hier , nog oppervlakkiger, dan al
het overige is . Tot motto had voor bet geheele flukje
wel kunnen dienen : Veel ge%hreeuw, weinig vol. Tantum .
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Bet Lidmaat/chap bif de Hervormde Gemeente bier to
laude mif willekeurig belet . Vooraf gaat mine afzetting als Luthersch Proponent . Echte befcheiden
van H . F . K 0 H L B R u G G E, Doctor in de Godgeleerdheid. Te Amflerdam , bif J. H . den Ouden . 18 33 .
In gr . 8vo . XX en 166 bl. f i - aS.
Elk Schrijver heeft, met de openlijke uitgave van zijn

gefchrijf ,

een bepaald oogmerk , en van een

de Godgeleerdheid

Doctor in

mag men dit inzonderheid verwach-

ten . Laat ons zien ,

wat het oogmerk van den Heer

K 0 H L B R ii G G E zij met de uitgave van deze bladzijden .
De man fchrijft dan, 1°. [zie Yoorafwoord (*)] om,

als man , in het openbaar , to handhaven de zedigheid
eener dierbare en getrouwe gade, mede gekrenkt in het
openbaar, vooral door de Synode . En tevens, om, als
vader , z#nen kinderen het beste na to laten , vat een
vader kan, een' goeden naam namel jk , en then gered
van de bedriegelgbe tong . .° . lVilde de Schrwer evenmin deze flukken verborgen houden, ten einde onze geeerbiedigde Koning, en alle Regenten, die het Recht liefhebben,, mogen weten de meer verborgene oorzaken der
Oordeelen Gods over ons Yaderland en Kerk . 3° . AP
kende zich de Schr!yver dit boekje verfchuldigd aan .zene
hartevrienden en aan de Kerke Gods, die hem (de man
zegt het onbewimpeld) ads haar waarachtig en l`vend
lidmaat erkent . 40 . Moeten . deze bladen dienen, om
een bew~rs to meet to leveren voor de oogen en oogen
van het Nederlandfche yolk, opdat niemand gemeenfehap
hebbe met de ostvruchtbare werken der duisternisfe , etc .
etc. 5°. En eindelijk moet dit boek dienen, om hen, die
alles aangewend hebben, wat zq bedenken konden, ten
einde den Schr j'ver to verdringen en to verdrukken, open(•) Eene verergering nog van bet onverdedigbare Poor.
woord, dat ouzen fchoonen letterhof dreigt binnen to tbl .
pen : waarom dan maar niet frischweg Yorwort?
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lop tilt to t6ddigen tot onderzoeking hunner ea"gene confeientie, en dit wel op zeven punten, bl . 1 7 en i8 vermeld .

De genoemde onderwerpen hadden , immers in zoo
verre No . 2, 8 en 5 betreft, naar ons oordeel, beter
en meer doeltreffend, bij een eerbiedig adres aan Z . M .
en rondgaande brieven aan de belanghebbenden , kunnen
behandeld worden . Dan , de Theol. Doct . begeerde then
Jlillen, onopgemerkten gang niet ; zijne hoofdbedoeling
was, dat er van zffne zaak, in het openbaar, zou gefproken worden , en, ziedaar ! de man heeft zijn oogmerk bereikt.
Met de openlijke behandeling van No . i is echter diets ,
ter take dienende , bijgebragt , en , na eene aandachtige
lezing van hetgeen de overledene vrouw van den Heer
u o H L B R ii G G E betreft, vragen wij : ,, hrouw t waar
zzn uwe befchuldigers ?" Verder, en of en in hoeverre
dit gefchrijf den kinderen van genoemden Heer nuttig of
nadeelig zljn kan, willen wij niet beflisfen .
Meer is de ware bedoeling des Schrijvers bij No . 4
bereikt, kennelijk leidende, om bij de Hervormde Gemeenten, in ons vaderland, adhterdocht en minachting
to wekken voor hen , die , van wege het Rijksbeftuur ,
met de algemeene of bijzondere regeling der kerkelijke eangelegenheden en belangen zfjn belast geworden : immers
duidt hij hen aan , bl . i6, als de Y~Vanden der leer van
God, heerfchappi/voerende genade 1 - Hoe is bet mogel~k , vroegetr wij onszelven , dat een man, als de Heer
K 0 H L B R il G G E, kennelijk zijne fpijt aan den dag legt ,
niet to zijn opgenomen in eene Kerkgemeenfchap , waarover bet beftuur uit mannen beftaat , die de wet verlaten en den Godtloofen pr j/en ? -- Dan, lieve Lezers ! de
Heer K 0 H L B R ii G G E heeft bet antwoord gereed : Maer
die de wet bewaren , mengen fich (in flro~t) tegens
hen. .e quade lieden (de Syno4e, Clasficaal Beftuur,
Kerkeraad enz .) en verfaen het recht niet : maer die
den Heere foecken, (de Heer K o H L B R u G G E cum flis)
verflaen alles, Spreuk . XXVIII : 4, 5 ; en wie weigert
bier den Schrijver geloof ?. . .
Het boek zelf behelst niets , dan een eentoonig,
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ragt vervelend verhaal van kibbelarijen tusfcheii deft
Heer x o H L BR ii G G E en bet Befluur der Herfelde Lu •
therfche Gemeeate to Imfrerdam , en bet gebeurde bI
on met de mislukte poging des Schrijvers, om als Lidmaat der Hervotmde Gemeente to Utrecht to worded
aengenomen . Zoo lang partijen niet verkiezen, zich ,
aangaaade deze onderwerpen, to doen hooren, en de
Theol. Doct ., in een' weinig onderhoudenden ft, in
zljne eigene zaak redevoert, zal bet moeijelijk blijven
to beflisfen, wat men voor waarheid to houden hebbe ;
met uitzondering eVenwel van de ofcidle briefwisfelingen, in deze brochure medegedeeld, en die den Lezer
met den loop dezer verdrietige zaak bekendmaken .
Wij noemen doze zaak verdrietig, en zij was dit,
iriderdaad, voor de daarin betrokkene Kerkelijke Authoriteiten zoo wel , als voor I o H L B a d o G a, die door
dezelve zijne kennelijke bedoeling, om aanvankelijk Lidmaat en daarna Predikhat bij de Hervormden to worden, geheel heeft zien mislukken .
De inzage der ojicidle flukken heeft ons bevreemd
doen l a n over de weigering van bet Provincia l Kerkr
befluur van Noord-Holland, orh aan den Heer sd HLg rt ii o o a de gronden to openbaren , wag mm. men vermeende zijne aarinealing tot Lidmaat der Hervormde
Gemeente niet to ntogen toef' aan . - Wij treden hierbij
niet Ifi de questie , of tt o 11 L B a a E bet regt had,
op de mededeeling van die gronden aan to dringeri , en
of bet zoo aanilonds genoemd Kerkbefluitr beVoegd
was, 's mans aanvraag , daartoe ftrekkende , to wijzen
van de hand. Neen ; wij wenschten alleen , dat men
deft man, door eene rondborftige mededeeling, alle aafilelding benomen had, om over die weigering een groot
woord to voeren, als ware hjj bultengefloten, zonder
to mogen weten waarom !
En waren die redenen van niet admisfibel to zijtf niet
leer duidelijk eh voor de hand liggende ;' - De man
had,, nog jongeling zijnde, zich in de Herftelde tutlierfehe Gemeente doen kennen als iemand van eeri'
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onrustigen aard. In ilede van den , door hem van negatieve onregtzinnigheid verdachten , Leeraar, naar de
les van het Evangelie, befcheiden en broederlijk, onder
vier oogen, daarover to onderhouden, klaagt hij dezen,
onverhoord, aan voor de Kerkelijke Authoriteiten, even
als waren alle middelen , om den vermeenden dwalenden Broeder, met liefde, to winnen, geheel uitgeput .
Tot vervelens toe beklaagt zich de Heer K O H L .B R U GG E , toen de zaak door hem bedorven was, dat D?
u C K E R M A N hem een mondeling onderhoud weigerde .
Wij vragen : waarom is hij met een verzoek daartoe
niet begonnen ? Hierdoor had de Heer K o H L B R ii G G E
een dadel~Yk bew!~s van zijne vredelievende gezindheden
aan den dag gelegd ; een bewjs, meer waardig in ons
oog, dan alle zijne betuigingen van nederigheid, ootmoed enz ., die wIj nu, bij gebrek aan bewijs, voor
kennisgeving aannemen .
Verder fchreef de Heer K 0 H L B R ii GGE later, op
vrij hoogen, voor 't minst onvoegzamen toon, aan Kerkelijke Authoriteiten, in een Kerkgenootfchap , waarin
hij verlangde opgenomen to worden ; en waartoe, vragen wij, diende dat toewerpen van den handfchoen aan,
de Utrechtfche Predikanten? Waarlijk, alleen dit cen
en ander ware genoegzaam, om de vrees to regtvaardigen , dat het Hervormd Kerkgenootfchap van de inlijving des Heeren K 0 H L B R U 0 G E weinig genaegen,
rust en vrede zou hebben ingeoogst, en tevens het oordeel van 's mans afwijzing to billijken !
Her doorgaand zedelijk gedrag van den Theol. Doct .
kon, bij deze beoordeeling, geheel onbefproken blij-ven ; er be(lond toch geenee questie over een eigenlijk
gezegd ergerl~Vk levensgedrag ; maar over ha gevaar,
dat er, voor de Hervormden, in gelegen was, iemand
op . en aan to nemen, die zoo vele bewiyzen van zoen
anrustigen geest had aan den dag gelegd.
Naar ons oordeel, waren deze gronden, voor het
Provinciaal Kerkbelluur , genoegzaam , om het verzoek
des Heeren K 0 H L B K il G G 9 to wijzen van de hand ;
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maar ook tevens hadden dezelve zeer wel genoemd mogen worden . Of, verdient het berisping, wanneer men
iemand, die elders, onbedachtzaam , brand veroorxaakte, buitenfluit, uit vreeze, dat hij, in onze eigene
woning, onvoorzigtig met vuur en licht zal to werk
gaan? Maar men had dit, vrijuit, aan K 0 lI L B R u G G E
moeten bekendmaken .
Wij voorzien wel, dat de man zou gezegd hebben
„ Niet ik - een ander heeft then brand gefticht ! Ik
ben zoo voorzigtig mogelijk! Over m%j zal er, in
nw huisgezin , geene klagt zijn !" Dan, men had daarop
kunnen antwoorden : ,, Wij begeeren desaangaande geen
rifico to loopen. Uwe betuigingen zijn, als waarborgen daarvoor, Diet genoegzaam ."
Het gehouden gefprek met Prof. H E R 1 N G A, zoo
als dit door den Schrijver wordt opgegoven, doet hem
reeds kennen als iemand, die niet ongaarne over betwistbare punten gefchil voert . Wat zou het geweest
zijn, * ware hij eenmaal Lidmaat en daarna Predikant
geworden ! Lezen wij dan Diet, in de blaauwboekjes van den dag, herhaalde aankondigingen, dat de vaderlandfche Kerk in gevaar is ; dat er flechts een Bering aantal getrouwe wachters op Sions muren waken ;
dat 4kademien en 4theneums kweekfcholen zijn van
Neolegie ; dat Kerkbetturen, Hoogleeraren en Predi
kanten de waarheid verdonkeren, en een verfijnd Heidendom, het koste wat het wil, pogen in to voeren?
enz. enz . Hoe ligt had de Heer K o H L B R ii G G E,
eenmaal in het Hervormd Genootfchap als Lid opgenomen en later als Predikant opgetreden zijnde, kunnen goedvinden, om dezen of genen Leeraar of Hoog
leeraar van negatieve of pohtieve Neologie enz . enz.
enz. to verdenken en aan to klagen ; alles -- en dit
fpreekt van zeif - om den wille der waarheid ; maar
met opoffering van de rust der Kerk, van eendragt,
vrede en Christelijke liefde, die Diet wijs begeert to
zijn boven hetgeen er gefchreven is , en de verborgene
dingen overlaat aan den Heer. Voor al die- onrust en
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is de Hervormde Gemeente, althans van de
zijde des Heeren R 0 FI L n a 0 o GE , tbans gewaarboFgd .
Mogten hare rust en inwendige vrede evenzeer boven
de raadgagen van geheime beftrijders verheven zijn !
Derzelver bedoelingen fchijnen naar het vestigen sent
AorJlelde Gereformearde Gemeente to leiden : wat wonder, in eene Eeuw, waarin omkeeringen van de be(aande orde der dingen tot eene gewoonte zijn geworden ! maar ook, welk eene verantwoording voor de
Zeloten en A c H I T 0 P H E L s onzer dagen ! Gelukkig voor
de vaderlandfche Jerk, dat Nederland een' Koning beZit, die de zinfpreuk van zijn Stambuis : Je mainsicndrai, ook hier zal weten to doen eerbiedigen ! Driewerf gelukkig, dat het Opperbeftuur over de Gemeente des Heeren in de handen berust van Hem,
die alle dingen - ook het kwade - ;al doon medeverken ten goede l
beroering

Pathologisch en Phyfisch Betoog, dat de 4zialifche
Braakloop, zoodanig als dezelve in Europa en ook
bier to lande is waargenomen, eene befmettelzjke of
contagieuze ziekte is . Door H . J . S C H O u T E N,
Med. Dr. Te AmJlerdam , bj L. van Es. i883 .
In gr. 8vo . f 1-40- Foorrede ex Na
en verder Its bl.

Q

ue de progr& folides aurait fait la m6decine,
fi
ou bien le ddfir de fixer ?attention publique par quelque opinion paradoxale .

Dit Motto, aan P I N E L ontleend, hetwelk de Schrijver, met nog eenige tusfchenzinnen, aan het hoofd van
zijn betoog heeft geplaatst , ftellen wij flechts met behoud van het laatfte gedeelte boven deze beoordeeling,
Wij doen dit echter niet, om het gevoelen van den
Heer S C H O U T E N, waarwoor hij thans rond uitkomt,
do befmetteljkheid der Cholera, voor parodox to verklaren . Maar het gedurig terugkomen op een onder-

H . J . S C H O U 3 E N, BET00G .

693

werp, op een punt van gefchil, over hetwelk nog al.
did zoo veel your als tegen kan gezegd worden, en
yooral, wanneer men, ter befechtingvan hetzelve, niets
meer kan doen, dan herhalen, hetgeen reeds door anderen is gezegd , of zich op de uitfpraak der Scholen
b,eroepen, begint dit niet jets to krijgen van fixer l'attention publique par
2
Wat doet het er toch toe, of anderep plotfelijk ver,.
anderen, omkeeren ? Die gevoelt bij het eeww&l aan .
genomene en beledene denkbeeld niet to kunnen volhar.
den, wel na ! hij verandere, wanneer dit met zjjne
oyertuiging beter oyereenkomt . Die de Cholera voor
befmettelijk blijft houden, blijve in deze gevoelens . Elk
1}reve , om , door afdoende voorbeelden, het gevoelen
to haven, hetwelk hem, op deugdelijke gronden, ala
het best to bewijzen voorkomt . De befniettelJjkheid of
Wet befmettelijkheid worde lechts geen hobbyhorfe, Boo
416 T n. I $ TRAM SHANDY dit noemt j en vooral yer.
lieze hij , die zijn flokpaarll berijdt , de gewigtige les
van X
. A N T Wet uit het oog , dat elk zoo lang cu
zoo hard kan rijden als het hem lust, wits hij maar
niet verge, dat een ander bij hem achterop kome zitten .
Bij den twist over de al of Wet befmetteliIkheid,
en het lezen van al het gefchrijf daarover, gevoelt men
foms dezelfde gewaarwording, die eens onze B o R o gg
ondervond, na het lezen van zoo vele gefchriften oyc
her Mysticismus . (*)
Wij moeten van dit .$etoog zeggen, dat er leerilellig
niet meer tegen to zeggen valt, dan de Schrijver zelf
zegt, die niet wil beweren, dat in zijn werkje (bl . Vili)
op fommige punten geene bedenkingen, geene leemten,
geene gebreken zullen to vinden zffn . Wanneer men
(*) „ Zoo ook wenfche ik, dat mij , die van die Mysti.
• fche geregten nog geheel verzadigd ben, en er mij als
• bedWlmd van gevoele, vrij gelaten worde, mi3 niet we .
• der in eenen nieuwen roes to ftorten , v66r ik den ouden
• hebbe uitgewafemd ." - Voorrede voor de 2de uitgave
van zijne Prijsverhandeling over het Mysticismus .
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echter bet leerJlellige op hetgeen de ondervinding heeft
geleerd volfirekt wil toepasfen , of de Natuur in bet
rijglijf der Schole pennen, dan is er wel bet een en
ander, hetwelk bots't of aan bedenking onderhevig is .
Tot eene wederlegging van fommige dezer punten gevoelen wij ons evenwel niet geroepen ; want wat baat
bet , over fiellingen to twisten , waar de ondervinding
ons nog geene genoegzame daadzaken , bet zij voor
of tegen , heeft verfchaft ? Het ontbreekt beide partijen
niet aan wapenen , om zich to kunnen bevechten . Gelukkig, dat dusverre de Geneeskunde, als de Diplomatie, tot geene dwangmiddelen de toevlugt kan nemen,
om, door Embargo of overmagt van wapenen, eene
der beide partijen tot toegeeflijkheid , to dwingen al
had zij ook bet regt aan hare zijde !
Wij rekenen ons Vaderland gelukkig , dat de wensch van
den Heer 8 C H 0 U T E N nog niet verwezenlijkt is , door
de oprigting eener Mademie van Geneeskunde (Voorrede,
bl. V) . Zulk een doctum corpus voert gaarne den Conferentietoon, en had in der tijd ook zijne Protocollen ;
men raadplege flechts de gefchiedenis van bet Magnetismus in Frankrzjk . Eene Akademie van Geneeskunde
zoude, onzes oordeels , de coteriln (bl . V) meer in
de hand dan tegenwerken.
Zonder Jectien kan eene
Akademie niet beflaan, en ziedaar de deur voor coterion, bekleed met magt en gezag, geopend! H.et is
juist zulk eene Akademie, die bet legio van geufurpeerde en ongegronde reputation zoude vermeerderen,
in plaats van ze to ontmaskeren . Wij verzoeken derhalve den Heere S C H O U T E N eerbiedig, dit zijn voorflel nog eens in overweging to willen nemen .
Die den grondregel huldigen : Nul n'aura d'esprit !
laten zij zich dit verbeelden ; daardoor zullen de ooren
des to fierker uitkomen, en wij ons met derzelver bedrijf evenzeer vermaken als met de vertooning van bet
geestige fiuk van bI o L I E R E , waaruit deze regels outleend zijn .
Wat eene vaderlandfche, eene eigene Geneeskunde be-
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treft , ( bl . VI) wij vinden dit denkbeeld wat flerk
nationaal, nog fterker dan die van bet gewenschte en
in zeker opzigt wenfchelijke, maar niet tot ftand geko •
mene kostuum, dank zij de Franfche en andere Modes!
Het kon wel eens leiden , dat voor bet doctum corpus,
bet legio van geneeskundige lesgevers niet uitgezonderd,
met beter gevolg cen nationaal kostuum werd voorgefteld ; en men beweegt zich thans zoo gemakkelijk en
vrij, federt men niet meer met tabberd, bef en allongepruik, noch met degen, haarzak en punthoed, als een
geleerde zich behoeft to onderfcheiden . Trachten wij
in de Geneeskunde naar bet wereldburgerfchap, terwijl
wij desniettemin onzen geboortegrond getrouw blijven .
Wij zijn dit met den Heer S C H 0 U T B N, en ook
met zekeren Profesfor, den bekenden Fertaler Profesfor (?) bl. VIII, volmaakt eens, dat de geneeskundige opvoeding, onder anderen, ook nog veel to wenfchen overlaat ; de ellendig/le (?) fchool en leerboeken
onzer kunst (*) ( b l . VI)
een kwart eeuw in de
vorderingen der wetenfchappen achteruit . -let is betreurenswaardigI w!!~ leven in de vernedering, wij
tot die laagte gevallen, dat wij die fchool- en
leerboeken onzer kunst bij vreemden moeten zoeken of
uit vreemde talen moeten overnemen . (t) Ja, vele
reeds volbragte geneeskundige opvoedingen laten, ondanks de uitbundige loftoezwaa!~ingen van het Genootfchap van onderlinge en wederzafdJche bewondering, welke men dagel!Vks opmerkt, nog veel om to
wenfchen over !
Mear, hoe zal zoo veel kwaads verholpen, hoe zullen de inrigtingen van bet lager (geneeskundig?) onderwijs verbeterd worden ? hoe zullen wij aan eigene voortreff~elijke leer- en fchoolboeken komen ? hoe zal bet

zo

zo

(*) Wel to verflaan voor hen, die van geene betere ,
welke er gevonden worden, gelieven gebruik to waken .
(f) Waarom niec, als ze goed en doelmatig zijn, bij
gebrek aan oorfpronkelijke ?
JiOEKBESCH . 1833 . NO .

14 .
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legio geneeskundigp lesgevers (worden de Profesforen
hier al of niet onder gerekend?) verder beter opgevoed en gedresfeerd worden ? De Galdrie crapuleufe
et burlesque etc. van den Beer S C H o U T E N (bl, VII)
zal hiervan meer zeggen ; zij zal de leeuwenvacht opligten , en het ezelsoor zal van onder de yacht uilfleken ; ieder, die niet zoo dom is, als de muts hem
flaat, zal dan zien, waar het eigenl!# fcheelt, en maar wij vragen, met den Heer s C H o U T E N, den
lezer verfchooning voor deze uitweiding . Wij zijn het
overigens met den Schrijver geheel eens : „ dat men
„ verpligt is , om, bij de verkondiging van de niet
„ befmettelijkheid eener bepaalde ziekte, Reeds op den
„ voorgrond to Rellen, dat, offchoon die ziekte eigen„ lijk niet befmettelijk of aanRekend is , echter alle noo„ delooze en overtollige gemeenfchap, bij alle hevige
„ ziekten, even zoo nadeelig voor den zieke, als voor
„ den bezoeker is ." Welke dan ook de gevoelens om .
trent het ge/chilpunt (bl . XV) mogen zijn , op deze
wtjze zoude er een punt van aanraking kunnen gevonden worden , op hetwelk de grondbeginfelen der kunst ,
bevordering van het algemeene welzijn, vooreerat kunnen bljjven rusten .
Practi/che 4anteekeningen betrefende de Cholera to
Scheveningen , door J . G . W A A R D E N B U R G, Med.
Doctor . Te Leyden, bij J . C . Cijfveer . 1832 . In
gr . 8vo . 85 Bl. f :-9o .

D e Schrijver

dezer practifche Aanteekeningen, van
Leyden naar Scheveningen ter behandeling van de Cholera gegaan , wenscht aan het verlangen zjjner vrienden to voldoen door mededeeling van hetgeen hij daar
Toen hij dezen wensch vernam, ontbrak het
zag .
hem daar ter plaatfe aan tijd, en toen ook nog aun
voorraad . Thans zal hij, de gezeade bezwaretl geweken
zijnde, then gehoor geven,
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Terwijl hij deze letteren hoofdzakelijk aan zijne vrienden rigt, voegt hij er tevens bij, dat bet geene befpiegelingen over den aard der ziekte zullen zijn, geene
bijdragen tot, noch onderzoek over de al of niet befmettelijkheid derzelve ; alleen een beknopt verhaal van
hetgeen hij in deze ziekte gezien en gedaan heeft, en
wel bepaaldelijk van die zieken, welke, in de aan
zijne zorg toevertrouwde wijk, aan hunne huizen behandeld zijn . Hij zal hier dus de waargenomene graden of vormen dezer ziekte zoo kort mogelijk befchrijven, derzelver behand_ling opgeven, eenige ziektegefchiedenisfen er bijvoegen, en hierop eenige meer
algemeene opmerkingen betreffende deze ziekte laten volgen .
Zulk eene wijze van behandeling achten wij de ware
to zijn, en wilde de Heer W A A R D E N B U R G, als
jong Arts, aan geene andere zich wagen, hij deed wdl,
en menig ouder Arts mogt er een voorbeeld aan nemen ; met twisten en haarkloven vordert de wetenfchap niet .
De Schrijver fchijnt de volgende vormen to hebben
aangenomen, of dezelve op de Cholera to hebben toe.
gepast : Goedaardige buikloop (de zoogenaamde Fran .
fche Cholerine) ; goedaardige Cholera ; kwaadaardiger Cholera (erethica) ; kwaadaardige bulk loop ; kwaadaardigfle Cholera (pesfima , paralytica , aspbyctica.)
Deze verdeeling heeft hare gebreken, zoo wet als vele
andere . Daar zij eehter door den Schrijver op zijne
bevindingen fchijnt gegrond to zijn , zoo blijve zij voor
zijne rekening, tot dat wij eens de Cholera onder /lellige en afdoende vormen zullen gebragt zien .
Overeenkomttig zijne verdeeling, loopt de Schrijver
derzelver erkenning , voorzegging, yerloop en behand4ling door. Dit gedeelte is voor geen uittrel ;fel vatbaar ; het behoort door elken Geneeskundige in zijn geheel en verband gelezen to worden ; ieder merke voor
zich aan, wat zijne aandacht treft, doe er winst mede, of trachte den Schrijver to wederleggen, als hij dit
noodig oordeelt.
S S 2
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Algemeene aanmerkingen hebben wij niet,, en met enWe bijzonderheden behoeft men het algemeen niet lastig to vallen , vooral wanneer zij van geen algemeen
belang zijn.
Der aandacht waardig is de aanmerking, waarmede
de Schrijver zijnen arbeid befluit , over de ziekteaandoening op het laatst der Cholera, die met haar in
verband fcheen to ftaan . Rec . meent dergelijk verband
niet onduidelijk in ziekten gezien to hebben, welke de
Cholera langer of korter zijn voorafgegaan .
De waarnemiug, dat, zoo Jlechts ddn hevig geval
zich in eene buurt (bl . 77) of in een Jlopje vertoande,
dadelfk meerdere menfchen werden aangetast , enz.
is, Os daadzaak, gewigtig. Zij wordt door bewijzen
metderdaad geftaafd.
Wij befchouwen deze practifche Aanteekeningen, ook
om den gees-., waarin zij gefteld zijn, hare plaats waardig to zijn, en wenfchen den Schrijver, op dit voetfpoor voortgaande, die voldoening, welke een onmisbaar gevolg is van het ftreven naar de waarhdid door
gepaste middelen .
OOnontbeerhjk Gedenkblad voor Vr'oedmeesters en Jrroedvroulven , of Zwangerheidsalmanak , naar het Hoogduitsch door c . L . H A P PE L, Heel- en hroedmeester (te Leyden) . re Leyden, bij H . van Oorde.. 1832 .
lllmanaksformaat. f : - 6c .

.Een vade-mecum voor beoefenaars der edele Verlos
kunst, vooral geichikt, om hun de berekening van
het juiste tijdperk der verlosfing gemakkelijk to maken ,
en hetwelk wij, als zoodanig, aan alien , voor wie fret
beftemd is , gerustelijk durven aanbdvelen . Alleen de
woorden : Onontbeerlzfk Gedenkblad, zjn, voor onzen
landaard, wat winderig gekozen .
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Beredeneerd algemeen Register op de Staten van Landbouw in het Koningr jk der Nederlanden, over de
jaren 1814 tot 1823 ingefloten ; door j A N K 0 P S,
Hoogleeraar in de Kruid en Landhuishoudkunde
to Utrecht, enz . Te Utrecht, biz van Paddenburg
en Comp. 1832 . In gr . 8vo. XYIII, VIII en 5o
bl. f : - 9o .

De Heer

K 0 P S geeft in een uitvoerig voorberigt de
gefchiedenis op der tten van Landbouw, met wier
opmaking hij vroeger belast was, als Commisfaris van
Landbouw, volgens eene door hemzelven ontworpenc
inftructie, en later belast bleef, toen de post van Hoogleeraar in bet aan ons akademisch onderwijs toege .
voegde vak der Landhuishoudknnde aan hem was opgedragen. De Hoogleeraar betreurt bet , dat zijn vroegere post onvervuld bleef. Dat men hem later ook
ontfloeg van bet opmaken Bier flaten, en deze zorg
aan de Huishoudelijke Maatfchappij overliet, fchijnt hem
mede niet zeer aangenaam geweest to zijn . Althans de
Misfive van den Heer Adminiftrateur voor de Nationale
NiJverheid aan gemelde Maatfchappij geeft hem aanleiding tot eenige tegenbedenkingen .
Hoe dit ook zij, bet voor ons liggend beredencerd
Register geeft een nieuw bewljs, dat bet den Hoogleeraar atbans niet aan ijver ontbreekt , en dat hij geene
moeite ontziet, om den vaderlandfchen Landbouw to
helpen bevorderen . Voor de bezitters der meergemelde
faten zal dan ook dit Register zeer welkom zijn, en
wij kunnen volftaan met hen er opmerkzaam op to maken, dewiji een werk als bet onderhavige volftrekt voor
geene eigenlijke beoordeeling vatbaar is, en dus met
geen ander doel, dan meer algemeene bekendmaking,
aan de Redactie kan zijn ingezonden .

Voork:ingen over de Cefehiedenls der beeldende Kun/len b
de oude Volken, door J . A. $ A K K E R . I/le Deel. Te Rot .
terdam, b# L . Vermeer. 1832 . 1x 9r- 8vo. 207 Bl. f 2 .50.

(to

1 . A . BAKKER

De letterilevende Schilder, de [Jeer B A K K E R , reeds voor•
deelig bekend door eenige bekroonde en andere Verhan .
delingen over onderwerpen van Lecterkunde, nadert in dit

ftuk meet bet vak van zijn eigenlijke beroep . De halve of
dus genoemde Franfche titel noemt dit werk : Cefchledenisder
beeldende liunilen b~ de oude Volhen ; meer behaagde ons de
eigenlijke titel :
Veorlezingen over de Gefchiedenis der keel.
dende Kunflen enz . Immers , eene volledige Gefchiedenis zou

veel meet vereifcben, dan bier geleverd words ; en ook de

Scbrljver erkent in zijne Voorrede, dat die verre boven zijn
vermogen en hulpmiddelen zou gaan, en oak nog niet in
ceuige taal volledig beflaat . Immers , de Heer B A a K Z R wil ,
indien hij eenige sanmoediging vindt, bet niec bij de Ouden
laten beruscen, maar de Gefchiedenis der Kunst tot op den
tegenwoordigen tijd brengen , zich echter flechts blj de
hoofdiaken bepalende . Hij zag, dat de kennis van de

theorie en Gefchiedenis der Kunst met derzelver beoefening
in Nederland geenen gelijken tred Weld ; hij wenschce den

jongen kunft?naar daaromtrent to gemoet ce komen, to lie.
vet, daar die tbeoretifche en historifche kennis ook op de
beoefening der kunst van grooten invloed kin ;ijn, om zich
voor verkeerde ftelfels en zijpaden to wachten .
Her zijn dus Voorlezingen, gehouden in bet Teekenge .
nootfcbap : Hierdoor tot hooger, to Rotterdam. Wij weten
niet, uit welke perfonen deze kring beftaat ; maar wel, dat
de Redenaar in die leden veel, zeer veel vooronderftelt .
Het zijn in bet eerie, theoretifche gedeelte doorgaans zeer
afgetrokkene wijsgeerige befpiegelingen in de nieuwere

Duit.

fehe mauler (waarvan Met alleen de zaken, mast ook de

kis.

tail en voordragc zeer duidelijke blijken dragen) ; bet
torifche gedeelte dringt de geheele Oosterfche, Egyptifche
en oude Criekfche Kunstgefchiedenis in een kort beflek bij .
een, en uoemt eene menigte namen, zoo van linden Ws
perfonen, op, die bij kunstbeoefenaars en Iiefhebbers, met de

4rcheologie en Kunstgefchiedenis zoo min, als met de Zsfhe.
tica, zeer vertrouwd, ook wel tot de terra incognita zullen

bebooren . De Heer B A K K E R heeft misfchien to veel zich .
zelven en de buitfche kunftenaars op bet oog gehad , maar
- wij fpreken vrijmoedig -- hij is in kennis der Gefchle .
denis en Lltteratuur onder onze jongere kunftenaars een
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en ook de Duitfchers overtreffen hen daarin .
Wij vreezen waarlijk, dat vele Indifche en Egyptlfche namen,
ja zelfs fommige Criekfche, door degenen, voor welke de
Heer BARKER voornamelijk dic werk beflemde, niet ver .
itaan z+ullen worden . Bij de Iectuur zal dic echter mis .
fchien nog beter gain dan bij de voorlezing, waarin zoo
vele zaken en vreemde voorwerpen even its coovergedaanten
de Met voorbijzweven , zonder een' vasten Indruk op bet
geheugen of de verbeelding to kunnen maken .
Het geheel is verdeeld In zes vrij uitgebreide Voorlezingen
eene tot Inlelding ; voorcs, over de Cefehledenis der beeldende
Kunflen by de aloude Oosterfche Volken, zoo als Indianen,
BaZyloniers, Pheniciers (waartoe ook de tempel van Jeru.
zalem behoort, onder s A L o M o door Phenlcifche kunfte .
naars opgerigt) en Perzen, b. v. de rurnen van Perfepolis
en Pafargada (Parfegaard) ; over de Bouw., Beeldhouw- en
Sehilderkunst der Egyptenaren, in twee Voorlezingen ; over
Phenomen ,

de Cefchledenls der beeldende Kunflen by de Crieken in het
eerfle tydvak, mede in twee Voorlezingen . Er is zeer

veel kunde in deze ftukken ten coon gefpreld ; doch mis .
fchien is dezelve wat to veel opeengeftapeld . Terwijl de
regelen In de Inkiding met aile geftrengheld en afgetrokken
worden voorgefteld, loopt de Kunstgefchiedents misfchien wat
al ce veel in concrete bijzonderheden. Zou men nu Met wdl
gedaan bebben, wanneer men er die regelen wit meer op
had toegepast?
Er is, oozes inziens, nog een ander gebrek in deze
ICunsttbeorie en Gefchiedenis ; namelijk de duiscerbeid, waar .
in dezelve menigmalen gewikkeld is . De Heer BARKER
heeft blljkbaar veel Hoogduitsch gelezen, en bet kenfchet .
fende van den tegenwoordigen Duftfchen ftijl, vooral bij eenig .
zlns wijageerige onderwerpen, gebrek aan duidelijkheid, niet
zelden overgenomen . Een aantal Cermanismen, en eene niet
zelden verwaarloosde interpunctie, voegt zich bierbij, om
den Idjl moeijelijk en minder bevallig to waken. Somtijds
wordt ook de tail geweldig verwaarloosd . Wit beteekent
b . v. bet volgende, b 1 . n o ? „ Eene volkomene plastlfche
„ voorttelling verbledt bet oudericheid der Ievende, tusfchen
„ de doode ftof, die de beeldhouwkunst flechts ter barer
• befcblkking heeft. De eene ftof is meer dan de andere
• voor eene aan de werkelijkheid nadere vooritelling ge• fcbikt ." (Dit nadcre zal wel naderende moeten zijn .) B1 .
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godsdienst zal des to voordeeliger voor de ont .
27 : ,, De
„ wikkeling des kunstzins en vooral voor den beeldenien
„ zijn, hoe meer zljne voorftellingen in de vormen van
„ bet bewerktuigde leven op eene gelijkende (adequate)
„ wijze daar to flellen zijn . " BI . s8 : ,, Verder dan de
„ kunstvorm, die een volledig beantwoorden en een innig

„ doordringen van bet uiterlijke met bet innerlijke vordert,
• gaat bet /ymbool," (waarom niet zinnebeeldY) „ dal op

„ eenen zamenhang van zinnelijke voorwerpen met godde .
„ lijke wezens berust, die flechts voor bet godsdienftig
• geloof beflast, en daar meer vergezochte verbindingen
„ dan de kunstvorm toelaat." Dic Is Hoogduitsch van den
hedendaagfchen fiempel met Hollandfche woorden ; en bet
fpijc ons van den jongen, veelbelovenden Schrijver, wiens
vroegere bekroonde Verhandelingen dal karakter nict drngen ,
dat hij zoo doende eenen verkeerden weg inflaat, der tale

geweld sandoet, en geen goed voorbeeld aan andere Schri) .
vets over de kunst geefc.
Onmatig lang is de periode
1) l. 51 ; daarenboven is dezelve gebrekkig en hapert in
't midden. Wat is ook ,, een innige trek, die de Babyloni.

• crs,

gefijk andere volken ufc deze ftreken, vroegtijdig tot

„ eene groote volksmesigte zamendrong Y" BI . 52 : Afleidingszeeen, lees : meren ter afleiding, (Hoogd. Seen.) Zeeen
omringt men met geene fteenen muren . Bl . 124 : „ Hun .
• ne poging, om seder deel des ligchaams op eene ge .
• lijk duidelijke en kennelijke wijze daar to ftellen , werkt
• bier overal op eeue fireng bepalende wijze in ." Hier zijn
drie grove Cermanismen .
Daar to flellen (wij behoeven

die woord volftrekt niet, daar ons oude Hollandfche voorflellen hetzelfde uitdrukt) ; gel~k voor even (gleich) ; en
o? icts inwerken (auf etwas einwirken) In plaats van op jets
invloed hebben, is een der ergtten, die wij sangetroffen beb .
ben, alleen bet elders gevondene befleken voor omkoopen
uitgczonderd. Nog ddne plaats ; zij zal de laatite zijn .
B1. 143 : „ Zoo vormde zich, even als in bet ganfche
„ Egyptifche leven, ook in de kunst, op den grondflag

„ eener eigenaardige natuur en wereldbefchouwing, die door
„ de godsdienst als bet ware verfteend en vereeuwigd was,
• en op eenen veelal door de verbeeldingskracbc daarge .

•

flelden bodem (Soden, grond) (•) , een nuchter en droog

(•) Wij merken dit aan ; men zou anders aan een fchip

kunnen denken .
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„ verflandsleven , dat de buitenwereld met groote fcherp .
• zinnigheid in duizendvovdlge onderfcheidingen opvat, en
• bier, bij de vruchten eener alonde phantafie, elke zeld .
• zame fymbool Os gegevene vormen aanwendt, en met
„ eene koele naauwkeurigbeld foms ontleedt, foms zamen .
• ilelt, maar daarblj doorgaans van die warmte en levendig .
„ held der aanfchouwing, die de eigenlijke en eeuwige be .
• teekenis der natuurvormen raadt, en van die juisce za• menflelling van bet inwendig gevoel met de zinnelijkheid ,
„ waaruit alleen de ware kunst kin voorcfpruicen, hemels .
„ breed verwijderd blijft." Welk een zin I Wij geloovea
niet s dat 110 o F T en B R A N D T, wat zeg lk? dat VAN
E F F S N en S T u L er een woord van verilaan zouden heb .
ben ; VAN D E R PALM ZOU er (lellig bij glimlagchen of bet
hoofd fcbudden, en dat zhjn toch onze Modellen. Bet is
waarlijk jammer van den Heer B A K K E R 1 Nogmaals raden
wi bem welmeenend, meer echt Holland/she Schrijverq en
wat minder Duit/che to lezen, wanneer bij (zoo its wij
bopen) ons verder de flotfom zijner wezenlijk niet geringe
kunde wil mededeelen.
De zes Voorleziagen zUn zoo rijk aan zaken, dat bet
ons onmogelijk is, daarvan een uittrekfel to geven, eenigzins geevenredigd san then voorraad . Door zeer veel in
een kort beflek to willen zeggen, wordt de ilijl wel eens
droog. Met alleen oudere, maar ook de beste nieuwere,
vooral Dui:/she werken, beeft de Heer B A K z E R daarbij
gebruikt, doorgaans met oordeel, maar ook wel eens met
al to veel vertrouwen op de Schrijvers, die hij volgt . B. v,
in bet zoo even medegedeelde oordeel over de Egypti/che
kunst. Bet is namelijk bet oude, gewone ; maar deFran/che
Geleerden in Egypte hebben doen zien, dat er ook beer.
lijke en door fchoonheid en bevalligheid uittlekende ge.
wrochten der Egyptenaren uit bet bloeijendile tijdperk bunner
kunst worden gevonden ; zie daarover de Idein van nEER E N.
BANKER'S verdeeling der kunilen in zoodanige,
die bare vormen in meetkundige evenredibheid, en dezulke,
die dezelve in navolging van bewerktuigde nacuurvormen
zoeken, is opmerkelijk, en doet, wel is maar, in de eerfle
kiasfe fommige fchijnbaar verbazend uiteenloopende kunflen,
geligk de mnzijk, Bans . en -- bouwkunst, bijeentlellen, mast
er is nogtans in die alle zekere fymmetrie (bet woord is
nan de bouwkunst, maar de zaak ook aan de beide andere
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Nogtans heefc, van een' anderen kant , de bouw .
kunst weder door bare uicbrelding in de ruimte, en omdat
zij het kunstidde in eenen zigtharen vorm uitdrukt, zoo veel
overeenkomsc met de beeldhouw . en fchilderkunst, die bewerktuigde vormen nabootfen, dat men dezelve ce zamen
onder den naam van heeldende Kunjlen bevat (bI . 23 , a4) .
Hec verfchil nogcans tusfchen deze tweederlei kunstvormen
vercoont zich fprekend bij de oude Crieken . Terwijl in bet
eerfle cijdvak der Criekfche befcbavlng de bouwkunst en de

daarmede verwante kunflen zich boven de onderwerping aan
eenen vasten grondvorm of typus verbieven , die In Egypte

deeds den kunfienaar boeide, (zoodac ook nergens zijn naam
vermeld words ; bet was altijd flechcs de kunsc naar de voor .
gefcbrevene regelmaat, die zich vercoont) was dic met de
eigenlijke beeldende kunflen , beeldhouw. en fchilderkunst,
Wet bet geval ; deze bleven noggehechtaan die,doorde Gods-

diensc eenmaal voorgefchrevene, bellige vormen, op de flijve
Egyptifche wijze (zie bt. 150. 1 60- 176- 2o6) . Den overgang fchijuen de door coca RELL ontdekte flandbeelden van
MINERVA In den tempel van JUPITER PANHELLENIUS

op £gina to hebben gemaakt, die wel reeds een' vrijen fland
do volkomene ontwikkeling, maar nog eene ltijve bonding
en eenen vorm van overeenkomst (de convenance) hebben,

Wet de bezielde nitdrukking der eigenlijke en ware Criek .

fche kunsc .
Ten flocte moeten wij den Heer BARKER . voor bet ver.
voig van zijn werk, oplettend waken op de fpelllng der nude
namen, die bier niec altijd joist is, en waaraan iemand, die
(zoo als bij hem bet geval fchljnt) de nude talen niet magtig
is, dubbele zorg moec befteden . Zoo ftaat er Mycena, in

plaats van bet meervoudige lllycene of Myeene ; Delphos, in
den vierden naamval, in plaats van Delphi ; Epyrus, voor
Epyrus ; Neptunes, voor Nepturus ; Orchomena, voor Orchomenus ; Cycicus, voor Cyzikus ; Erythaifche, in plaats van
ErythteTfche (Zee) ; thalomoi, voor thalamoi, enz. Ook Is
bet een weinig gemaakt, joist overal, in navolging der Duit.

fchers, de Criekfche Godennamen in plaats der algemeen bekende Lat~nfche to zetten, vooral wanneer men deze laatfte,

gelijk de Scbrijver doer, er toch bijvoegt . Maar dit moet
men dan ook niet verzuimen joist bij de minst algemeen
bekende diet Godennamen, zoo als Eros voor 4mor, of den
Mingod, en de Chariten voor de Cratitn of Bevalligheden,
op bl . 1 84.
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De Heer B A K K E tt Is to zeer doordrongen van liefde voor
Kunflen en Lecteren, dan dat de boventtaande aanmerkingen,
die alleen in derzelver belang gemaakt worden, hem zouden belgen. Ware bet werk compleet, zoo zouden wij mis.
fchien fommige derzelven hebben teruggehonden ; nu blelden
wij de mededeeling voor nuttig, opdat de SchriJver, des ver.
kiezende , daarvan in een volgend Deel nog gebruik zou kun#
nen waken . Wij achten den gebeel nit zichzelven gevorm .
den Man hoog, en kunnen dus geen oogmerk hebben, om
hem lets onaangenaams to zeggen ; alleen bet belang der
Letceren , en de vrees, dat een met roem bekende naam
andere jonge Schrijvers - en ook hemzely' In volgende ge .
fchrifcen -- eene verkeerde , voor onze tail noodlottige rigting zou kunnen geven, heeft ons bezield .
Een volgend Deel , de Crieken inderzlvboiat,
tende, moet voor de Kunstgefchiedenis nog veel belangrijker
zijn dan bet tegenwoordige.
Cefchiedenis van den v~ftienjarigen Frede in Europa, federt
den Yrede to Paris in 18ts tot op de tweede Franfche
Omwenteling in 1830. Door N . G . VAN K A M P E N. In II
Deekn . Te Haarlem, ko de Erven F . Bohn . 1832 . In gr.
8ve. Te zamen XL en 96z blA f 9- :
In dit werk levert de Heer VAN K A M P E N een zeer volledig
en, in ons oog, uitmuncend overzigc der gebeurtenisfen ge .
durende den viftienjarigen Vrede in Europa. Genoegzaam
alles, wit bij de onderfcheidene Natien, niet alleen in ons
Wereiddeel, maar ook in de Volkplantingen en in de Noord .
en Zuidelijke Staten van 4merika , is voorgevallen , en voor
ons en den nakomeling van gefchiedkundig belang kan gere .
kend worden, is bier opgenomen, helder niteengezet en kunst.
matig aaneengefchakeld. Onder de lezing vonden wij ons
getroffen, zoo wel door den rijkdom van zaken, als door de
wijze van behandeling , en meer bUzonder door de juiste op .
merkingen, waarmede de Schrijver bijna elke gebeurtenis ver.
gezelt, en door de echt-liberale gevoelens, welke hij overal
ten coon fpreldr . Daar bet werk , nit den card der zaak,
voor geen uittrekfel, zelfs voor geene fchets, vatbaar Is,
zullen wij Never lets meer zeggen van den geest, waarin
bet gefchreven is, en daardoor vertrouwen wij dan ook bet .
zelve bet best to zullen kenfchetfen .

6I6
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Geftreage onzijdigheid," duo fpreekc de Heer V A N R A ac„ heeft mijne pen beftuurd. lit ben
• noch liberaal (naar bet fpraakgebruik outer djden) nosh
• ferviel, maar met geescdrift bezield voor eene geregelde
• Vrijheid, zoo als wIj die thans in Holland genieten, en
„ ook onder de Republiek genoteg. - Zoo mijn boek eenige
• waarde bezit, zal bet misfchien die zijn, van even ge„ itteng omerent de uicerften , als toegevend omtrent edele
„ en welwiliende ,manners van alle partten to zijn . F E R D I.
• HAND VII, INFANTADO, MIGUEL en MAITLAND,
„ maar ook P E P f en R AG o zullen in mij geene voorfpraak
„ vinden ; maar ALEXANDER van Rusland, C H A T E A U„ BRIAND, ROYER-COLLARD en CANNING hebben,
• mijus inziens, aanfpraak op de bulde van tijdgenoot en
• nakomelingfcbep, ala vaderlands . en menfchenvrienden van
• eene verfchiflende wijze van zien, - Overal heb 1k ge .
• tracht mijnen eigenen weg to bewandelen, zonder mij flaafs
• aan iemands oordeel to onderwerpen , en zonder Vorften
• of Grooten, maar ook zonder de veeltljds zoo noodlottige
• dusgenaamde publieke opine (opinie der dagbladfchrijvers)
• to optzien . "
Wij bebben wel meer van die Geloofsbelijdenisfen in Voor.
redenen en Inleidingen gezien, waarvan bet werk zelf de
volmaaktfte tegenhanger was . Beter nageleefd dan bier, za .
gen wij ze nimmer. Met de grootfte vrijmoedigheid , en zob .
der lets cc outzien , beoordeelt VAN R A M P E N her gedrag der
Monarcben van Europa s en zegt de waarheid -- die meestal
geene vleijende waarheid is . Onbekrompen Iof gavende aan
wien lof toekomt, gemadgd en omzigrig, waar een fireng
oordeel misfchien onregtvaardig zou kunnen zijn, is hij on ,
verbiddelijk geftreng tegen de uiterften, Van dit laatfte geeft,
onder vele andere , de beoordeeling van Don M I G U E L een
merkwaardii blijk . (lite D . bl . 4O4,) Naar ook de zooge .
noemde Liberalen (in de laatfte cijden Reyolutianaireu) wordeq bier naar verdienile ten Loon geleld . $dne uicmuotende
aanmerking kunnen wij ons niet wedrhouden bier, tot een
voorbeeld r mede to deelen . De Schrijver had in den rekit
(fide D . bl . 341) gefproken van den „ vermagrden Yolks.
dickrer BE R A N O ER," en nu teekent hij daarbij aan : s, WD
• lchamen ons bijna, dat woord, met zoo veel regt van
• onzen vromen , deugdfievenden. C A T s gebezigd , ook to
• gebruiken van eenen man, die her heiligfie met eene bal .
„

PEN In de Voorrede,
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• dadige band durfde aanranden, die zedeloosbeld en ougods. .
„ dientligheid misfchien meer daniemand federt V or, T d1 .Rlt
• heeft voortgeplant. Maar kan men toch minder zeggen van
• eenen Dichter, van wiens gezapgen men op ddnen dig,
„ eer zij konden verbodea worden , 8ooo exemplarea ver .
„ kocht? Maar er zijn Yolken en Yolken, en gelijk bet de
„ fehoonfe loffpraak der Nederlanders in de Zeventiende Eeuw
„ is, dat CATS hun Volksdichter wits, zoo is de Franfche
• Natie der Negentiende geoordeeld, wanneer men weet, dat
v zij eenen Volksdichter had in -- B E R,A N eE -R l"
Wij twijfelen bijna niet, of velen, die di ; werk vap den
Heer VAN K A M P E N met zijne vroegere gefchriften vergeltj .
ken, zullen. zeggen : V A N K A M P E N's Liberalismus is merkelijk
bekoeld . Wij voor ons zijn van oordeel, dat alleen bet woord
liberaal in de laatfe tijden zeer van zin veranderd is . Toen een
a A It E L D E X Frankrijk, met fcbending van Grondwet en ge .
zond verftand, tot din groot klooster trachtte to waken ;
toen bet Jezuitismus met opzet in de hopgte geholpen werd,
om bet opkomende gellacht met Middeleeuwfche denkbeel .
den to vergiftigen ; toes alwat in Frankrfk wdl dacht zich
evenzeer, als bet graauw, tegen deze fchaamtelooze pogin .
gen sankantte ; toen Liberalismus de handhaving eener Grond .
wet was, -- toes was elk weldenkend Nederlander een Li .
beraal, in den warn zin des woords . Maar fedeat zij, die
bet op Diets toeleggen dan op bet omverwerpen van alle orde
in den Scaat en op bet veriammpn van alle weccig gezag,
om, op bet punt der Troonen en Staten, hunne elgeneTheorien , met hunne perfgnen daarbj, aan bet roer van een
half zinkend fchip to plaacfen-, federt x# zich Liberaden 'en
bunue zaak Liberalismus noemen , -- fedeu then t4d is bet
woord van zin veranderd, en gruwen wij , met VAN E•A M.
PEN , van zoodanig Liberalismus 1
De itljl van den Beer VAN E A M:P EN , met name zijn
Historifebe itijl, is genoegzaam bekend en gewaardeerd, en
in dic werk vooral Wet minder dan in zijuevorage,, Zelfs von .
den wij bier nog meet warmce ,, ea gees (poor dier overhaas .
ting, welke men,, bij eene zoo vruchtbare pen, ais 't ware
ut priori vooronderitellen zoude . Als brounen beeft de Schrlj .
ver zich bediend van een aancal der beste in . en buitenland.
fcbe gefchriften, maar wel voornagtelijlt van g E N T U R X N .t'I
Chronik des neunzehnten Jahrhunderts, welke zijne boofdbroa en de grondfag van zijn werk is, zonder dat ht hem
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echoes volgr in zijae doorgaans to hevige en onbillijke beoor.
deelingen van Voriten en Regeringen .
Oifchoon dtt verfag reeds meer de gedasnee eener lofrede
dan van eene beoordeeling heeft , zullen wjj bier nog dit
bijvoegen : dat wij in bet bijzonder aan Nederlands Jonge.
tlngfchap den welgemeenden raid geven, om zich dit werk
san ce fchaffen . In eenen djd, waarin bet laaekundige als
't ware de Geest der Eeuw is , en ftaatkundige aangele .
genbeden bet onderwerp der meeste gefprekken uitma,
ken, leere men toch vooral ditgene kennen , waarover men
fpredkt, en leere men tevens regtveardig, gemadgd en ge.
zond over perfonen, zaken en Theories oordeelen I En
biercoe kennen wij geen werk meer bevorderlijk, dan her
onderhavige .

Herimserrtngen nit Japan (,) van

R END R I K D O E F F,

Rid.

der der Orde van den Nederlandfehen Leeuw, oud Opper .
hoofd der Nederlanders in Japan (,) op het Eiland Decima .
7e Haarkm, bid' de Erven F . Bohn . 1833 . In gr. 8vo.
Pill en n68 hi. f 2 .5o.

N egentien

jaren, en daaronder vijftien als Opperhoofd der
Nederlanders, heeft de Heer D o E F F in Japan doorgebragt .
In dien tusfcbeatijd heeft ho , ook door dat jaren fang alle
gemeenfehap was afgebroken, en bij derhalve to vrijer over
zijne nren befchikken kon , zeer veel kunnen opmerken en
nantee&enen ; onder anderen had hij een ultvoetig Japanseh.
en Nederlandsch Woordenboek opgefteld . Nadir hij, met
even veel moed als beleid, zorg bad gedragen , dat de
Nederlandfche viag op her Eiland Decima Heeds was biijven
wapperen, zonder dat hg, alt Opperhoofd, immer Fransch
of Hngelsch gezag erkend had, oneving hij in 1917, tot
beloonlug zijner getrouwheid sin de zaak- des vaderlands ,
van Z. M . de 6rde van den Nederl . Leeuw, en werd van
z)nen zoo fang vervbiden moeijelijken post ontflagen, welten hij nu, bij voordeeliger omfandigheden, an den peer
DLO M n of F overgaf. Van Batavia vertrok hit vervolgens,
met bet ootiogsfcbip de Admiraal Evertfen, star bet vader.
land ; doch , daar de manfchap en de reizigers then redde .
loot lek geworden bodes, zonder bet Eiland Dlego-Carcia
to kunnen bereiken 0 verlatten moesten en op eene Ameri.

H . D 0 E F F, HE 9INNERINGEN UIT JAPAN.

6.19

D o E F F zich genood .
zaakt, alle verzamelde zeldzaambeden en vele papieren,
onder anderen de kopij van bet gezegde Woordenboek,
achter ce lacen . Derhalve moec hij zich nu tot bet mede .
deelen dezer wel win breedvoerige , maar toch zeer bolang.
rijke herinneringen bepalen , en , ten opzigte van bet Woordenboek, zich vergenoegen met bet bewijs to geven, dat
hij zelf bet had opgefteld ; terwijl, met bebulp van een
achtergelaten exemplaar to Nagafaky of van daarvan vervaardigde affchriften en uictrekfels, de Heeren v o N s 1 EB O L D en O o E R M E E R F I S C H E R hunne Woordenboeken
hebben opge(teld, en ook anderen nit kladden en dubbelds
van zijn werk bet eene en andere, ten behoeve van bunnen
eigenen arbeid, hebben geput .
Alwie bet bier aangekondigde werk van den Heer D o E F F
bezit, en betzelve aanvult en vergelijkc met dat van den
Heer M E V L-A N , (Japan in Schet/en, 1m)lerdax;, b# m.
1830) beeft, naar ons inzien,
W E S T E R M A N t N z O O N,
een voortreffelijk geheel over Japan . Ecbter moeten wij
bier opmerken, dat, hetgeen de Heer M E Y L A N over de
Japanfche taal zegc, zeer wel uit bet dubbel der papieren
van den Heer D o E F F , dat op Japan is aehtergelaten,
kan zijn overgenomen ; dat wijders de gefchiedenis van Ja .
pan en de aard van bet den Dairi nog overgebleven gezag
blijkbaar beter door den Heer DoE-FF, dan door den Heer
M E Y L A N , worden voorgelleld. Over de zeden en gewoonten der Japanners Is M E Y L A N weder vollediger . Doch beer
de betrekking der Nederlanders tot Japan geeft do Heer
D O E F F , die zijne elgene herinneringen mededeeit, alles ,
wat men verlangen kan . Met genoegen zal seder IVeder.
lander zien, hoe aitmuntend zich DOE F F , in de neteligfte
omftandigheden, heeft ftaande gehouden . Met verontwaar .
diging zal hij daarentegen opmerken, hoe ondankbaar en
flecht zich de Rusfen - met verfoeijing, hoe laag en fnood
zich de Engelfchen omtrent ons gedragen hebben . Om ilechts
lets to noemen tot bewijs van her laatfte : de geleerde en
fmaakvolle, maar hacelijke en gewerenlooze T H . $T A MF O R D R A F F L E S, had reeds de tijding Qntvangen van do
Omwenteling in 1813, op Batavia was de herftelling onzer
onafhailkelijkheid bekend ; de Heer B L OM H O p F was door
den Heer DOE F F, die nog niets van bet bier to lande in
1813 gebeurde vernomen bad, tot onderhandeling met den

kaanfche brik overgaan , zag de Heer
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R A F F L E S, nit Japan naar Batavia
gezonden ; miar R A F F L E S zond den Parlementair B L o MH OFF in krijgsgevangenfchap naar Engeland : zoo fchond
hij her Regt der Volken, dat hij bad behooren to eerbiedi .
gen zelfs met opzigt tot eene vijandige Mogendheid ; maar
hij fcbond bet bier met betrekking tot eenen Bondgenoor I
Waarlijk, om zoodanig alle gevoel van eer en regtvaardig .
held to verzaken , moet men Engelschman zijn ! Men vindt
dat geval verbaald bij D o E F F , bl . 2go. Trouwens nit dit
werk kan men zien, hoe zeer de Regering en bet Voik
in Japan aan ons gehecht zijo, en van welke lage middelen
de vreemdelingen, inzonderheid de Engelfchen, zich bedienen, om ons en onze Bondgenoocen to kwellen . Ook dit
werk kome in veler handen !

Engelfchen Oouvetneur

WL

Zwltferfche Tafereelen. Door A . VAN
To dnrflerdam , b~ Brest van Kempen .
.
8vo.
XIV,
187 Bl. f 2 .60.
In gr
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1833 .

uoo

P, J R .

De voor ons liggende dichcbundel bevac, even als des

Dicltters vroegere bundel, WARSCHAV geciteld, eenige losfe
en onzamenhangende tafereelen, die men niet ais een aan .
eengefchakeld geheel, msar als afzonderlijke gezangen , onder Ednen citel verzameld, heefc ce befchouwen . De Dich .
ter zelf erkent dit, en hij doet er opregter en beter aan,
dan dat bij ons deze onderfcheidene itukken voor een enkei
uitvperig geheel wilde opdisfcben, gelijk hij met zijnen vo .
rigen bundel beproefd heeft . - Wij zullen dan ook nu
weder, even gelijk wij met de Poolfche tafereelen gedaan
hebben, deze afzonderlij ze gedichten, ieder op zichzelf,,
doodoQpen, om ten forte eenige algemeene opmerkingen
mede ce deelen, en ons oordeel over de waarde van dit
kunstwerk zamen to crekken .
De bundel beefs eene Opdragc aan den Heer en Mr . F .
FRETS aan 't boofd, welke gevolgd words door eenen
VOORZANG, DEN 1NIGEN B I L D E R D 119 TOEG$JiULDIGD . (*,)

Dit fukje is in twee gedeelcen gefplicsc : van her eerlte
1Fomc men door een' llouten overfprong, als van den eenen
oever op den, anderen, cot bet cweede ; doch de beide ge(*) Taew /den is bekend ; maar toehuldigen ? . . .
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deelten zijn, niettemin, volfrekt zonder verband . In bet
eerfe bezingt de Heer VAN D E R Hoop zijne droef held
over den dood van den oncfapen Bard ; in bet tweede kondigt hij zijn voornemen aan, om den lof van W I L L E M
TELL to bezingen . - Op bet einde van dic onzamenhan .
gende gedicht zegt bij, dat bij in den vorm de vrijheid
Bert, ads de ziel der Poezi/. Hoezeer ons dit gezegde
niet regt duidelijk is, gisfen wij echter, dat hij daardoor
inzonderheid den tweefachcigen inhoud van dezen Voor .
tang, waarvan hijzelf bet onvereenigbare zal hebben gevoeld,
wenscht to vergoelijken en to verdedigen .
Het tweede gedicht draagt ten opfchrift : DE HUT IN
BET DAL. Dit opfchrift flaat niet op bet onderwerp, maar
op de plaatfing van bet tooneel . De zoon van TELL,
namelijk, zoekt bij den Berghermiet, die bet dal bewoont,
een nachtverblijf voor zich, zijne moeder en M E L c H T AL .
De Iaatfe verhaalt aan den gastheer, die nog niets van dat
sues fchijnt vernomen to hebben, de gruwelen, aan zijnen
vader door L A N D E N B E R G'S foldaten gepleegd ; waarna de
vrouw van TELL, afgewisfeld door haren zoon en M E L C II •
TAL, de bekende overlevering mededeelt van bet affchieten
des appels door TELL van bet hoofd zijns zoons . Dit ver.
hail is feel, bezield en warm . Een enkele foplap, als
op bladz. 37 : En 't hart u Jloeg van teedre zorgen, is
den voortgang wel eenigzins hinderlijk, maar bet ontbreekt
bier niet aan zeer fraaije regels, waarvan de twee laatfe
de fraaife zouden zijn, zonder de dubbelzinnigheid, of,
namelijk, God of de Jlaap de oogleden trust : een gebrek
van onjuistheid, dat den Dichter op vele plaatfen aankleeft.
DE STORM OP BET MEIR is bet derde der gedichten , en
behelst bet verhaal van T E L L'$ ontkomen, door op bet
frand to fpringen, de bulk in de golven terug re flooten,
en den dwingeland G E S L E R cer neer to fchieten . Dit tafereel keuren wij nog fraaijer dan bet vorige ; maar onder de
fchoone en fchilderachtige brokken willen wij volftrekt niet
geteld hebben de zonderlinge comparatie, die op bladz .
54 en 5S voorkomt, waarin TELL, nog gekromd in zijne
boeijen liggende en bet uur der wraak afwachtende, ver.
geleken wordt bij een jong poeet, die, door een nietig
Midasrot gehoond, nogtans trotsch op zijne roeping blijfc,
en van zijne onbeklimb're rots (hoe is de poet er dan op
T t
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gekomen ;) aan de, op hunne beurt, in 't ftof geboelde
Midasfen vraagt : Me onaer is een adelaar?
Zoo daagde ook, rein als de uchtendflraal,
Aeor TELL bet nur der zegepraal.

Her vierde tafereel bevac DEN SLAG VAN MORGARTLN . Het
is vol van krachtige regels en telc menig geapierd en dighterlijk coupler. Wij zouden echter den Autheur, die fin
dit fluk getoond heeft, genoegzamen adem ce hebben, ow
den forfchen ttrijdzang waardiglijk oan to heifen, in be4ea .
king wenfchen to geven, of zijne afgemeten vierregelige
coupletcen den fnellen voortgang van her verhaal Met op
meer dan d6ne plaits belemmeren, en of eene doorloopeude
maat den gloed van her geheel niec borer zou hebben dopn
uitblinken? Voorzeker ook zou her zangerige van her a,uiTERLILD en her ZLGELILD der Zwitfers to kentielijker pitgekamen zijn, indien deze .gezangen niet wsfchen andere
coupletten , maar ter afwisfeling van doorloopende versrelgels,
ingevlochten geweest waren .
DE ovEISTaOOMING is de titel en bet onderwerp van bet
vijfde tafereel . De grijze T-E L L reds een zinkend kia,~i,
an voerc her in de amen van de moeder terug . De NOding van dit flukje is regt bevallig. Schilderpehtig zijn dergelijke regels
Dan houdt geen bed de beck in toom ;
Dan zwelt de zilv'ren Sehaker/lroom ,
En vloeit , (*) gezweept door 't fells IVoord ,
Met holle en breede baren voort,
En fpoelt den (f) kamperfoelieheg,
De veldroos en de grasbloem weg.

Her vervolg van dit tafereel is echter merkelijk mipder
frail , juist omdat de Dichter zich er toe gezec fchijnt to
hebben, om her regc fraai op to fchikken . 'c Is hatdkleu.
rig en boot van verwen . 1mathisten, zoomrig zonnefloven,
topaasge(feenr', haken van kristal, en dergelijke poedfche
fnuisterijen meet, zijn klatergoud . EVenmin kunnen wi3
bier op bladz . I to, als elders op bladz . 6o en 61 , eenige
fehoonheid vinden in regels, die pit louter punten of itip .
(*) Bruist of f uift . (t) De.
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pen bellaan, waarvan de verhorgen zin ons onvarltaanbaar
en onverklaarbaar is gebleven .
DE KAPEL VAN TELL is bet zesde of laatfie tafereel . rn
tegenfelling met den aanhef van bet vorige ftukje, is de

ioleiding van dit gedicht zeer zwierig on opgetobid . Wij
hadden gewenscht bier minder gloei/end isnkarnaat, keurtopazen en feagdig morgengoud to vinden, en meerder
Woorden , r#k aan kracht , magr arm aan kunstfieraden,
zoo als de Dichter op bladz . 127 zegt, dat door den Priester aan bet altaar gefproken werden . Hec verhaal h bet
minsc bezielde van den bundel ; maar de ilotzang, op bladz .

133 sanvangende, is wedr zeer bevallig door wehuidend .
heid en eenvoudige fchoonheid .
Hec coegift, BESLUIT ,genaamd, bad veilig aehterwege

kunnen blijven. De Dichter flort er zijne verwenfchlngen
op den kop der vrijheidskraaijers in ult, die door hem ge .
fchuwd worden, zoo als de geest van 't water door dien
vqn 't vuur ; en , gelijk hij ons reeds in zijne TOEHULDIGING

herinnerd had, dat h I den lof van PETER'S rijk en bet
bloedgerigt der Polen heeft bezongen, zoo zegc hij ons nogg
maals bier, dat Hij, die Polens flraf en 't regt der kroon
bezong, geen offers brengt aan de Phrygiaanfche muts . Ge.
weldig is de vloek, dien hij op de fcltuldbeladen ziel der
vrijbeidsdwingelanden uicftort . Hij werscht daardoor hunpe

folceting birj des afgronds flrafgloedfc/in nog to vermeerderen , enz . enz . Eindelijk bedaart hij , zich herinnerende,
dat God den zondaar redding aanbiedt door C H a I S T'V s'
offerdood, die aan bet vreefelijk regt voldaan heeft ; en hiJ
eindigt met to zeggen, dat hij de citer negrlegt, tot hem
weder eene andere ftof bet zangerig Hoed (*) zal does brulfen I - Er zon , wij herhalen bet , weinig aan verloren ge .
weest zijn , indien , met de TOEHULDIGING, ook dirt BasLUIT en deszelfs wonderlijke meugeling van denkbeelden
schterwege ware gebleven . In beide fpreekt de Dichter ook
to veel van zichzelven .

Ook de AANTEEIIENINGEN, die bet boekje met ruim 4o
bladzijden vermeerderen, had men voor een goed gedeelte
kunnen misfen . Des Dichters ftaatkundige geloofsbelijdenis
beefs voor een' derden geen belang, evenmin de brief, dien
(*) Zangerig, zoo veel als aangebrand ?
T t 2
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hem, ter dankzegging voor eene Opdragc en
.exemplaar,
heeft gefchreven. Hetkonia,
een pracht
ders, of een dergelijke brief moest beleefd en vleijend zijn ;
bet tegendeel ware eene lompheid geweest . Maar wie Nat
dergelijke aan hemzelven gerigte complimenten openlijk bij
zijne werken drukken `t . . .
Ons oordeel over deze verzameling van Zwitferfche ta.
fereelen zamentrekkende, erkennen wij met blijdfchap, dat
zij in onze fchatting veel hooger ilaan , dan des Dichters
Pooljche tafereelen, en dat hij een' kennelijken flap voorwaarts gezet heeft. Dit geldt echter niet ten aanzien van
zijnen dichtvorm, die ons noch gelukkig noch aanprijzens .
waardig toefchijnt , gelijk wij evenmin eene onbeperkte
vrijheid deswege voor de ziel der Poez~ zouden durven ver .
klaren ; - maar de vordering des Dichters beftaat in de
natuurlijker, eenvoudjger dictie ; in meet gevoel en waarheid, dat wij - niet overal, maar loch op vele plaatfen -in dezen bundel opgemerkt hebben . Ook hebben wij bier
op zulk eene verbazende menigte vreemdflachcige koppel .
woorden niet geflooten . Wij vonden nog wbl wrokmisbaar,
ongevalverkonderen, avondzonvuurglimmen en dergelijke ; maar
dusdanige wonderlijke compofita zijn even fchaars in dezen
als overdadig in den vorigen bundel . Wenfchelijk ware bet
geweest, dat zich de Dichter ook andere teregtwijzingen
ten nutte had willen maken . Wij vinden hier flier alleen
bet ongelukkige ontgroende voor green geworden weder, maar
wij lezen ook gehalsgareeld, begloend voor beglansd, breede
verwen voor- breede trekken enz . Op bladz . 2o noodigt
WOLF zijne gasten op vleesch, zoo zacht als WASCH (Was),
4 t geen den eetlust wel niet bijzonder zal opgewekt beb .
ben, bet zij WOLF gefmolcen of ongefmolten was moge
hebben bedoeld. Op bladz . 67 ziet TELL G E S L E R'S hoofd .
hair door den angst borflelen, waarmede de Dichter waar.
fchijnlijk bedoelde to zeggea, dat de angst bet hair van
G E S L E R als boriels deed oprijzen, maar waarmede hij inderdaad niets anders zegt, dan dat de angst G E S L E R'S
hoofdhair uitfchuijert . Dergelijke gewaagde jagt naar vreemd .
held en kwalijk begrepene oorfpronkelijkheid raden wij den
Dichter nogmaals welmeenend af .
Ook wenschten wij , dat bij onze vroegere aanwijzing
niec onopgemerkt gelaten had , toen wij hem onder bet oog
bragten , dat bet woordje men (gelijk weinige andere van
lien flempel) nooic lang gemaakc kan worden, zonder een
B I L D E 8 D IJ K
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kiesch gehoor geweldig to beleedigen, en dat de onvolmaakt
verleden tijd van bet werkwoord kggen niet lag, maar let
of legde is . Bij berhaling fchrijft de Dichter ook vleit en
zelfs vleidt, waar bet vli/t moet zijo, van vlijen, nederflrekken . Men kan bier deze misflellingen voor geen
drukfeilen aanzien, dewijl zij als rijmwoorden voorkomen .
ik juichtte ; hij behoeft de(n) bij farad ;
to (voor lispelde ; lispen is een fpraakgebrek .)

Voorts .

TELL lisp .

Een goed

Poet behoort ook vooral zijne teal goed to verftaan . B I LD E R D tJ S, wiens feeding zich de Heer

VAN DER 1100P

zegt to zijn , heeft deze les meermalen nadrukkelijk gegeven .
Wt hebben deze onze vlugtige befchouwing met een ge .
mengd gevoel medegedeeld . De Heer VAN D E R Hoop, die
zelf Recenlent is , zoo wel zonder als met zijnen naam , zal
ons , hopen wij , verflaan , en bij ondervinding weten, hoe
genoegelijk bet is, in zijuen Autheur fchoonheden op to mer-

ken, en hoe ongaarne men gebreken in hem ontmoet . Beter,
dan menig ander, zal hij dan kunnen beoordeelen, met welke
tevredenheid wij zijne vorderingen hebben aangewezen , en
met hoe veel wederzin wij van zijne nog onverbeterde ge-

breken hebben gewaagd .
Ten flotte herhalen wij , wat wij reeds vroeger hebben op .
gemerkt, dat , namel ;jk , de Heer V A N D R R H o o P door de
natuur gansch niet ftlefmoederlijk met dichterlijken aanleg is
bedeeld , maar dat hij zich to ernfllger voor afwijkingen van
hetgeen oorbaar en gepast is moet leeren wachten , naar mate
hem to meerdere neiging tot dichterlijke losbandigheid aan .

kleeft . Ook zij hij fpaarzamer, of aithans langzamer, met de
ultgave van zijne werken, en fchenke ons minder, dat te .
vens beter is. Hij zegt wel in de flotregels van zijn' onder-

havigen bundel, dat hij in maatgezang verkoeling vindt voor

bet vuur, dat hem beurtelings koestert en verflindt ; maar
wij zien nog niet, dat hij daarom at de verzen, die hem

deze koortsachtige toefland doet waken, met zulk eene on .
voorzigtige haast moet laten drukken en uitgeven . Hij late

zich daartoe vooral niet verleiden door bet luidruchtig hand .
geklap en bet o .verfchreeuwend bravo-roepen van kunstken-

ners als, bij voorbeeld, de Heer W A P , wiens refutatie
van onze recenfie van den bundel WARSCHAU wij met innig
medelijden over zoo veel sanmatiging bij zoo veel opperviak.
kigheid hebben gelezen . Evenmin verheffe hij zich op bet
Berigt van Inteekening des Heeren Gr L A V A R E A U, die,
zijne vertaling van then bundel aankondigende, er van op-
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geeft : que ce poame est uee des plus riches productions de

Id litterature moderne hollandalfe , et mdrite d'Itre connu et
repandsi A fitranger . Vader B I L D E R D V It zotl daaromtrent,

met meerder regt , dan ten aanzien van een werkje van onzen zoo verdienftelijken F E I T If , hebben mogen zeggen , dat ,
toen de WARICHAIJ vertaa'ld was, (ten zij die vertaling, her.
geen zeer mogeligk is, het oorfpronkelijke overtreffe) de vreemdeling Been lust had, om iets meer van de Hollandfche letteren
to weten .
Yerhaal der Imvjding van hot Gedenkteeken ter Nagedachte .
Nis van L. J. W. Ir E E C K M A N, gefneuveld als vrijwillig
Jager der Leydfche Hoogefchool. Door J . H . V A N D s R
P A L M . Te Leyden , h i D . du Yl ortier en Zoon . 1832 . In
gr . 8vo. 47 B'1 f : -go.
Alk braven warden door eenen onzigtbaren en onverbreekbaren, tdel jken band om/lrengeld. Redevoering, door Mr.
A . M ODDER M A N. Te Groningen, b# H. Eekhoff, Hz .
1833 . In gr. 8vo. IF en 46 Bl. f : - 6o .
Ylugtige Cedachten bsf de Jankomst der Verlofgangers, nit
ons Leger, to Utrecht, in Junry 1833 . Te Utrecht, bii
N. van der Monde. 1833 . In gr. 8vo. 16 B1. f : - i6.
Lgkreeden over wiflen June floogheid W ILL E M IF, enz . Door
Jonkheer O N 110 Z W I E R V A N H &R E N . Nieuwe bruk. Te
Jmflerdam, bij J. C. van Kesteren . 1833 . In kA. Us. YIII
en 77 Bl. f : - 6o.
H. T O L L E N S, c z . Jan C It A S S k en zsjne Kr jgsmakkers ,
b 1 hunne Terugkomst in het Paderlani (Junlj 1833) . Te
Rotterdam, bij M. Wiit en Zonen . In gr. 8vo: 8 Bl.

f : -625.

B / de Terugkomst van de vaderlandfche Helden C H A 5 $ it en
K O O P MAN nit Frankri/k , enx . Door P E T R O N B L L A
M o E•N s . Te Utrecht, h *r N. van der Monde, *88g+
In
gr ., 8vo. 14 B1. f : - 2o.
Beoordeelilig van eene door JAN J . F. *AP ultgegeven Hor
landfche Navolgfng van hot Franfche Dicht/luk : N A P 0 L E 0 N
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par VICTOR HuGo ; door P . T . L. VON EICH •
S T O R F F, Kapitein der Irtillerk, enz . Te lreda, by
F . P . Sterk . 1832 . In gr. 8vo . 16 B1. f : .25 .
II,

Ienkelijk is bet bier aangekondigde Verhaat der iriwijding
van bet Gedenkteeken ter nagedaehtenis van den Student
B E E C K M A N min de pen van den Hoogleeraar VAN D E R
PALM in groote haast ontfnapt : want zoo wet in bet Ver6
baal zelve, als in de Redevoering, misten wfj die gemak .,
kelijkbeid, eenvondigheid en fchoonheld van tlijl, die an .
ders de fchriften van den beroemden Man zoo uitnemend on .
derfcheiden . Hoe gerekt en moeijelijk in den zamenhang is
in bet Verhaal f bl .8 en 9, de volzin : Ceen weelige of woeste
kr&smansgeest - veel to hoog word aangerekend ; en in de
Redevoering zelve,-bl . a7 en s8, do volzin : Gi, hebt welgedaan, Jongelingen 1 -r zone nagedachtenis toewifdt . En nog
gebrekkiger is bet onmiddellijk volgende : Ben gedenkteeken -gal overbrengen . Waarlijk, zoo de titel bed niec vermeidde,
zouden wij nooic gedeght hebben , bier do cast van eenen
VAN DER PALM to lezent
Bij uitftek wdl beviel ons, over bet geheel, bet tweede
bier aangekondigde werkje , de Redevoering,, met de daarbij
behoorende Gezangen, van den Heer Mr . M O D D E R M A N.
Wij verheugen ons over de uitgaaf.t
De vlugtige Gedachten van eenen ongenoemden, bij dd
aankomsr der Veriofgangeis uit ons legerf to Utrecht, beant .
woorden aan den titel . Her zijn - ylagtlge gedachten .
Met vermaak zagen wi}, dat er van de L,gkreeden op Ptims
W I L L E M IV, door o, Z. VAN H A R E N, waarvan de vorige
druk bij DEN IIENOST EN ZOON door ons in No . XIV
voor 1832 werd aaagekondigd, weder ten drnk verfchene>3
was bij V A N K E S T E- It e x. De laatfle, even alt de vorigd
druk (die insgelijks Nieuwe Druk beette en ook was) , words
voorafgegaan door eene Voorrede van den Heer x o k N E N.
Wij ontwaarden echter weidra,. dac wij bier dezelfde uiigave,
flechts veranderd van uitgever, voor ons hadden .
Het gedicht van den Heer T O L L E N S aan C H A S S i en
zijne krijgsmakkers, betwelk wij be1ioorltjk, of liever on .
beboorlijk, tiagedrukt Adntrofen in bet 4WfletdmnJihe Handell.
blad, fchoon de Dichter bet vers afzonderlIjk bad uttgege .
ven bij W u T EN Z O N E N to Rotterdam, is fcfoon en krachcig.
Gunflig 11 desge%ks ons ootdeel over bet dichfftult van
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Mejufvrouw p, M o z N s , bij de terugkomst van de vader .
landfche helden C H A s s# en R O O P M A N. - Indien plants .
gebrek bet niet verbood , zouden wij gaarne nit beide ver .
zen lets mededeelen .
De Heer E I C H s T O R F F was federt long niet tevreden over
de wijze, waarop de Heer WAP LAMAR•T INE en andere
Franfche Dicbters in zijne vertalingen overbrengt . Nu laatfle .
lijk bad w A P een der moeijelijkfle en fcboonfle gedicbten van
VICTOR-H000, Napoleon 11, op zijne manier nagevolgd,
dock z66, dat bij zelf vooraf verklaarde, in zijne vertolking
de gebreken van bet oorfpronkelijke to willen verbeteren : en
inderdaad, bij heeft er ziel en leven aan ontnomen I Ja,
VICTOR .HUGO is wel eens wat wild, en Recenfenc loopt
zoo hodg flier met de Dicbters uit de nieuwere Franfehe
School, als de Heer E I C H a T O R P it en vele anderen fcbijnen
to doen . Maar wie hen vertalen wil, moec bun bet bun
eigen karakter niec ontnemen, of blj verminkt hunne voort .
brengfelen, in plaats van die to verbeteren . Docb de waar.
held der zaak is deze : w AF Is een goed beoordeelaar, zoo
dikwiJls fcherpzinnigheid en vernuft aileen beflisfen moeten ;
moor zoo dra fmaak en gevoel, zoo dra wetenfchap en wijsgee .
rage zin in her Gemeenebest der Lecteren uicfpraak moeten
doen, bevindt zich de man op een grondgebied, dat hem
vreemd is . En dan is hij nog altijd, zoo goed of zoo kwaad
bet wezen moge, beter in float om anderen to berispen, dan
om zelf lets degelijks to leveren . Desniectegenflaande willen
wlj gaarne den Heere wAP gelijk geven, dat bet uitgebreide
gedicbt van V I CT O R .u V G o, Napoleon 11, elgenaardiger
eene Dithyrambe, dan eene Ode genoemd words ; en de Heer
z I CH aT O R F F bad de verkeerde bedteling, overeenkomflig
de thans heerfchende verwarring van denkbeelden over bet
karakrer der Ode, niec moeten in befcherming , nemen . Intus .
fchen does de titel minder ter zake ; en E I C H s T O R F F heeft
zijne hoofdflelling toereikend bewezen, dot namelijk wAP
bet dicbtfluk van VICTOR- H U G O , in zijne vertaling, ver .
knoeld beefs.
Op het Corkumfche Heidendom . Door Mr. I. D A C 0 s T A . Te
4m/lerdam, by J . H. den Ouden. 5833 . In gr . 8vo. f :-5 e.
Naar gelange de Heer DA coiTA zijne-bijzondere gods .
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dientlige, of liever godgeleerde, gevoelens meer openlijk ver .
breidt, vindt bet verfiandig, godsdienilig gedeelte onzer Land .
genooten redenen to meer, om den man diep to beklagen .
To Corkum verwelkomde men, op den 22 Junij II., een ge .
deelce van de in bet Vaderland teruggekeerde dappere verde .
digers der Citadel van 4ntwerpen met groote hartelijkheid .
Er had eene feestelijke vercooning pleats . Tomben waren
er opgerigt, en men zag twee Griekfche drievoeten, op welke
later bet offervuur gebragt werd. Twee jonge Dames plaatflen zich acbter dezelve, en plengden , bij bet defildren der
troepen, den wierook, die ter gedachtenis van de roemvol
gefneuvelden opklom , enz .
Deze bulde heeft de verontwaardiging des Heeren D A C o s TA
zoodanig opgewekt , dat hij gemeend heeft, aan dezelve , in
poeezj/ en proza, lucht to moeten geven ; en, diensvolgens,
zijn dan nu de Gorkumfche Christenen en Joden, Roomfchen
en Onroomfcben, door zijn Ed ., zeer liefderijk voorzeker,
voor Heidenen uitgekreten t
Niemand onzer Gorkumfche Medeburgers zal zich bet Mara.
natha des Heeren D A COSTA erg aantrekken, ja bet nasuwe .
lijks de eere van bet depondren ter griffie waardig keuren ,
maar zich, welligt, opgewekt gevoelen, den Heere DA COST A in ernfiige overweging to geven, om, in een kras en gemoedelijk dichtiluk, een' nieuwerwetfchen beeld. en Jeraad.
Jlorm , in de Hervormde kerken , (na bekomen verlof even.
wel) aan to prijzen . Op de Graftomben onzer oude Zee.
helden (let wel, Mr. DA C0 ST A1) zijn, door onze Vaderen,

Heidenfche Goden . en Codinnen-beelden, drievoeten, gebluschte
en brandende fakkels, kranfen enz ., alles van Criekfchen en

Romein/then oorfprong , geplaatst ; en , lacy ! nog in wezen .
Die Vaderen dachten er wel Wet aan, dat zij een Hetdensch
werk verrigteden, evenmin als de brave Burgerij van Gorkum,
in onze dagen ; dan, wanneer een man als de Heer DA cosTA dit fiellig beweert, en zijne leerlingen bet hem nazeggen,
dan zal er, tot die regtzinnige roezemoezerij , in het brekcn
van beelden en fieraden, van Heidenfchen oorfprong, nlets
anders noodig wezen, dan de goedkeuring van bet Hoog
Bewind des Rijks ; en de kroon . . . . foei 1 . ., weg met dat
Crieksch-Hetdensch denkbeeld t neen : Slons . pfalmgezang zal
den roem des Heeren D A C O s T A tan hot tegenwoordig le .
vend getlacht verkondigent
Hoe diep is de mensch to beklagen , die , door een' liver
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zonder verfiand gedreven, ook bet onfchuldigite bedrijf met

bet vergroorglas van den hoogmoed en des eigenwaans be .
fchouwt, anderen liefdeloos ootdeelc en verdoemt, en velen

uitlokt en opwekt, om daarin ce deelen I Hoe weiniX is zulk
een ger,oedsbeftaan met den ecbten zin en geese van her
Christendom overeenkomilig I Dan, er is niets nieuws onder
de non ; en de groove PAULUS bad reeds in zijnen cijd, in

de Gemeente des Heeren , Wet bet minute to kAmpen met
hen, die uit de Beftdenis waren

Catechismus, voor eerl~ke lieden. Te 's Craven.
by A, van Hoogfi;racen, Jr. 1833 . In kl. 8vo. 124.
B!. f :-50 .

Staatkundige
hage,

Die

ftukje is, blijkens den titel, uit her Fransch vertaald
naar de Petit Catdchisme Politique d l'ufage des honndtes gens,
bij P. S . C O L L A It D I N nit,, in de maand Junij j. 1. to Luik
gekomen, in her openbaar verkocht, gelezen en atom verfpreid . "
Hetzelve ilelc de glorieuze Belgifche revolutie en derzet-

ver bewerkers in een Mar, dat is, in een affchuwelijk dag .
licht. Voor Belgen in her , algemeen, en voor een' enkelen
cud-Nederlander in her bijzonder, bevat bet vele belangrijke
weaken, en kan de lezing en behartiging, welligc, eenig
nut bevorderen . Men ziec air die kieine gefchrifc, hoe erger .
lift er in Belgie, en in bet Bisdom Luik, over den opfland

in I83o gedachr en gefchreven wordc ; en, goedfchiks of
kwaadfchiks, de revoluciemannen moeten de uirgave van zulke
gefcbriften gedoogen : want in bet mildgezegend Belgie be

itaat vrijheid in alles en voor alien, tot bongerlijden en ge .
brek hebben inclofa!
Al die Catecbismusfen moeten onze voormalige Stiefbroe .
ders meat Wet doers denken , dat er aan eene wederaanknoo .
ping der door ben verbrokene banden kan gedacbr worden I
Die pfeudo-broederfchap is ons, oud-Nederlanders, op to veel

dierbaar bloeds en millioenen fchats to utaan gekomen, dan
dat wij ons, door de zoetfappige caal van een cc laat ge .

wekt galgenberouw, anderwerf in flaap zouden laten wiegen I
Vrede, ja, moet men met Heidenen en Mahomedanen onder.
bouden, en waarom dan ook Met met nietswaardige Belgen ?
Mass om weder broederfchap met hen to drinkers, daartoe is de
klove tusfcben licht en duisternis to groorl DeBelgen -- Re-

genten , Adel en Geestelijkbeid -- hebben bun geluk met voe .
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ten getreden, en den besten der Koningen, ads eeu misdadi .
ger, verworpen I Z j hebben bunnen dierbareu r . E o r o L A ;
welnu , last die hen, 3 la Saxe-Cobourg , gelukklg maken I
W.j weufchen hem en de zijnen hail en beterfchap , en roe.
pen , In onze zoogenaamde moerasfen, van Ilelgen bevrijd
Leve de Koni g!
De uitmuntende Yolksgeest, die zich onder onze Landge.
nooten dourzaam blijft vertoonen, kan, onzes inziens, niet
genoeg worden aangeprezen en bevorderd, als een der beste
middelen, om elke wedervereeniging met fnoode Stiefbroeders
verre, zeer verre ult de rij onzer denkbeelden to verwijde .
ren . Elke biidrage biertoe heeft eene hooge waarde ; en bet
verheugde ons, nog onlangs , eene zeer voortreffelijke ce ont .
vangen in de Redevoering , ter opening van de 49fte Alge .
meene Vergadering der Maatfchappij : TotNuvan'dlge,m
door den Algemeenen Voorziuer, den Heer Mr. I . J .
U Y T W E R F s T E R L I N G, over her onderhouden van den oud.
Nederlandfchen Yolksgeest . Derzelver uitgave en verfpreiding,
bij duizenden exempiaren, kan pier anders dan van een ge .
wenscht gevolg en eene heilrijke uitwerking zijn . Laat ons be.
houden, seat w# hebben , opdat niemand ons onze kroon ontneme !

WYoodfiock. Cefchiedkundig Tafereel nit de tyden van c R o at.
WELL . Naar her Engelsch van Sir w. S C o T T. In 11 Deelen.
Te Groningen, h W. van Boekeren . In gr. 8vo. Te zamen
844 61. f 7 - so.
De manier des beroemden Schrijvers Is bekend . Wij behoe .
ven van dezelve dus Diets to zeggen . Het op den titel aan .
geduide tijdperk gaf overvloedige ftof tot bet teekenen vaA
verfcbillende hartstogten en karakters. Wij flellen dic werk
in belangrijkheid niet beneden andere voortbrengfelen van
W . SCOTT. Integendeel, wij mogen hetzelve allezins aan .
prijzen . Lezers, welke de gefchiedenis der burgerlijke en ker.
kelijke beroerit gen in Engeland, omfireeks bet midden der
zeventiende eectw, kennen, zullen bevinden, dat deSchrj
ver den zonderl ingen geest dier onrustige dagen met veel
onpartijdigheid hi de gefprekken en gedragingen der hande .
lende perfonen voorfielc .; en anderen, die er minder van we.
ten , kunnen rut steaen welgefchreven' Roman een vr-ij joist
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begrip van de l gefteldbeid van den, door fommigen hoogge .
roemden, goeden ouden t jd erlangen . Men ziet beethoofdige
en gematigde Koningsgezinden , dweepzieke en bezadigde

Republikeinen, Presbyterianen, Independenten enz . i n bun
waar karakter optreden .
SCOTT doer de verfcbillende gebreken der onderfcbeidene partijen uickomen - ook de g oe.
d e hoedanigheden van dezen en genen, die hij Toms belang.

rijke gezegden in den mond legr .
Bet tooneel is grootendeels een oud ka .steel bij Wood.
flock -- vandaar de neam . K A R E L I , die , door bet volgen van
dwaze itaatkunde, reden cot misnoegen bad gegeven, was
op bet fcbavot geftorven . De Koningsgezinden hadden bif
Worcester eene bloedige nederlaag geleden . Hunne zaak
fcbeen hopeloos to flaan . K n R E L II moest vermomd en on .
der een' verdichten naam vlugten en omzwerven . De flimme
CROMWELL wist hem op bet (poor to komen ; docb de
Prins ontfnapte, en onckwam ter zee.
De Scbrijver bewimpelt of vergoelijkt geenszins de gebre .

ken van den ligtzianigen en losbandigen Koningszoon ; maar
hij verfchoont even min de fouten dier geestdrijvers , welke,

bij hunnen wilden ljver voor volksvrijbeid, alcijd fcbrifcuur .
tekflen in gereedbeid badden, oat de onbillijkfte en wreedfte
daden, die zij zich veroorloofden, to regtvaardigen . Het

moeijelijk to doorgronden karakter van C R O M W E L L komt
bier vooral uit, en fchijnt ons toe , wdl getroffen to zijn .
Onder bet lezen van dit werk konden wij niet nalaten,
aan zekere verfchijnfelen van onzen leefcijd to denken : Honingen , die wiliekeurig handelen , verliezen de genegenheid

hunner onderdanen , en dan /laan hunne troonen zeer wan .
lel ; Polken, welke door overdreyene vr~heidszucht zich latex
verb~steren, worden zwak door inwend•'ge verdeeldheid, en
eindel#k, her rusteloos woelen moede, onderwerpen zy ziehaax
harderen dwingeland, daar, gelijk de Abt M I L L O T
2anmerkt, eene oproerige vr#heid erger is, dan de ras veer.
,6gaande willekeurige regering van Qdn' Vorst .
Dog

De vertaling is wdl. De geflachten der woorden hadden
naauwkeuriger in acbt genomen kunnen worden . De bekende
DAVID J O R I S van Delft words D . I I, hI . 248 , in eene
Door, DAVID GEORGE genoemd.
No. XIL Boekbefb. bL Ss o . reg. s3 . lees meermalen.
-- XIII.
bl. S49. reg. 2r . lees alien.
0 - hi
. ST4 . reg. g v. o. lees des; IV aaboe.,
- XII. Ale gslx. bl . $79, r eg. as. lees gaifelrc.

BOEKBESCHOUWING.
Nieuwe herhandelingen van het Genootfchap tot verdediging van de Christeli/ke Godsdienst tegen derzelver hedendaag/ehe be/lr filers . Voor het jaar 1831 .
In 's Gravenhage, bt7 de Erve(n) J . Thierry en C .
Menfing en Zoon . I&32 . In gr . 8vo . 457 Bl- f 3 25-

T wee Verhandelingen bevat dit boekdeel, over het hoog-

gaande lifden van j E z u s in Gethfemand, van welke
die van den Heer R I E H DI met goud, die van den Heer
V A N D E It W I L L I G E N met zilver bekroond is , uit
een zesentwintigtal, dat ter beoordeeling was ingezonden .
Sedert de beftrijders van de geopenbaarde Godsdienst
fchijnen to rusten, werd het voor het Haagfche Genootfchap telkens moeijelijker, prijsvragen uit to fchrijven
overeenkomflig met het oorfpronkelijke doel . Al is er
wel het een en ander over, in vroegere antwoorden, dat
ter nalezing dienen kan, dan heeft men toch reden om
tevreden to zijn , wanneer men op uitgefchrevene prijsvragen zulke antwoorden bekomt , als in dit boekdeel worden aangeboden, offchoon zij niet regtflreeks dienen tegen
hedendaagfche beflrijders . De dubbele gouden medaille
was beloofd (zie Programma voor 1829), eene gouden
medaille werd verleend (zie Progr . voor 1831), zonder
dat er reden van die ingekrompene belooning gegeven
words . Doch dit flechts in het voorbijgaan .
De Verhandeling van R I E H u, welke wij eerst dienen
aan to kondigen, is reeds in het Christelijk Maandfchrift
voor den befchaafden /land, No". II en III van dit jaar ,
door 's mans ambtgenoot W I L D S C H U T in uitvoerig
uittrekfel medegedeeld . Hiernaar verwijzen wij zulke lezers , die met onze beknoptheid niet mogten tevreden
zijn . - R I E H Di heeft zijne Verhandeling verdeeld in
vier Hoofdflukken . H . I. Oordeelkundige aanmerkingen , betrefende he$ verhaal der Evangelisten . Hier vat
V V
BOEKBESCH. 1833, No . Is .
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x m de taak rigtig aan , en felt alles meer in logiorde,
dan dit in de prijsvraag bet geval was . Zich
fche
flipt aan die vraag houdende, zou men , in plaats
van ddne , twee Verhandelingen leveren , welke alleen
door bet onderwerp verwant zouden zijn . Zoo iets is
V A N D E R W I L L I G E N overkomen . In dit Hoofdituk
words de geloofwaardigheid der Evangelifche verhalen • in
bet algemeen aangewezen ; in bet bijzonder words gehandeld over den Engel , bij L U C A s vermeld , en over
bet lilzwijgen van J O A N N E s . BL '1-42 . - 1-1 . If .
. •Hard en graad van
Opheldering van 's Heilands 1/den
J E z U S' Iijden . Yerklaring der bede . J E z U S' laatfte
Iijden hierdoor to verflaan . Hoezeer ook V A N D E R W I L1 . I GE N hiermede inftemt , is bet uitlegkundig eenvoudiger, aan bet lijden in Gethfeman8 to denken. Gelijkluidende plaatfen brengen op den doolweg . Wat op de
cene plaats drinkbeker en wie is , dat is bet daarom nog
niet op al de andere . Over de ver,'Ierking van j E z u s
door den Engel, niet naar bet ligchaanr , maar naar den
geest . Beloop van j E z u s' 1/den . Er was opklimming
en afdaling daarin zigtbaar . Yerklaring van den uitroep
aan het kruis . Ook deze werd in bet Programma van
1329 verlangd, hoezeer minder flrookende met bet hoofdonderwerp der Verhandeling . R I E x ICI verklaart, alsof
J E z u s bad gebeden : M/n God, m/n God, verlaat
m/ niet en wees niet verre van m/, maar verles m/1
en befchouwt den daarop gevolgden dood des Heeren als
verhooring dier bede. Eveneens vat bet ook v A N D E R
W I L L I G E N Op . Men zou in dit : waarom ? zoo veei
zwarigheid niet gevonden hebben, indien men had op
bet oog gehouden , dat j E z• u s niet enkel zijne befpot .
ters, ook de anderen bad willen wijzen op den geheelen
inhoud van den Pfalm , welks einde op dit : waarom p
zoo voortreffelijk antwoord geeft . De luidc item , welke
Hij nog eens , bij bet ook voor anderen troostrijke : het
is volbragt , bezigde , doet van zelve vermoeden , dat
Hij bij bet naderen van den dood op bet doel en de zalige vruchten van zijne diepe vernedering, naar aanlei1z I E

VAN HET HAAGSCHE
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ding van den XXIfflen Pfalm, heeft willen wijzen . De
klagt van J E z u s aan her kruis wordt to zeer onder .
field alleen klagt geweest to zijn . : Die opvatting voegde
in den mond der fpotters ; maar eenvoudiger wordt alles,
wanneer men bier hetzelfde doel des Heeren voor oogen
houdt, als waarmede Hij vijf dagen vroeger zijnen intogt in Jeruzalem deed. Dit Hoofdftuk loopt van bl .
43-105 . - H. III. Onderzoek naar de oorzaken van
's Heilands lifden . Met regt noemt men dit de hoofdzaak der Verhandeling, her onderzoek namelijk naar de
meest waarfchijnlijke oorzaken der vreemde verfaagdheid ,
bittere bedroefdheid, en van den verfchrikkelijken doodsangst, welke onzen Heer in Gethfemane hebben aangegrepen . Hieromtrent zeggen de H . Sch'rijvers niets . Dit
is de reden, dat er zoo vele gevoelens ontflaan, van
welke R I E H D1 de voornaam/le opgeeft en bcoordeelt . $can
hoofddenkbeeld heeft zich van j E z u s' ziel bemagtigd-dat, namelijk, van zijn lijden en flerven . Tegen den
kruisdood moest J E z u s hoog opzien, vooral omdat
dezelve de bezoldiging der zonde was . Dat dit her ge .
val was , wordt nu aangewezen uit j E z u s' gcaard.
held, karakter en be/iemming . Hij was mensch naar
ligchaam en ziel . Hij moest door lijden geheiligd worden . De kruisdood had, als vrucht der zonde, to meerdere bitterheid voor Hem in . Dit blijkt ook uit vroegere
fporen zijner ontroering bij de gedachte aan zijnen dood .
Die ontroering werd bij den Heer fterker, hoe nader her
lljdensuur kwam . Eveneens flemt hiermede in , tijd en
plaats van dit lijden en bet getuigenis der H . Schrift ;
de woorden van J E z u s worden bier bedoeld in zijn
gebed, en zijne toefpraak aan de Apostelen, en Hebr. V:
7, 8 . Deze laat[te plaats bewijst. bier to minder, hoe
onzekerder her is, dat bier op 's Heilands gebed in
Gethfemand gezinfpeeld words . B1. io6-z65 . -- H . 1V.
Oplosfsng van bedenkingen en verdediging van 's Hellands hooge waardigheid en onbeylekt karakter . Oplosfng van gefehleci en zielkundige bedenkingen. Dit vooruitzigt van den kruisdood moest den Heer niet alleen
VV 2
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met droefheid, maar ook met angst vervullen . Die angst
flrijdt niet met 's Heilands voorkenris van zijnen dood ,
noch van zijne aanflaande verhooring , noch met zijne
kloekmoedigheid . Oplos/ing van leerfiellige bedenkingen .
De vreeze des doods is in den Heiland niet in ftrijd met
zijne vrijwilligheid, noch met zijn onbevlekt karakter .
Zij was geene kleingeloovigheid , en ftreed niet met de
bewustheid zijner onfchuld . Ook was zij geene laf hartigheid, noch onbeltaanbaar met zijne Goddelijke natuur .
Handhaving van 's Heilands eer in zi nen uitroep aan
het kruis . Hij bids om fpoedige verlosfing . Dit voegt
aan zijn vroeger beftaan , aan de omflandigheden van het
oogenblik, en komt overeen met den wil van God . Het
openbaart noch wantrouwen noch ontevredenheid , maar
vertoont . veeleer de ware grootheid des Heeren . Het-is
nict de hardvochtigheid, welke zich boven pijn en fmarten trotfchelijk verheft . Dit was den Heiland der wereld
niet waardig . Hij ziet over moordenaren henen , God
alleen, en in Hem den befchikker van zijn lot, op wien
Hij onwrikbaar vertrouwen flelt . Ootmoed, lijdzaamheid ,
en geloovig verbeiden van den Vader, openbaart j a z u s
in die bode, welke God, door fpoedige verhooring,
goedkeurde. Die bede wcrpt daarenboven een aanminnig
en belangrijk licht o p . de overige kruiswoorden . J E z us'
grootheid in zo~n laden . J E z u s verfchijnt ons in Gethfemand zoo wel , als op (aan) het kruis , geheel als
mensch . Hij leed in het voile gevoel zijner fmarten .
Hierbij vertoont zich opregtheid, eenvoudigheid en nederigheid, met welke de Heer zijne aandoeningen uit . Hij
poogt daarenboven nog nuttig to wezen voor de z!~nen.
Hij neemt de toevlugt tot het gebed. Voornamelijk komen uit in Gethfemand de ootmoedigfte en volkomenfle
onderwerping, onbepaalde gehoorzaamheid aan God, en
onbevlekte heiligheid en geloofsvertrouwen. Vooral bewonderenswaardig is 's Heilands gadelooze liefde in zijn
lijden . Yruchten van dit laden . Die vruchten waren ,
voor den Heiland zelven , heiliging en volmaking. Hij
werd alzoo gevormd tot eenen barmhartigen - , liefdert-
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ken en goedertlerenen .leer, en werd, om en van wege
dat Iijden, verhoogd tot Hoofd en deer boven alfe dingen .

Doch niet alleen voor onzen Heer zelven leverde dit
lijden de heerlijkfte vruchten op ; maar er is ook voor
ons een overvloedige rijkdom van wijsheid , raad , beftuur en vertroosting in hetzelve opgefloten . Het Iijden
van j E z u s ftemt ons tot verootmoediging en fehaamte .
Als toonbeeld van Gods opvoedende liefde, leert Hij ons,
langs welke wegen de hemelfche Vader onze vorming
tot de toekomftige zaligheid track nit to werken . Zijn
voorbeeld dient tot navolging . Gods helpende nab~&id
wordt ons in 's Heilands lijden treffend afgebeeld. Zelfs
de vruchten, welke de Heer inoogstte van zijn Iijden ,
komen ook ons ten goede . Want al wat de Heer is ,
en doo& zijn lijden geworden is , dat flrekt ook ons tot
v oordeel. B I . 165 -248De Heer VAN D E R W I L L I GE N is meer den draad
der opgegevene prijsvraag gevolgd, dan door R I E H Iyl
is gefchied, en heeft dus natuurlijk eene andere orde
van behandeling . Na eene korte Inleiding, wordt de
Verhandeling in twee Hoofdftukken verdeeld . Hoofdft. I .
bevat een onderzock naar den zin en de bedoeling van
i c z u s' bede in Gethfemand en, tegen het einde van
de drieurige duisternis , aan het kruis ; en naar de
waarfchijnlifke oorzaken van zi/ne gemoedsge/leldheid b j
het doen dier beden : tot verdediging van het onbevlekt
karakter en de hooge waardigheid van den Goddeli/ken
L jdcr . Dit Hoofdftuk verdeelt zich van zelve in twee
Onderafdeelingen, van welke de laatfte de verdediging
van 's Heilands karakter en hooge waardigheid, de eerfte
bet overige bevat van hetgeen door VAN D E R WILL IG E N als inhoud van bet eerfte Hoofdauk is opgegeven .
Na bet verhaal van bet gebeurde in Geth/emand, en
cene opgaaf der omftandigheden op bet einde van 's Heilands leven aan bet kruis, wordt de verklaring gegeven
van den zin en de bedoeling van j E z u s' bede in den
hof en van zijnen uitroep aan bet kruis . Hier ftemt
VAN DER WILLIGEN in met RIEHM, zoodat bet
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vroeger door ons aangemerkte , als op beide Verhandelingen van toepasfing, bier niet behoeft herhaald to worden. V66rdat in bet onderzoek getreden wordt naar de
waarfchfjnlijke oorzaken van 's Heilands gemoedsgef eldheid, words die gemoedsgefteldheid juist en naauwkeurig
bepaald, als verfaagdheid, angst en droefenis, bitter en
yerfchrikkelijk, en in zoo verre vreemd, zonderling en
geheel verfchillende van de Hem anders eigene geestgeileidheid bij bet voornitzigt van zijn lijden , als de genoetnde aandoeningen daar zoo zeer hooggaande en hevig
waren, dat zijne gefchiedenis er geen voorbeeld van oplevert, dat zij immer to voren, bij cenige gelegenheid,
zulk eenen hoogen trap hebben bereikt, even chin als
naderhand bij de dadelijke ondervinding van zijn lijden .
Evenwel gingen die aandoeningen gepaard met vol vertrouwen op zijnen Vader en volkomene onderwerping .
Aan bet kruis was j E z u s , volgens bet meest aangenomen gevbelen , geprangd geweest door eene zeer ontroerende beangstheid en levendige fmart, bij bet gemis
van alle licht en troost, die Hij anders onder zijn lijden
genoot. Doch dit gevoelen heeft to weinig grond, ook
niet in bet woord verlaten. Hij verlangde hartelijk en
vurig, maar tevens vertrouwend en onderworpen, nit
zijn lijden to worden verlost door een' fpoedigen dood .
Hierop laat VAN D E R W I L L I G E N, na onderfcheidene
gevoelens beoordeeld to hebben , eene en andere aanmerking volgen, en komt, op pfychologifcbe gronden , tot
bet befluit, dat er flechts cdne cenige oorzaak van die
gemoedsgefleldheid in Grethfemand was, „ eene min dui .
• delijke, alles wat Hem dreigde als tot 6dnen hoogen
• last ophoopende en zich to gelijk voor den geest bren• gende voorftelling van zijn aanftaande lijden , hetwelk
• binnen weinige oogenblikken over Hem Bond to ko .
• men, en niet zou eindigen dan in den fmadelijkften
• en fmartelijkften dood. Onder medewerking der om.
• ftandigheden fchUnt mij deze voorflelling met ongebro,
• ken en onverdeelde kracht op den mensch j E z u s
• C H .R i s T v s to hebben gewerkt , en Hem zoo met
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• droefheid en angst to hebben overflelpt ; terw l ik
• Been grond vinde , om naar andere oorzaken hiervan
• om to zien ." Aan bet kruis was de oorzaak van's He!-

lands gemoedsgefteldheid de overtuiging en bet gevoel,
dat zijn einde naderde, na reeds zoo veel to hebben
uitgeftaan, en misfchien ook de drieurige duisternis zelve, en hetgeen deze tot verzwaring van J E z u s' omftandigheden had toegebragt . Bl . 1-92 . - In de tweede
Onderafdeeling, ter verdediging van bet onbevlekte karakter en de hooge waardigheid van den Goddelijken Lijder in Gethfemane en bij zijnen uitroep aan bet kruis,
words betoogd, , dat zulk eene gemoedsgefteldheid,
• als w1j in J E z u s onzen Heer hebben opgemerkt,
„ terwijl Hij in Gethfemane was en bij zijnen uitroep
• van bet kruis, en wel afgeleid uit de aangewezene
„ oorzaken, geen vlek werpt op zijn karakter, en gee„ nen gegronden twijfel oplevert tegen de hooge waar• digheid van zijnen perfoon ." Na de bepaling van onbevlekt karakter en hooge waardigheid des Heeren, in
de prijsvraag bedoeld, alt zijnde vol/lrekte zedelijke vlekkeloosheid in den Heer als mensch, in zijne waardigheid
als van den grootften Godsgezant, Zaligmaker en Zoon
van God, wordt na aangetocnd, beknoptelijk ten opzigte van den uitroep aan bet kruis, maar meet uitvoerig ten aanzien van 's Heilands gedrag in Gethfemand,
dat niets in Hem gevonden words, dat eenigen zweem
heeft van gebrek aan kloekmoedigheid, van to groote vrees
en angst , dan met onfchuld beflaanbaar is, van gebrek
aan onderwerping en gehoorzaamheid ; dat er geen ftr1jd
is met zijne waardigheid als Gezant van God, Zaligmaker van zondaren , en Zoon van God . De bezwaren ,
door vriend en vijand der Goddelijke Openbaring bier
ingebragt, worden aangevoerd en voldoende nit den weg
geruimd. Bl . 92-149 . - Hoofdft. II behelst eene nafporing van de redenen , welke j O ANNE S han fchlnen
gehad to hebben , waaror h!, in z!n Evangelic , noch
van het lfdcn des Yerlosfers in Gethfemand, noch van
zijnen uitroep aan het kruis melding maakt . De prijs.
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vraag gaf tot deze afzonderlijke behandeling aanleiding ;
fchoon ieder, die meer dan eens de Evangelien onderling heeft vergeleken, dit onderzoek voor niet zoo gewigtig houdt, dat daaraan zoo veel ruimte moot worden
befteed, als hiervoor door de prijsvraag gevergd wordt .
R i E H M had de vrijheid genomen, de uitfchrijving to
verbeteren . V A N D E R W ILL I G E N Mgt in alles fliptelijk, dus ook de verdeeling, met welke de prijsvraag
was opgegeven . Daaraan is toe to fchrijven, dat VAN
D E R WILLIGEN zelfs meer in dit Hoofdfluk heeft
opgenomen, dan anders wel bet geval zou zijn geweest,
opdat namelijk aan dit onderzoek eene meerdere lengte
bezorgd wierd . Daaroin wont VAN D E a W I L L I G E N
aan, dat, zoo als G O L D H O R N meende, bet verhaal
j 0 A N N . XII : ao volgg . op bet gebeurde in Gethfemand
geene betrekking heeft . Het ftilzwijgen van j o A N N E s
benadeelt bet gezag der overigen niet . Dit blijkt ten duidelijkfte, als men redenen voor dit flilzwijgen kan bij .
brengen . Eerst vindt men eenige vermeld, uit welke bet
ftilzwijgen niet to verklaren fchijnt , en vervolgens eene
en andere reden voor dit ftilzw+wijgen opgegeven ; de voornaamfle is de meer bijzondere inrigting van zijn Evan .
gelie, welke hier words gefchctst, en daarvan worden
de oorzaken vermeld, als gelegen in den t! d, in wel .
ken j o A N N E s fchreef, en in de individualiteit van
zijn' perfoon en karakter . Dl . 1 50-1 97Van beide de Verhandelingen , over welker betrekke .
Hike waarde Befluurders van bet Haagfche Genootfchap
uitfpraak hebben gedaan , meenden wij alleen beknoptelijk verflag to moeten gcven . Voor onszelven volgen
wij eene andere verklaring van de bede in Gethfemane
zoo wel, als van den uitroep des Heeren aan bet kruis,
en treffen dan ook minder moeijelijkheden aan, dan de
andere verklaring aanbiedt . Doch wij wilden aan anderen , die met beide de Schrijvers in dezelfde meening
deelen, bet genoegen niet ontnemen, bun gevoelen zoo
voortreffelijk geflaafd to zien , als dit maar kan gewacht
worden . Dezulkcn , die er niet weinigen zijn, zullen
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Beftuurders voornoemd en den Heeren Verhandelaars grooten dank fchuldig blijven . Dezen niet flechts, maar
allen, die waarheid liefhebben en geen onderzoek fchuwen , zij dan ook , door ons verflag , bet werk dezer
beide geleerde Heeren ten ernftigfte aanbevolen !
Twaalf Leerredenen, door A . V A N B E M M a L •E N, Predikant to Oosterhout . Te Imfierdam, bij J. van der
Hey en Zoon . 1832 . In gr . 8vo . Xll en 299 bl.

f 2-90 .

D e Eerw .

V A N B E M M E L E N handhaaft in dezen bun .
del ten voile den roem van voortreffelijk Kanfelredenaar,
then hij zich door vroeger uitgegevene Leerredenen verwierf. Men moge in zijne opftellen niet dat verrasfende,
fchitte .ende, vernuftige aantreffen, waardoor bet flechts
weinigen gegeven is zich to onderfcheiden ; bet licht,
dat hij verfpreidt, is zacht, fielder en weldadig . Zulke
preken onderwijzen , terwijl zij ftichten , en wij gelooven niet to gunflig over den voor ons liggenden bundel
to oordeelen , wanneer wij er geleidelijke orde, kaarheid
van denkbeelden en voorflelling , en inzonderheid hooge
gepastheid naar de behoeften des tijds, aan toekennen .
Reeds de opfchriften en tekflen getuigen daarvan . Ze
z1jn : I . Bet geloof aan God, als God van den mensch .
Pfalm XXXf : 15b. II . Gods bnparti dige goedheid in
het uitdeelen der natuur-weldaden. Match . V : 45b. III .
Bet befluur van God over hell en onheil . Jef. XLV: 7.
IV. De dankbare herinnering van Gods vorige hulp ,
eene /lerking van onzen moed, in tegenwoordige en toe.
komende nooden. Pfalm XLVI : a , 3 . (*) . V. J a z u s
en de Hoofdman to Capernaum [waarom niet K. ?] Match .
VIII : 5-13 . VI. J E z u s , de oyerwinnaar der wereld .
Joan. XVI : 33b . VII. P E T R u S en J o A N N E S 'voor
den Joodfchen Raad, eene historifche proeve van voor-

(`)
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/land, en tegenfland der Evangelifche waarheid. Hand.
IV : 1-22 . VIII . G A DI A L I E L'S oordeel over het
Christendom . Hand. V : 34-39 . IX. De flood yan J Ae o B U s, en de verlosfing van P E T R U S, eene proeve
van het Godsbe/luur over het Christendom . Hand. XII :
I--I7 . X. De verantwoording van P A U L U S voor F E BT U s en A c R I P P A, vooral in hare uitwerking befchouwd.
Hand, XXVI : 24 . 32 . XI. Bet ware wezen des Christendoms. Rom . XIV : 17, 0 . XII . De vergoeding van
doorge/lane moe#eliikheden . Pfalm CXXVI : $, 6.
Rec . kan het niet van zich verkrijgen , hiermede van
dezen bundel of to happen ; maar hij is verlegen , hoe
bet aan to leggen, deels om zich to vrijwaren van de
befchuldiging, alsof hij flechts onbewezene magtfpreuken
opdischte , deels om buiten een breedvoerig verflag van
de onderfcheidene Leerredenen to blijven , hetgeen trouwens bij de aankondiging van het werk eens zoo bekenden en geachten Redenaars onnoodig bladzijden-vullen
zou wezen . Hij zal zich dus bij Une bepalen, en wel
bij de Me ; terwijl, na den ruimen en welgemeenden
lof, wel niemand de aanmerkingen, die hij op dat huk
wil in het midden breilgen, aan onbefcheidene vitzucht
toefchrijven zal . De befchouwing van de toedragt der
gebeurtenis, die het eerfle deel uitmaakt, lazen wij met
genoegen, maar vonden enkele bijzonderheden voorbijge .
gaan . Het kan wel naauwelijks an&rs, dan reeds bij
de bloote lezing de opmerkzaamheid trekken, wanneer
men van P E T R U S leest, dat hij den nacht v66r zijne
teregtitelling fliep ; en geen wonder dan , dat men ook
daarin eene proeve heeft gevonden van de kracht des
vrijen gewetens en des vertroostenden Christendoms . Omtrent deze bijzonderheid vinden wij hier niets . Hoe !
hebberl wtj wel eens gedacht ; indien P E T R U s zich
eens de woorden van den Heer, Jo. XXI : 18, hebbe
herinnerd, moest hij immers verwachtcn, dat zijne zaak
cenen keer nemen zou, die hoop gaf op vervulling der
toezegging, dot hij oud zou wordcn i? Zoo voert ook
de Redenaar geen enkel woord aan ten betooge, dat hier
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waarlijk P 1: T R U S door een' Engel uit de gevangenis
zij geleid . Wig weten wel, dat zulks veilig in eene
landgemeente kan voorbijgegaan worden ; maar uitgegevene Leerredenen komen in handen van allerlei menfchen .
Ook lezen wij, vs, 17 : „ boodfchapt dit aan j A con u s en de broederen ." Mart= zoo bepaald aan j A c o .
n u s ? Zulks hadde Iigt eenige melding verdiend .
In bet tweede deel let de Eerw. V A N B E M M E L E N
op het GodsbeJluur, zoo als het in deze merkwaardige
gebeurtenis ten behoeve van het Christendom gebleken is ;
en wel aldus : J A C o Bus kwam om ; PET R U S werd
verlost. Hier is bet Godsbefluur raadfelachtig. Wij begrijpen then weg wet niet geheel ; maar bij de uitkomst
is toch lets van Gods wijsheid in zijn befluur to zien .
De dood van j A c o B u s kon dienen tot clerking van der
Christenen ftandvastigheid . Bovendien is zeker die marteldood voor den omgebragten Apostel zelven de weg
geweest tot eeuwige zaligheid . En nu wijst de Redenaar bet Godsbefluur ten behoeve van bet Christendom
aan in de verlosfing van P E T R u s in de vier volgende
bijzonderheden : hierdoor werd de woede der vganden van
het Christendom verifdeld en beteugeld-de wondermagt
van God ter bevestiging van het Evangelic getoond -een zeer nuttig Apostel voor de Christenheid bewaard,
en -- de Jeruzalem/ehe Gemeente verblifd, vertroost,
in geloof en moed ver/lerkt . Alles uitmuntend ; maar
hoe kon v A N BEM b1 E L E N bier geheel over bet hoofd
zien datgene, wat bet opfchrift der Leerrede (EENE proe.
ve , niet proeven) ons deed vermoeden , dat hier hoofd .
zaak zijn zou 4 Wij althans dachten terflond, dat de
wijsheid en goedheid van bet Godsbefluur zou worden
aangewezen in beide gebeurttnisfen, met elkander vereenigd. De marteldood toch van een' Apostel , van J Ac 0 B us, een der voornaamflen , kon alligt den moed
der Christenen uitblusfchen, en hunne flandvastigheid
bij bet uitzigt op meerdere vervolging niet beftand doen
zijn tegen eene zoo zware proet. Maar flu words p a.
T R U s , ook een der voornaamflen , maar toch de Apos .
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tel, die zich tegen j E z u s zoo zwaar had bezondigd, verlost ; terwijl j A c o B u s den marteldood
flerft . Welk eene bemoediging voor de Christenen !
gelijk dit dan ook in het vierde punt wordt gezegd,
maar zonder genoeg op J A c o B u s to letten . Doch aan
den anderen kant ook weder : de verlosfing van P ET r, u s op zichzelve kon den Christenen weder een al to
goed vertrouwen op gunfligen afloop hebben ingeboezemd ; de marteldood van j A c 0 B u s doet hen daarvan
terugkomen : die wekt hen tot ernftig nadenken, en om
zich op zulk eene uitkomst voor to bereiden . In dit
licht zijn beide gebeurtenisfen, wij zeggen het nog eens,
met elkander vereenigd, eene treffende proeve van Gods
wijsheid en liefderijk beftuur over de eerfle Christengemeente . Bij V A N B E M M E L E N (lean zij meer op zichzelve ; vandaar, dat de eenheid eenigzins last lijdt, en
dat het uiteinde van j A C 0 B u S to veel op den achtergrond fbat . De Eerw . Redenaar zal ooze aanmerking
waarfchijnlijk toeflemmen . Het derde of toepasfelijke gedeelte is fraai , en de geheele , netjes gedrukte en vrij
goedkoope (*) bundel de lezing en overdenking volkomen waardig , waarover Hij, van wien de wasdom is,
zegen gebiede
(*) Deze bundel bevat flechts 6o bladzljden minder, dan
bet, bij denzelfden Boekhandelaar, in heizelfde jaar, uitge .
geven tweede deel der nieuwe Leerredenen van Prof. vA N
H E N 0 E L.
De laatf';en zijn echter veel wijder nit elkander
gedrukt, dan de bierboven aangekondigde . Waartoe is toch
bet andere boek f i , : duurder ?
ode
Brief van een Lidmaat der Nederlandfche Hervo •r
Kerk aan een' Vriend, over het Ge/chrift van den
Theol. Doctor H . F. tt o H L B R ii c c E , getiteld : Het
Lidmaatfchap b j de Hervormde Gemeente bier to
laude mu willekeurig belet, enz . Te Utrecht, b f7
van Paddenburg en Comp . 1833 . In gr . 8vo . 37 B1.
f :-4 0 -
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Teller der recenfie van de brochure des Heeren
u e c E ontving van de Redactie dezen Brief,
nadat hij zijne beoordeeling over eerstgenoemd gefchrijf
had opgemaakt , en de lezing van denzelven heeft hem
in zijn uitgebragt gevoelen nader bevestlgd . De Brieffchrijver is een man van groote gematigdheid, die met
kennis van zaken bet woord voert, en waarheidsliefde
aan gemoedelijken ernst weet to verbinden . Wij wenfchen dezen Brief in veler handeli, inzonderheid in die
van hen , die bet gekozen Motto van G E L L E R T (Pelen zijn er, die de Godsdienst verachten, en dezelve
niet kennen ; doch veel meer z(n er nog, die de Gods •
dienst hoogfchatten , en evenwel geene kennis van dezelve hebben) op zichzelven kunnen toepasfen .
Op befcheiden', maar tevens ern(iigen toon worden
de gedragingen des Heeren a o u L B R u c c E in al hare
naaktheid ten toon gefteld . Mogt de man zich , om den
wipe dier naaktheid, fchamen en verootmoedigen! of,
gelijk bet de Brieffchrijver zoo deelnemend heeft uitgedrukt , bl. 36 : Och of hij dan (namelijk , indien hij
alles wilde hervormen en verbeteren) met zichzelven een'
aanvang maakte, en al aanJlonds nederigheid, befcheidenheid, ootmoed en een, aan zijne jaren zoo zeer voegend, betameljk wantrouwen op zichzelven leerde be .
oefenen ; en vooral zich dageljks toelegde op de regte
kennis, en het in prakt jk brengen , van den voortreffel#ken inhoud van het 13de Hoofd/luk van P A U L u s
i/len Brief aan die van Korinthe! Opdat h j , eer hij
wil hervormen en verbeteren , of als aanklager der broederen opireden, leere verfaan en gelooven,watdegroote
Apostel bedoelt, wanneer h!7 zegt : „ 41 bezat ik de
gave der profetie, zoo dat ik alle verborgenheden verJlond, en al vat kennis beet wist ; en al had ik het geloof, zelfs om bergen to verzetten ; zoo ik de liefde
niet had, ik ware niets!"
De Brieffchrijver vermeldt , bl . 34 : Pan goederhand
heb ik yernomen ., dat , offchoon Prof. ii z R I N G A zich
het gefprek, pag . ?3 vodrkomende, nivt mcer bepaal .
K 0 ii L B It
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deli/k Jean herinneren, z #n Hoog Eerw, echter seer
goed veet, dat het zoodanig niet xAN geweest z!Fa, alt
a: o H L a R it G G x het daar voordraagt . Ook is het
beweerde aangaande Prof. R O Ij A A R JD S pag. 5o bez /
den de waarheid, enz. Recenfent voegt., ter aanvulling,
hiernevens , dat ook her gefprek met den Wel Eerrv .
V A N SLOG T E R E N verminkt en met opzettelijke uit*
latingen door den Theol. Doctor is voorgedragen, gelijk
hij, dezer dagen , uit eene goede bron vernam . -- In
waarheid , hoe meer de brochure van den Heer t o H LB R u G G E van nabij befchouwd words, des to meet blijkt
zijn gebrek aan befcheidenheid en waarheidsliefde ; des
to duidelijker zijn toeleg, om zich den lof en de goed.
keuring zijner vrienden en begunftigers, per fas et nefas,
to verzekeren .
Met betrekking tot de handelwijze der in deze zaak
betrokkene Kerkelijke Collegian, bevat deze Brief belangrijke bijzonderheden . De weigering van her Provinciaal Kerkbeftuur (toen A O H L B R U (; G E wilde, dat men
hem ftellige en uiteengezette opgave zoude doen van
de redenen, die gen . Beftuur tot deszelfs uitfpraak hadden bewogen) wordt zeer voldoende toegelicht , en echter. . . . hadden w j gaarne gewenscht, dat men termen
hadde kunnen vinden, om den Theol. Doctor, met ge .
paste waardigheid en ernst, de waarheid to openbaren .
Dan , genoeg hiervan 1
Opmerkelijk is de vermelding, bl. 35, dat de Heer
K 0 H L B R il G G E, tijdens zijne bekende promotie, ,z!~n
vroeger gehouden gedrag afkeurde en beterfchap beloofde, edoch dit, als geenszins met zijne bedoelingen
ftrookende, in zijne brochure met ftilzwijgen voorbljgaat :
dit kan evenwel hetgeen gedaan is niet ongedaan waken-en nu vragen wij : wat moec men denken van een' man,
die gisteren zijn gehouden gedrag afkeurt en beterfchap
belooft, en heden, als ware bet,, hemel en aarde tot
getuigen roept zijner onfchuld en de boosheid zijner zoogenaamde vijanden 7 - In waarheid , de Heer K 0 H LB a Cl a 0 E wag de door hem op anderen toegepaste
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woorden, Pf. 64 : Sy houden _fprake van flricken le
verbergen , we] tens tot zichzelven rigten , alvorens
anderen liefdeloos to veroordeelen .
Wij prijzen dezen Brief ter lezing aan bij een' ieder ,
die de door K 0 H L B R u G G E in z /ne cigene zaak en
op zone wi/ze voorgedragene punten ook gaarne van
eene andere zijde zou wenfchen to befchouwen . - Le.
zenswaardig is de aanwijzing bl . q en volg. , hoe K 0 H LB R it G a E zijne lezers op een geheel verkeerd terrein
zoekt to brengen , als ware hij om zijne godsdienstbegrippen van bet Proponent/ehap ontzet ; alsmede bet
betoog bl. 16 en voig . , waaruit duidelijk is of to lelden,
hoe bet belang de groote fpil zijner handelingen, de hef.
boom zijuer woelingen heeft uitgemaakt . Het aldaar,
met kennis van zaken, aangevoerde zal de Theol. Doctor
moeijelijk kunnen wegredeneren . Wegredeneren, zr ggen
wij ; want magtfpreuken en to onpas bljgebragte bijbeltekften kunnen bet kromme niet regt maken .
Maar neen ! hartelijk wenfchen wij , dat bet lezen van
dezen Brief den Heer K 0 H L B R ii G G E tot ernftig nadenken over zichzelven en zijne verkeerde gedragingen
moge brengen, en dat hij, onder gevoel van diep berouw
en leedwezen over bet kwade door hem geflicht, voor
God zijne dwalingeti moge belijden en zich bekeere vast
zijnen boozen weg ! Dan, maar dan ook alleen , zal hij
zich em levend Lidmaat der Gemeente des Heeren mogen
heeten. Dat zij zoo !
Over de Ondervinding in de Geneeskunde . Door Dr.

JOH . GEORG RITTER (*) VON ZIMMER-

K. L jfmcdicus en Hofraad in Hannover , enz . Pertaald uit het Hoogd . , naar de
Uitgave , door A. POT G I E T E R , Heel- en Verloskundige to Leiden . I/le Deel. Te Leiden, bJ J. C.
Cijfveer . 1832. In gr. 8vo . 272 Bl. f Q-5a
M A N N,

e

(*) Ridder (Eques) - ge :n naam , maar beteekenis eener
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waren,

be-

floot men in 1831 to Zurich tot eene derde uitgave van

het voortreffelijk werk van Z I i i M E R SI A N N over de
Ondervinding (von der Erfahrung) ; in welke uitgave,
op raad van een uitmantend Geneesheer, met uitzondering van eenige kleine taalverbeteringen , alles onveranderd is gebleven . Men deed wPl . Een groot man fterft
niet voor de wereld . Aan zijn leven , niet aan de kracht
van zijnen geest, wordt door den tijd perk en paal gefteld (*) . Het werk zelve moge niet aan den wensch
des Schrijvers (I Junij 1763) beantwoord hebben ; welk
waarlijk groot man was ooit over zijnen arbeid voldaan ? Dit heeft niet flechts bij den jongeling geenen onaangenamen
indruk gemaakt ; mannen van gevorderde jaren en beproefde ondervinding keeren telkens met vernieuwden
lust tot dit werk terug . Mogt hat bij de jongelieden,
welke tot de beoefening der Geneeskunde zich voorbereiden, meer dan bij name bekend worden, meer dan
eenen aangenamen indruk maken !
De Heer P O T G I E T E R heeft eenen verdienflelijken
arbeid ondernomen . Het zijn eigenlijk z,ulke werken,
die de eer der vertaling toekomt, als met waardigheid
zich verheffende nit then drom van vertalingen , waarmede
men meent zich niet genoeg to kunnen haasten, ten
waardigbeid, toen wel minder algemeen , maar daarom ook ce
meer vereerende voor Z I M M E R M A N N . liij was Bidder van
de Wiadimir-Orde, hem door C A T H A R I N A II gefchonken,
ZIMMERMANN, door CATHARINA uitgenoodigd naarRus•
land to komen, bedankce voor doze eer, inaar zorgde voor
de Geneeskundige dienst der Rusfifche legers door bet san .
wijzen van bekwame mannen, en verwierf daardoor de ge .
noemde Orde . Voor zijn werk over de Eenzaamheid had
CATHARINA hem eenen franijen ring, met eenen korten,
doch veelbeteekenenden brief, gezonden . C A T H A R I N A on .
derfcheidde Z I M M E R M A N N naar verdienften . -- Eene vergelifting van den laatften druk met de vroegere uitgaaf zoude
den Vercaler tegen den misllag gewaarfchuwd hebben .

(*) Chrestomathia Hippocratica ,

PRUY$ VAN DER HOEVEN,

ed.
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einde hetgeen in Parj.c wordt uitgefproken dadelijk
eenen weerklank bier to doen vinden ; alsof er niet
reeds genoeg zeepbellen uit onze vertaal-fabrijken van
Romans enz . opgeblazen werden 1 Maar alle deze fchrale
uitvloeifels van den dag verfchillen dan ook bij zulken
ftevigen arbeid, even als men bij v I R OIL 1 U S , vo1gens de vertaling van v o P; D E L , leest :
fteeckt bet hoofd zoo hoogh aileene
• Mar deze
„ Om hoogh , . . . .
• Als een cypres verfcbeelt van 't laeghe lynen kruit ."
Men kan op bet onderhavjge werk z I M M E R M A N N'S
eigen oordeel over de gefchriften van 11 I P P o c R A T E s,
SYDENHAM en BO.ERHAAVF
. toepasfen : „ Zij zijn
• Diet op ligte bladen, die van eenen dag zijn , ge„ fchreven ; die bet verftand verwerpt, de natuur loo• cheat, en de tijd doet verftuiven ; zij zijn op metalen
• tafelen gegraveerd , een duurzame fchat , een levendig
• beeld der natuur ." Bl . 74 .
Bij de overtuiging, dat de Heer p 0 T G I E T E R een'
verdienfteliiken arbeid ondernomen heeft, mag men hem
ook toelemmen , dat dezelve niet vrij van moe eljkheld
en bezwaren is. Wij erkennen , dat de ft of fchrijfwijze
van z I M M R R M A N N zijne moeljelijkheden heeft, maar verfchillen hierin van den Vertaler , dat bet Zwitferfche dialect
daarvan de grootfie fchuld draagt . Wij, zoeken bet meer
daarin, dat hij de vruchtbaarheid en weelderigheid z jner
denkbeelden to veel zamendrong , en daardoor fomwijlen
tot eenige flroefheid vervallen is, die in enkele gevallen
aan onduidelijkheid grenst ; men moet althans zulke plaatfen meer dan eens overlezen , om ze w8l to verflaan .
Die Z I M M E R M ANN'S werken wil vertalen , mag bet
derhalve niet bij eene enkele lezing laten berusten ;
flecks door eene herhaalde dxingt men tot den geest
zijner werken door ; Inaar, dit gelukt zijnde, vindt men
ook in eene andere, in zijne eigene, rijke moedertaal
van zelf de woorden . Wauneer wjj met den Vertaler
BOEKBESCU. 1833, No, IS .
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(Voorrede, bl . VIII) in ftemmen , dat aan z I M ME RM A N N de lof niet kan ontgaan van fchoon en edel to
deriken , meenen wij van hem to moeten verfehillen , dat
Z I M M E R M A N N de lof niet zou toekomen van over het
algemeen ook fchoon to fchrfven . Dat hij niet fraai
gefchreven hebbe, moge zoo zijn ; die edel en fchoon
denkt, moet fchoon fchrfjven . Wij zouden ec'hter kunnen vragen : wat is eigenlijk fchoon fchrijven ? wat is
een fchoone ftijl $ Die van T A C I T U S H 0 0 F T heeft
zijne gebrekea, en men zal toch niet kunnen zeggen ,
dat hij over het algemeen niet fchoon is. Deze fchept
meer behagen in de zachte, zamenfuieltende omtrekken
van het vrouwebeeld ; gennn behaagt nweer bet krachtige,
gefpierde , fcherp afgebakende van den male . --- Dock,
waartoe langer hierbij ger'oefd 2 De Heer p o T G I E T E a
getuigt zelf (Voorrede , bi . VII) : ,, En wat de voort• brengfelen van zijnen geest betreft i daaraan zijn wij
• den meesten dank verfchuldigd ; wtj vinden daarin de
„ kern van zijne veelomvattende kennis, door eene
• levendige verbeeldingskracht en den gloed van zijn
• Genie nieuw licht en ]even bijgezet." Het fpreekt
dus van zelf , dat in zulk werk het ver/land en her
hart voedfel zullen vinden. Was er immer ten Schrijver , die de kunst verftond lot beide to fpreken , bet
was Z I M M E R M A N N . Met enkele uitzenderingen ,
voorziet bet voornaamfte, hetwelk uit zijne pen gevloeid is, in beider behoefte . Het zij dat in bet eelte bet
verftand meer voedfel ontvangr , in bet artdere bet hart
en gevoel meer toefpraak en troost vilde, z I'M M E R.M A N N wilt overal zijne menfchenkennis aan beide dienst .
baar to maken. Als elk mensch , had ht zijne zwakke
zijne, die vooral met bet klimmen zijner jaren zigtbaar,
ward, en to meer afftak, naarmate bij uitMende menrchen hunne onvolkomenheden meer in bet oog vallen ;
zjj kunnen fchaduw,, maar geene vlekken op zijn karakter werpen ; zij kunnen noon bet helder licht verduisteren , hetwelk zoo overvloedig var. hem is uitgegaan .
De ijdelheid , zulk een' man niet pasfende , ten toon
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in zijne gefchriften over F R E D E R I K D E N
wordt dubbel opgewogen door zijnen arbeid ever de Eenzaamheid en over den Volkshoogmoed.
Die den Sch-rijver uit deze werken , met bet onderhavige,
in zijne verfchillende betrekkingen heeft leeren kennen ,
moet hem beminnen en hoogachten ,, zelfs bewonderen .
Dat de vaak zoo zeer in bet maatfchappelijk en huifelijlz
levels beproefde man in den ouderdom eene zwakheid
aan den dag legde, welke men van zulk eene in der tijd
flerke ziel Wet zou verwacht hebben, toont ons, dat
de krachten der natuur ook bij den fterkften , in eenen
langen worfieltlrijd., uitgeput kunnen worden , vooral
wanneer hot ligchaam gebukt gaat onder de algemeene
wet der flooping.
De Heer P 0 T G I B T E R, die met weinige trekken
Z I M M E R MAN N'S karakter gefchetst heeft , zoude bet
publiek zeer verpligt hebben , indien hij dit werk door
eene volledige biographie had laten voorafgaan . Daarbij
moesten dan de voornaam fte werken van z I M M E R M A N N
geraadpleegd worden . Slechts uit zijne over verfchillende ouderwerpen gefchrevene werken kan men hem als
mensch en arts, behoorlijk leeren kennen en regt laten
wedervaren . Dit vordert eene gezette en langdurige ludic
van dit en zijue andere reeds vermelde werken . Zijn
wt wel onderrigt, zoo mogen wij welligt van eenen
onzer vaderlandfche kunstgenooten zulk een' arbeid verwachten .
Er beftaan onderfcheidene biographitn van z I M M E RM ANN . Allen, zoo verre zij ons bekend zijn geworden , befchouwen hem meer, zoo als hij door zijnen
ftand in , en betrekking tot de maatfchappij zich voordeed ; geene heeft den man uit dit oogpurt en tevens,
zoo als hij in zijne fchriften zich vertoont , doen kennen . Op deze wijze heeft men H E R D E R, s c H I LLER, JEAN PAIL (RICHTER) gefchetst ; zIMM E R M ANN behoorde op dezelfde wijze gefchilderd to
worden .
Dank hebbe de Heer P 0 T G I E T E R, dat hij , fpreXxs
gefpreid
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kende over de uitftekende verdienflen van z i M M E Rons den fcherpzinnigen en geestigen v o sherinnert.
Deze , bij zijn leven niet genoeg
M A E R
gewaardeerde , en na zijnen dood nog niet genoeg onderfcheiden , wijsgeerige Arts, uitmuntende Leeraar en
geestige Schrijver verdiende onder ons meer nog to levee .
Als Arts kan men hem onder de besten rangfchikken ;
als Mensch verdient hij naast de edelften eene plaats , en
als Schrijver rustte op hem de geest , die ook s T E R N E ,
RAAENNA, MAY, ZIMMERMANN en andere uitftekende vernuften bezielde . Zijne geestig hekelende pen
werd beftuurd door een edel, menschlievend en gevoelig
hart . Zijn vroege dood floeg eene diepe wonde aan de
UtrechtfcheHoogefchool, van welke hij een fieraad was .
De ftuderende jeugd verloor in hem een' leidsman , zoo
als zij behooren to zijn, die tot zulk eene gewigtige
betrekking geroepen worden . De geleerde wereld ear de
tnaatfchappij zagen in hem een van derzelver waatdigfte
ledeit affterven . Te regt werd en wordt hij nog diep
betreurd door alien , die hem kenden ; en , mogt zijn
flier ren door geen' wijdverfpreiden , algemeenen rouw
vergezeld gaan , weinigen valt bet ten deel , zoo ongeveiusd, zoo hartelfjk , met zoo vele deelneming betreurd
to worden , als v o s M A A R, door zijne ambtgenooten
en leerlingen en dezulken, die hem perfoonlijk en uit
zijne fchriften kenden . Niet meer onder ons, moge op
hem bet reeds gezegde toepasfelijk zijn : Een groot man
/lerft niet ! Hij blijve door zijne werken leven !
111 A N N ,

(Het vervolg en Plot hierna.,
Befchrwing van gegotene d7zeren Molenasfen met gekoppelde roeden ,door J. A . S C H O L TEN , HZ, , Fabrjk- en Landmeter van Schieland . Met eene Plaat.
Te Rotterdam , b!y Wed . van der Meer en Verbruggen .
1833 . In gr . 8vo . z5 Bl. f : - 70-

A

kleine ftukje verdient meer algerneen bekend to

J . A . S C H Q L T E N, H Z . , $ESCHRIJVING .

6~3

warden, dan misfchien, am den weinigen omvang, deszelfs lot zal zijn . Wij kunnen daarom niet nalaten,
1letzelve aan alle befl;uren, die over een groat aantal molens
het beheer hebben , en aan alle molenmakers en verdere beoecenaars van den molenbouw aatl to bevelen, ten einde
zich met den inhoud bekend to maken, als de middelen
aanwijzende, am , door eene zeer eenvoudige zamenflelling, in den gewonen bouw der molens, in bet vervolg,
aanmerkelijke bezuinigingen daar to flellen, die dus , in
bet belang der reeds zoo zeer belaste polders , van bet
groot(le nut kunnen zijn . De Beer S C H® L T E N heeft
met de openbaarmaking van zijne ondervinding (die trouwens nog wel voor verbeteringen vatbaar fchijnt) aan den
molenbouw eene werkelijke dienst bewezen .
Zen Reisje van elf weken en vsjf dagen van Aleppo
naar Jeruzalem , enz . ; door H . M A U N D R E L L . Op
nieuw bewerkt en met ophelderende 4anmerleingen vermeerderd door J . A . o a S T 8 A M P . Met Platern. Te
Groningen, b(/ J . Oomkens. 1831 . In gr . 8vo. VIII
en 353 bl . f 3 - 60-

M

A U N D R E L L'S Journey from Aleppo to Jerufalem
is een bekend en geacht reisverhaal , hetwelk in Engeland
herhaalde malen gedrukt en ook in andere talen is over, .
gebragt . M A U N D R B L L was Engelsch Predikant to
Rleppo , en ondernam in 1698 deze reis, welke van den
a6 Februarij tot 19 Mei duurde. Zijn gezelfchap befkond
uit eene kleinee karavane van Engelfche koopliealen en
nit bedlenden. Te Acre voegde zich dit gezelfchap bij
cene karavane van den Franfch n Conful van Sidon, die
zich jaarlijks naar Yeruzalem moest begeven .
Wij hebben bier voor ons een reisverhaal in den vorm
van een dagboek, en wij volgen de xeizigers alzoo op
hunuen togt van flap tot flap . Eerst langzaam en door
velerlei beletfelen opgehouden, reizen zij later, nadat zq
zich in gezelfcbap van gentelden Conful bevinden, met
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mascus en Balbek .

De terugtogt ging over Da-

Aan de bewerking evenwel van dit boek , en aan de
nieuwe uitgave van hetzelve , zoo als die daar voor ons
ligt , kunnen wij onze onbepaalde goedkeuring niet geven.
Die uitgave is blijkbaar voor jonge lieden gefchied ; zulks
wordt door regtftreekfeehe toefpraak („jonge lezers of
lezeresfen," ,, jonge vrienden" enz .) meer dan eens in
den tekst aangeduid ; de toon der tusfchengevlbchtene
aanmerkingen bewijst bet mede . Maar waarom is dit dare
niet op den titel vermeld? -- Wij twijfeien evenwet, of
zich deze uitgave van M A U N D R E L L's Reize voor
jonge lieden wel verdedigen laat ; hoezeer wlj gevoelen ,
dat deze twijfeling ftoutmoedig genoeg is, omdat de Vertaler in zijne Voorrede verzekert, dat deze uitgave bij
deskundigen wel geene verfchooning zal behoeven . Wij
willen dan, in gevaar van door den Vertaler niet tot de
deskundigen gerekend to worden , eenvoudig deze bedenkingen in het midden brengen . Elk Sehrijver of Vertaler beoogt met zijn werk, zoo mag men althans billijk
rooronderflellen , zeker doel . blij fchrijft of voor zijne
lezers, of voor zichzelven , of voor zijnen uitgever .
Wij willen vooronderftellen , voor zijne lezers fchreef de
Vertaler, want wij hebben geene enkele reden om anders
to denken . Nu wil hi; deze lezers onderrigten of vermaken, of wel onderrigten en vermaken tevens . Wij
willen niet denken, dat hij hen enkel had willen verma .
ken ; daarvoor is dit reisverhaal ongefchikt ; maar wij
kunnen ook niet den-ken, dat hij hen enkel heeft willen
onderrigten . Is het van zoo groot belatig , dat jonge
liedenr de gefteldheid van Palestina naauwkeurig kunnen ,
-welnu, geef hun dan een uittrekfetuit de beste reisverbalen , nieuwere en oudere , beknopt bijeen . M A U MID R E L L heeft toch veel onbezaeht gelaten , en over de
natuurlijke gefteldheid van het land , over de phyfifche
geographfe kon ook een man van zijne f#udie ep bij ten
zoo kortftondig verbltjf weinig opheldering geven . De
Vertaler heeft ons willen vermaken en onderrigten . Dat
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is loffelijk . Veor de jeugd zdd to fchrljven , dat zijhet

onderrigt met vermaak aanneemt , is iets zeer uitnemends .
Maar het is eene moe#eijjke kunst . Wie zal gelooven ,
dat de jeugd vermaak kan vinden in die onophoudelijke
toepasfingen en tus£chengevlochteneaanmerkingen, welke
den indruk moeten kenfchetfen , then het verhaal , yolgens den hertaler , op de jeugdige lezers waken moet ?
WO gelooven, dat men deze opmerkingen aan de j ogdige lezers zelve kin overlaten, mits men maar z66 verhale $ dat ztj er matuurhjke aanleiding we vinden. Qok
is helder , duidelijk en verftandig onderrigt voor verflandige jonge lieden op zichzelve reeds eeu vermaak .
Maar wat nuttigheid kan het hebben , een dor verlag to
lezen van, de door M A U N D R E L L to Jeruxalem bezochte plaatfen , die , volgens overleveringen van monniken , door bepaalde gebeurtenisfen merkwaardig zijn ;
aan welke verhalen evenwel de eerwaarde reiziger zelf
Been geloof hechten kon ? Daarenboven is de wijs ,
waarop over deze overleveringen gefproken words, dikwerf hoogst ongepast, moet voor hen, die in de begrippen der Roomfche Kerk zijn opgevoed, het boek
onbruikbaar maken, en kan aan welgezinde Protestanten
geen genoegen geven . Wij zwijgen van platee uitdrukkingen , zoo als de woorden Joost, zwarte Piet, oude
leepert enz. Zoo men behoedzaam fchrijven moet , ihet
is vooral, wanneer men voor de jeugd fchrijft .
Hat boek is goed gedrukt en met drie platen verfierd,
voorftellende peen gezigt op den berg Tabor en deszelfs
omflreken, een gezigt van Balbek, en eene ai<beelding
van het nog ftaande voorfte gedeelte van den tempel dier
flad, het voormaals zoo beroemde Heliopnlis. . Adorn*
fonia Degetata , gelijk men tweemalen in etne aanacekening op bi . aaa leest , moer fldanfonia digitata zijn.
herhaal der feestelifke ontvangst to Gorinchem van een
gedeelte der dappere bezetting van de Citadel van
Rntwerpen , 22 en e3 plum 18,33, Te Gorinchem,
b~r H . Horneer. 1833 . In gr . 8vo. 65 Bl. f i •5o .
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groot gedeelte der dappere, bier feestelijk out.
haalde, krijgslieden had, tot bet laatst van Augustus
x8go, de bezetting der vesting Gorinchem uitgemaakt,
en was , met grooten fpoed , naar de oproerige gewesten
gefneld, vele onder dezelve hunne naauwfte betrekkingen
aldaar achterlatende ; en bet was dus niet to verwonderen , dat Gorinchems burgerij , inzonderheid , met hartelIjk en broederltjk verlangen , (gelijk in de Inleiding gezegd wordt) bet tijdftip re gemoet zag, waarop de blijde
maar der terugkomst van Nedrlands dapperen zou worden
verwezenlijkt .
De Generaal Majoor M U L L E R, Bevelhebber der vesting, door hot Departement van Oorlog met de taak der
feestelijke ontvangst vereerd, vond dan ook bij bet ftedelijk befltiur gereede en onbekrompene medewerking,
waarvan hot herhaal zelf de overvloedige blijken ople .
vert .
Als B/lagen, vindt men bier hot Programrna
der plegtigheden ; de befchrijving van bet Monument,
door cent uitvoerige fteendrukplaat opgehelderd ; de Feestzangen, door de Dichters B o x M A 1V en D E T H 0 U A R s
vervaardigd , en gezongen door cen honderdtal leerlingen
vats de flads Armenfchool ; de Toasten , op het feest .
maal , aan H. H . Officieren gegeven , ingefteld ; en ,
ten flotte , eenig gewag van bet feest , door den Opperbetvelhebber der vesting aan de kinderen gegeven, die,
door hun welluidend gezang, zoo veal hadden bijgedragen tot veraangenaming der plegtige feestviering . Achter
bet Verhaal zelf vinadt men, van bl. mg tot !ig, eenige
teiegtwijzing van Mr. z . D A C 0 s T A , ter Bake van zijn
uitgegeven ftukje : op het GorkumIche Heidendom . Reeenfent, die van 's mans bemoeizucht bereids melding
maakte, komt ongaarne andermaal op dit ondetwerp • terug ; maar aangenaam was bet hem , hier , tee befrha .
ming van Mr. D A COSTA en alien, die hem napraten,
to lezen : ,, Die Christelfgke pligt der dankbaarheid is
Hizit door de dapperen volbragt , in gemeenfchap cener
groote fchaar van Christenen , geli/k z f doordrongen
van dat godsdienftig gevoel . Z hebben , voorgegaan
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door de Bedienaars der Godsdienst, van vier lippen de
hartel!~kfle opwekking vloeide, als vrome Nederlanders
in ootmoed erkend : DAT GOD HEN BESCHERMD HEEFT ;
DAT HEM ALLEEN DAARVOOR DE EEP.E TOEKOMT."
Treffend en gepast waren ook de woorden, in de ilanfpraak des Opperbevelhebbers : „ Zegt Jleeds , als gq
de hand in wen boezem fleekt en ze blank van vaderlandfche deugden weder daaruittrekt , alles daalt van
BOVEN op ons neder. - Beoefent met die deugden godsdienflige gezindheden, het ware beginfel, waardoor de
nietige mensch tot een groot, edel en nuttig wezen voor
de maatfchappV verheven words , en vergeet nimmer,
dat Hij, die de zonne der geregtigheid over deugdza .
men en boozen doet opgaan, nooit ophoudt to zegenen ,
die Hem bemitinen ."
Wat zegt gij , D A C o S T A ! van de taal van dezen
Christelijken krijgsman ? Vergelijk met dezelve uwe liefdelooze oordeelvellingen, en beken met fchaamte, hoe verkeerd gij to dezen hebt geoordeeld en gehandeld ! Inderdaad, bij deze Gorinchem/ehe Heidenen mogt gij wel
eens ter fchole gaan , en jets van then ootmoed leeren ,
die het fchoonile fieraad van den Christen uitmaal :t !
Als eene allezins gepaste bijdrage tot de gefchiedenis van
onzen, voor Nederland zoo rampvollen, maar ook tevens roemrijken tijd, zal dit werkje eene blijvende waarde
behouden, en, als zoodanig ., vermeenen wij hetzelve ruitnfchoots to mogen aanprijzen . Eere zij eene clad en bevolking , die , op eene zoo treeende wijze , bijdroegen ,
om de dapperen van Jntwerpens Citadel to vereeren ,
en de waardige tolken eener dankbare Natie to zijn !
Hartelyke en broederlijke Vermaning aan mine Medeleden der
Hervormde Kerk in Nederland . Te 's Graven&age, b~ A .
Kloots . 1833 . In gr. 8vo . 32 BI. f : - 40 .
Even als des Schrijvers korte bewoording der vraag : Wat
meet men denken van die Leden der Nederl . Ilerv. Kerk,
welke in het begrip /laan , dat hunne Leeraars vats de zui-
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vere leer aft afgeweken , en nit lien hoofde zich aan derzelver prediking onttrekken? ademc ook dit ftukje liefderijken
ernst en eenen vreedzamen geest ; terwijl met de woorden
van a RA R E L words aangewezen, dat fonamigen then zooge .
naamden goeden ouden tijd weleens to hoog roemen . Moge
bet boeksken met onpartijdige waarheidsliefde gelezen worden door hen , ten wier behoeve voornamelijk hetzelve werd
gefchreven !
Eene week in de Lente op het land . Door P E T R 0 N E L L A
1oENS . Te Haarlem, b~ de Wed . A . Lopsjes, Pz . 1833 .
. f 2 - 5o.
In gr. 8 vo . VI
• Wat de redelijke bewoner der aarde, wiens hart voor
• reine dankbaarheid, voor zachte verrukking, en wiens ver-

fland voor de verhevenfte bewondering vatbaar is, in den
lencetijd gevoelen moet , poogde ik , door bet fchilderen
van de fchoonfle lentedagen , (hoe gebrekkig en flaauw
penfeel en verwen dan ook zijn mogen) nit to drukken ." „ Vurig wensch ik , dat ook deze bladen , die aan bet jeug .
„ dige jaargetijde gewijd zijn, in bet hart van mijne lezers ,
liefdevol ontzag voor den Almagtige , die de Natuur nit
„ Karen doodflaap doer ontwaken, eerbied voor zijne vol .
• maakte wijsheid, die alles op den gepasten did fchenkt,
„ en blijmoedige dankbaarheid voor zijne onbegrensde liefde
„ verwekken mogen ." Met deze eigene woorden der Schrijffler aan hare Lezers (bl . V, VI) meent Rec . haar oogmerk
bet best to kunnen uitdrukken . In hoe verre bet boek zelf
daaraan, naar zijn inzien, beantwoordt, met befcheidenheid
to kennen to geven , is thans zijne taak . - De tijdruimte ,
door haar genomen , zou hij wat grooter , dan op den titel
ftaat, gewenscht, en voor eene nuttige befchouwing van de
voortgaande ontwikkeling der lente vruchtbaarder geacht hebben . Doch zien wij , wat zij geest ; en, daar de vooraan geplaatfle Inhoud niets anders dan eene opgave van de namen
der dagen van de week is , maken wij ons met den wezen .
lijken inhoud een weinig nader bekend !
Wat in dit boek tot bet boven aangeduide oogmerk regt .
ftreeks behoort, is daartoe ook doelmatig, en bevat regt aan .
gename befchouwingen van de natuurtafereelen der lente,
waardoor veriland en hart tot eerbied en dank jegens den

•
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wljzen en weldadigen Maker kan opgeleld worden . Nemen
wij echter alles bijeen, wit hleromtrent in dit werk verfpreid
is, dan zal hec to zamen niet veal meer dan dertig bladzifne
uitmaken ; bet overige bevat uitweidingen, befpiegelin .
gen , verdichte verhalen , die wel op zichzelve over bet ge .
heel goed en nuttig zijn , maer die geene bijzondere betrekking op de lente hebben, en even goed op een' anderen tijd
kunnen voorgedragen worden . Dit fpijt ons, daar op deze
wijze aan bet eigenlijke doel van bet gefchrift niet vokiaan
words . Lint ons dit nit eene opgave van den inhoud doen
blijken I -- Op Zondag words eerst (bl . I-5) de veranderde
flaat der Natuur in de lente , in vergelijking van den winter,
gefchilderd ; doch aldra vindt men (bl . 5-23) eene uitweiding over den Israelitifchen rustdag en den Christelijken zon .
dag, die, op weinig na, even goed b . v. in den zomer Iran
gemaakc worden ; gelijk bet daarop volgende verhaal (bl .
23-29) van een waardig leeraar , die een vondeling, een
gevallen melsje en hair kind redc , hoe fraai ook op zichzelf,
nogtans met eene lentebefchouwing niets gemeen heeft . Levert de Maandag, offchoon mede niet vrij van uitweidingen,
over bet geheel nog iets meer eigenaardig lenteachtigs, b . v .
de fchildering van de morgenwerkzaamheden op bet land ,
een lente.onthaal of feest bij eenen dorpleeraar, een lente .
avond ; de Dingsdag , daarentegen, leidt ons rond op eene
verwoeste buicenplaats , en verhaalt ons derzelver lorgevallen ,
gelijk ook die van derzelver bewoners en hunne afftammelingen , van waar wederom over de vrljheid en bet toekomend
beltaan der menfchen wordt uitgeweid . Na zeer korte melding van den lentemorgen, geeft hij one lets over zijnen
naam, als zijude aan HERMES of MERCURIUS gewijd, en
alzoo ook over den koophandel . (MARS is immers de Pa .
croon van dezen dag , M E R C U R I U s die van den Woensdag ;
er heeft dus zeker bier bij deze beide dagen eene vergisfing
plaats .) Zoo geeft de lentemorgen van den Woensdag, na
korce befpiegeling over de fchoonheid der Natuur, aldra on .
der anderen een overzigt van de gefchiedenis onzes vader .
lands (bl . 9i--Iol) . De Donderdag begint met de opener .
king, dat de lencedag ook over lijdenden fchijnt, in den lente .
nacht ook velen hunne dierbaren verliezen , en bevat dan
verder, voor bet grootlte gedeelte, eene verdichte, anders
gansch Diet onbelangrijke, romaneske gefchiedenis, die goed
afloopt . Na eene godvruchtige overneinzing, bij bet ontwa .
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ken op den lentemorgen van hrijdag, (bl . 133-138) beitaan
de voornaamfle uitweidingen in de befchouwing van then dag,
als gedenkdag van j E z u s' dood , waarbij de gefchiedenis van
zijn leven, vooral van zijn laatlte lijden, breedvoerig verhaald wordt (bl . 138--154), en verder, no eenige tusfchenrede, in een verdicht romanesk verhaal van twee gelieven
(b1 . 157-172). De Zaturdag, eiodelijk, is eene morgenwandeling naar de begraafplaats van een dorp, met eenen
bejaarden vriend, welke tot verfchillende uitweidingen en gefprekken, zoo als over bet begraven in of buiten de kerk,
over de fcheppingsgefchiedenis, over bet fterven, over eenige
door begravenen, enz . aanleiding geeft. - Uit deze hoofd .
zakelijke inhoudsopgave blijkc, dot bier voor de verfcheidenheid genoegzaam gezorgd is ; maar of de eenheid des onderwerps, volgens bet opgegeven hoofddoet der Schrijf(ter, doordoor Diet geheel verloren go, is eene vraag, die wij wensch .
ten onckennend to kunnen beantwoorden,
Rec . wit met bet bovenflaande niemand afraden, ook dit
werkje bij de overige der begaafde Schrijf(ler to voegen .
Integendeel, wie Diet to veel aan den titel denkt, die zal
ook bier zeer veel goeds vinden . - Trant en ttiji zijn to
over bekend, dan dot bet noodig zou zijn, eenig uitcrek(el
ce geven , of op bet een en ander eenige aanmerkingen to
waken . Daarenboven, zoo iemand der Nederlandfche Schrijvers of Schrijf(lers aanfpraak heeft op hoogachting wegens
aanhoudend nuttige werkzaamheid , en tevens op toegevend .
heid in het beoordeeten , voorzeker dan is bet Mejufvrouw
p . M o E r s , ,, welker gezangen reeds in de kindschheid aan
de lente gewijd waren," (Rec . herdenkt nog altijd, met welk
een genoegen hij , Dog jongeling , haar dicht(luk de Leute
las en herlas) en voor welke nogcans Diet anders dan ,, de
verbeelding de fchoone lustprieelen der lente ontfuiten kon,
waarin zi) de creurig(te gedachcen niet zelden ontvlugtte ;"
en die in dezen toeftand nog voortgaat , hare klimmende
jaren aan Natuur en Godsdieust, aan deugd en menfchen .
Neil toe to wijden . Moge de voorcreffelijke Vrouw hiervan ,
voor zichzelve zoo wel, als bij bet algemeen, Heeds de
beste voldoening oogfen 1
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Leydtn ontzet, in 1 574. . Dichterl#k Verhaal. Door A . VAN
D a it s o o P, j a, Te Amfterdam , h Brest van Kempeu.
1833 In gr. 8vo. XIV , 86 Bl, f a - r

L

ou ap , mijn goode vriead s hou op 1
Haft ein I cesfez I piano I flop I

Zoo wept vader a r L D E a D V it een' z1jner vrienden toe ,
wiens huwelijkskoecs to rjjk gezegend werd-, en zoo meenen
wij den Heer V A N D E R x 0 0 P to mogen coeroepen , dle
zijnen letcerakker met at to veal voortvarendheid beploegt .
Naauwelijks hadden wij zijnen w t z t, t ac T t t L nit de hand
gelegd, en fchepten adem na de voleindigde lezing van then
bandel, of ons oog werd getrokken door breede aanplakbil .
jetten, die wij aan poorten en muren gehecht zagen, en
waarop met ongemeen groote letters to lezen flond -- ,even
gelijk een croep paardrtjders of koorddanfers zijn vertoonin .
gen aankondigc -- dat bet dichtituk Leyden ontzet van' den
Beer V A N D n a n o o P was in 't licht verfehenen , met eerie
Opdragt aan Zjne Majeueit den Koning ann 't boot'd . Wif
ontveinzen niet, dat dit bier to lande ongewone ft<houwfpel
een' onaangenamen iudruk op ons maakte , en ons de markt
to Brusfel voor den geest riep, wear wij bijna geheele ge
bouwen met dergelijke weidfche boelcaankondigirigen, op papier van alle kleuren gedrukc, beplakt gezien hebben ; -eene opzigtelijke vercooning, ten eenemale in ftrljd met de
meerdere zedigheid en befcheidenheid, die cot heden de ken .
merken van onzen landaard , gelijk van onze meest ge.
achte Dichters en Schrijvers, zijn, en, hopen wt, heeds
zullen blijven .
Deze alzoo op eerie Belgifche wijze aangekondlgde bundel
ligt ter beoordeeling vpor ons , en wij vangen de teak aan,
om onzen Lezeren weder verflag to doen van dit nlenwe
voortbrengfel van den Heer V A It D8 R H 0 0 P.
De Dichter noemt zijn fink een Verhaal. Wij willen over
den nawn niet twisten , effehoon bet ons veorkomt, dat bet
jointer geweest ware r incjien hij zijn cegenwoordig werk, even
ale zijne vroegere .bundels, Tafereelen bad geticeld . Althans
wij vinden bier drie aFzonderlijke ftukken, de Polhardlag, do
Onzekerheid en hot Ontzet genaamd , waarman ieder to veel
op z :chzely' fteat , om gezamenlijk ale een doorloopend ver .
heal ce kunnen befchouwd worden . -- Zoo als gewooplijk,
[pre ekt de Dichter ook nu weder in zijn Voorberigt van den

662

A . VAN DER sOOp,

JRm

vorm zijns arbeids. Ht zegt, dat deze verfichilt van then
des Lierzangs Iran n L A N N O Y en van dien des Treurfpels
van VAN M s R H E N . Nlets is natuurl jker , want ziju gedicht
is noch een Lierzaug noch cen Treurfpel . Hij zegc alAerder, dat men dien norm niec met die dichtfoort moet ver .
warren, welke men gewoon It a"rfcriptive po€zij to noemen,
noch dien moet rangfcbllkken tdt de Legende, door v A N L E NNEp bij ons ingevoerd . (Men ziet, dat de Dichcer zelf hier
den vorm ep de dichtfoort op eene wondetjke wljze ver.
wart.) Wat de defcriptive poi:zij betreft, wij flemmen hem
volkomen toe, dat men zljnen arbeld niec tot dle dichtfoort
moec betrekken ; aitbaus wij bezitten ftukken in dat genre ,
waarbQ bet zijne to xeer affleken zou. Maar dat zijn ge .
dlcht htnrelsehbreed verfcheiden is (gelijk hij zegc) van de
Lcge,sde van VAN L E-N N a p, kunnen wij minder toeftemmen .
Integendeel, bet gelijkt daaraan op vele plaatfen, en in vorm
en in be, sndeling, zoodanig, dat bet vermoeden blj ons op .
disc , of Wet de Dichter door dit voorwendfel de blum van
navolging van zich cracht of to wenden en ons knollen voor
ejiroenen zoekc to verkoopen. - „ Misfchien (vervoJgt hij)
behoort mijn Gedicht cot dat genre, hetgeen de Engelfcken
narrative poetry heeten ;' en daarmede kunnen wij vrede heb .
ben ; vooreerat, omdac de Legende van den Heer TAN LENrr E p ook daartoe behoort, en de Engelfchen in 't algemeen
zeer ruim met die benaming an ; en ten andere, omdac de
Heer VAN D E R HOOP, zoo als meer onzer jongere Dichtets, veelal bij de Engelfchen cer fchole gear, en zijne aldaar
geleerde lea seer goed weet to onthouden . (•)
( ) Het napolgen en overnemen , door onze jongere Dichters in zwang gebragc, moec den kunscbeoordeelaar zeer be .
boedzasm waken in- bet toezwaaljen van lof. Men fpeelc hem
thins zoo dikwijls copl n voor originelen in banden I Nog
zeer onlangs is Colkga s C e u L L daarmee bedrogen geworden.
In bet laatfte nommer van bet Letcerkundig Tijdfchrift, dat
bg In gemeenfcbap met den Heer VAN D E a Hoop llitgeeft,
haalt ht een' dlehtregel van den Heer n s T a o ua a s gin,
ten bewlze dat men order den prullenboop van dien Poeet
fomtijda een' penning van den fchoonflen flempel aantreft .
BJj voorb. (zegc hlj) is, in de befchrLjving eener geduchte
hette, ons oog gevallen op den regel, wanneer

Elk aapdkorl de aarde op 't harte brandt.
De Heer 8C9OFLL .ken in de Jaargetf/den Van TOLLENS,
voorkomende in bet lIde deel der Gedichien , op bladz . 149
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Niettemin enter iv zin voor ons liggende bundel bijzon .

der fbhraal uitgevalten , en merkelijk armer a! i fehoonheden,

dais die ender den titel Van W t L L tM T1'L L . Ret is kennelbk
een Up en los opgeflagen ttukje, dat, behalve bet doorgaanrs
vlag en vloeijedd rljm, zeer weinige wearde beefc . De tee .
kening van bet toilet van ate © D A L s N A M o a rr s op bladz .
13 en volg . Is, zoo wet its die van . V A L D E z op bla'dz. at
en volg., geheel near soO'rT gemodelleerd. Daarentegen echter heeft hier de edele VAN D Z& VERY weinig gelljkents
met then van H o o F T. Behalve dat deze den waardigen
Burgemeester niet gefchilderd heeft its een opvliegend en on .
befchaafd man, die eene maagd, too edel als een kdnlbgis,
onbeusch zou bejegenen , en, in drift ex woede ontfeken ,
hair, afs welkomgroet, vat veers u hier t zou afvragen, zoo
beefs ook onze Gefchledfchrijver geen karlkatuur vats deli
trouwen burgervader gemaakt, door hem, bb berhating, fpree'k .
woorden in den mood to leggen, gelljk ooze Dichtet doer ;
4118 Op bladz. 6 :
Wanner de vooglaar 't zoet/le f uit ,
Dan is hj 't meest op ranges alt.

of op bladz . 9 :
De tyd, min vrlend l zal rozen baron I
Na regen karat de zonnefchirrn .

waarop D o v za , om niet onder to doen , nog onmiddellljk
dit derde lakt volgen
Es na de nacht verfchjnt do wergen.

Wijders is bet ons zeer duister gebleven, welke heap
van den sden druk , bet origineel van due zeer getroawe
topic vinden . -- Ooze jongere Dichters benadeelen zichzel .
Vex, door hunne bebbelijkheid van plonderen en toe8igenen,
meer, don zij denken . Wig althans beginnen Men fahoonen
trek, elke fchijnbaar nieuwe gedachte, elke fraaije pasfage,
die ons hlj hen voorkonit, to mistrouwen, en raadplegen
meermalen ons geheugen en ons ddverfaria, om na to fpo .
ren, of men ons geen oud geregt in een' uleuwen fchotet
voorzet. Meermalen reeds hebben wij niet zonder vrucht,
dergelijke nafForing gedaan .
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L$ N A M O ON 8 op bet voor drie dagen uItitelletr van
den form vestigde, of bet zou die moecen geweest zljn, det
de ukgebangerde fad ieh web innen then tyd van de be.
kende genade van den Spanjaard zou moecen overgeve$I
Misfchien cchter vetboogt joist dit duistere de waarde der
voorftelling, en geeft den Lezer gelegenbeid, om de Devi.
natioars.Cabe in oefenipg to brengen , hetgeen door den Heer
8CauL.L Qp bls.d z . slo van bet Ilde deel van zljnTijdfcbrift
in goeden ernst wordt aangeprezenI
De inleiding tot den tweeden zang deed ons op meerdere
fchoonheden hapen ; m.aar al fpoedig vonden wij niets , daft
bet lot en weelderig gerijm van den voorgaanden zang, we.
der. De doode vrQuw , die met baren zuigeling asn de dear
zit of Am ? is meer afgrijfelijk dan natuurligk . Ook in den
derden zang (die alweder niet boven de vorigen uumnnt) is
de fchildering van de verminkte JYatergeuzen meer affchuwe..
lijk dan dichterl jk. Dergelijke to fterk gekleurde tafereelen
duiden wederom de zucht tot navolging -- en wel pier van
een' JuLES JANIN, een' VICTOR HuGO, een'cAsIMIR
D E L A v I o N A en andere meesters
der nieuwere Fran/ehe
febool -- kennelijk aan ; maar de voorlielling is to naakt en
de verwen zijn to hard, om een' gekuischten fmaak re kun .
nen behagen. De afwisfeling der versmaten is ook, vooral
In dezen laatften zang, meer willekeurig dan oordeelkundig ;
en in den woord -- wij zeggen bet met leedwezen -- de
tegenwoordige bundel heeft ons veel minder dan de laatst.
voorgaande van onzeu Dicbter willen bevallen .
Met genoegen ecliter hebben wij opgemerkt, dat de Heer
VAN D E R HOOP zich eenige onzer vroegere aanwijzingen
ten nutte gemaakt heeft , en dat hij van zijne onmatige zucht
tot bet fmeden van uitgefponnen en vreemdfoortige koppel .
woorden fchijnc to genezen. 't Is er nogtans verre van dawn
dat hij niet bij voortduring omzigtig zou moeten zijn in bet,
I ieppen van zaanrgeftelde woorden : roemkkinood, flaalgeklfk
en dergelijke zijn Wet aanprijzenswaardig . Evenmin is zijne
wijze van zeggen aftijd boven bedenking verheven . Van den
regter Rfx .oever mug bet bij voorb . Met heeten :
M A ti D A

rer regter hand van 't kabblen san den Rh jn,

en lokkig git voor awarte lokken is, ten beste genomen, zeer
gewaagd, Ook ten aanzien van vergelijkingen , hetztj vltlg.
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tige of meet uitgewerkte, Is vooral juistheid noodig . Wiij twij .
felen, of de volgende, bij voorb., (bi . 6i) sin dat ver .
eischte wel in alien deele voldoet :
Dan zal dees doek met breed gewuif
U tegenwaafen als een duif.
Wij laten bet breed gewulf in zijne waarde , en willp alleen
den Dichter doen opmerken, dat, gelijk doeken niet vliegen
its duiven, zoo ook duiven niet waaijen als doeken .
Meerder - veal meerder aanmerkingen, die wij al lezende
opgeteekend hebben, zouden wij hier kunnen bijvoegen . BU
voorb . , dat V A N D E R W E R F eene dwaasheid zegt , als hij ,
op bladz . 49, den multenden burgers zUN zwoegend lijf tot
voedfel wil overgeven , als bet eenige, wat HEM tot voedfel
overfchiet ; en dat V A L D E Z , op bladz . a6, niet verliandiger
fpreekt, als hij zegt, dat hij x #n' voetflap op fchans en muur
zal drukken, al moest h j Leydens fledewal aan 't VONItLEND
STAROEWELF ontrukken . Doch dergelijke overdrevene uitroepen en zoo vela placprozarfche regels, als wij er tegen over
flatten konden, zouden wij den Dichter niet ten duur(le willen
aanrekenen, indien hij deze flechts door daar tegen opwe .
gende en hem toebehoorende fchoonheden had vergoed .
De Heer V A N D E R H 0 0 P heeft , als gewoonlijk, eene
Opdragt voor zijnen bundel geplaatst . Wij fchijnen tot de
eeuw der Opdragten terug to keeren , en onze jonge Poeten
er zich we! WJ to bevinden ! Zelfs de Heer D E T H o t1 .
A a s heeft , volgens berigt der Dagbladen , voor zijne op .
dragt sin den Koning van Pruisfen, eene kostbare gouden
medaije van then Vorst ontvangen, en een' beleefden brief
daarenboven, waarin de Monarch aan den Marquis verze .
kert, dat zijne navolging van s b R N E R's Treurfpel z R 1 N Y
aitmuntend is, Waarlijk, dat is zeer vleijend, ook fchoon
wij wenfchen zouden, de vrijheid to mogen nemen, van met
zijne Pruisflfche Majesteit, misfchien we! inzonderheid aan.
getrokken door de Germaanfche kleur der overzetcing, eeni .
germate in kunstoordeel to verfchillen . Wat daarvan zij, de
Hear V A N D E R H O O P heeft , gelijk wij boven zagen , zijnen
tegenwoordigen bundel sin onzen geeerbiedigden Koning toe .
gewijd, en diatom vooral hadden wij wel gewenscht, dat
zijn gedicht fraaijer uitgevallen ware . De Opdragt zelve is
echter op verre na niec bet min(le van den bundel, offchoon
Y y
ZOEKBESCH . 1833 . No. IS.
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zlj ook ontflerd words door dubbelzinnigheden, als, bij voorb .,
in dezen regel :
De Koningr#, die God met macht bekleedde .

waarmede de Dichter meent, die door God met magi bekleed
werd, doch wearuit men ook bet omgekeerde zon kunnen verftaan . Dit echcer over bet hoofd ziende, moeten wij Loch den
Heere V A N D E a n o o p in bedenking geven , of z1jn toon
niet war al to gemeenzaam , ja oneerbiedig words, ale hij
tegen den Koning zegt
Ga, #7/km l voort op de inge/?agen wegen .

Zoodanig fpreekt men zljn' minderen, of ten hoogfte zin'
gelijken aan, hem daarbij welwillend en goedkeurend op den
fchonder tikkende .
Wij willen ons verf ag niet eindigen, zonder bij deze gele .
genheid de opmerking ce maken , dat er federt eenigen tisd
een pogcifcbe revolutiegeest bij ona fchijnt to willen ont .
ftaan. Dank zij den Hemel , dat bet flechts een poetlfche
is! Him draagt de kenmerken van elken anderen revolutie.
geest, namelljk, dat bij meestal in jongere menfchen opflik .
kerr en nit den vreemde is aangeblazen , zoodat de poetitche
opftandelingen evenzeer navolgers van anderen iijn als hunne
politieke verwanten . De Heer v A N D E R HOOP fchijnt ons
toe, tot hen to behooren , en zelfs wet zich eenigzins aan
bun hoofd to willen plaatfen . Hij heefc daar ongelijk aan ;
vooreersc, omdat zijn voorbeeld bij ons, die zoo weinig
revolutiegezind zijn , nooit diepe worcelen zal fchieten, en
ten andere, omdat hij er de achting meA waagt, die hem
zijn gunftige aanleg, mits goed geleid en gewijzigd, zou
kunnen aanbrengen . Mogt hij dezen wenk niet in den mind
flaan, en mogt ht vooral ook den read van B I L D E R D IJ K
opvolgen , dien wij aan bet hoofd van ons verflag hebben
gefteld ! De Heer VAN D E R H o o P werkt to veel en ce haas.
rig. Is hem zulks eene behoefce, dan worde him althans fpaar .
zanier met uitgeven, ev zende zijne voorcbrengfelen crager
an gekuischcer in bet licht . Hij herinnere zich de lea van
POPE, die wil, dat men met geestdrift dichte, maar met
kalmte befchave. Hij vergete ook de waarfchuwing van LAd A R P E niet, die opmerkt, dat men moeijelljk den tempel
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der onferfel#kheid bereikt, als men gekromd gaat onder eene
to zware vracht van werken ; waarom hij dan ook zijnen
tijdgenoot M E R C I E R voorfpelde , dat deze bet nooit tot then
tempel brengen zou , belast met zoo veel Dramaas en ge.
fchrifcen , als naauwelijks zijn Kruiwagen van den 4zijnver .
kooper zou kunnen bevatten . Eindelijk zij den Heere v,& N
D E R H O O P nogmaals welmeenend onder bet oog gebragt ,
dat bet Gerucbt lets anders is dan de Roem , en dat bet
handgeklap van eenige goede vrienden, die men op zijne
beurt weder bewierookt, geen voldingend bewijs is voor de
goedkeuring van onbevooroordeelden en onzijdigen . Ben der
vrienden van onzen Dichter is reeds zoo verre gegaan, vanbet fpijt ons , dat wij de zaak bij haren naam moeten noe .
men -- met eene echte ftraatjongens.uitdrukking to verkla .
Pen , dat men bereids V A N D It R H o o P niet meet aandurft ;
waartnede hlJ fchijnt to bedoelen , dat bet werk van zijnen
Cooperateur to hoog ftaat voor aanmerking en berisping i
Wij hebben aanvankelijk getwijfeld , of bet fcherts of ernst
ware ; maar, hoe buitenfporig de ernst ook zijn moge, de
fcherts zou een al to hatelijke per/iflage zijn . Hoedanig men
echter bet gezegde van den [leer s C HULL moge opnemen ,
zijn vriend zal er hem weinig dank voor verfehuldigd zjjn .

Utrecht, bei van
Paddenburg & Comp . In ki. Bvo. 1,711 en Ioo bl. f : - 9o.

Neue Knospen von

L U D W I (i M ARC H A N D.

Zes vorige bundeltjes van den nog jeugdigen Dichter

MAR.

nit bet Duitsch fprekend gedeelte van Luxemburg,
waartoe die hoofditad zelve behoort, worden thins door deze
nieuwe Bloemknoppen opgevolgd . Den Dichteren s P A N D A w
en L U L O F S is bet bundeltje, in eene fraaije Elegie, opgedragen, en bet verdient allezins aan zulke manners ce wor .
den toegewijd . Alvorens tot verder verilag over to gaan,
zij den Dichter gewaarfchuwd, dat er eenige weinige drukfeilen zijn ingeflopen, b . v. bl . I . Purpergluthen, voor Purpurgluthen ; met, bl. 0, voor wit ; Koper , bl. 42, voor
Korper. B1 . 6o daarentegen is bet vers
CHAND,

Oder war es ein Traum , der mir die Seek durchbebt P

blijkbaar zoo nedergefchreven ; maar aldus is de laatite voet
Y y 2
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van then Asclepiadeus een Anapaestus in pleats van een' Jasr •
bus. Her zal moeten zija s
Oder war es ein Traum , der mir das Hera durehbebt ?
of lets dergelijks .
Met genoegen en deelneming heeft Recenfent deze klefche
dicbcverzameling doorlezen . Zjj ademc groorendeels den geest
Van 8 C H I L L E R, ja fomwijlen heeft de vervaardiger opzette.
lijk een' tegenbanger willen leveren, gelijk bl. 77 in de Sinnlofe Worse, wear de ainiedige woorden Priendfclap, Liefde
en Trouw (ziniedig genoemd in eene droefgeestige luim des
Dicbters) overflaan tegen de woorden Yrijheid, Deugd en
God, vol van zin of wigtig van inhoud (inhaltfchwer) bU
8 C H ILL E R , Die Worse des Claubens . Ook kunnen Die Sinnleft Worte befchouwd worden als eene navoiging van Die
Worse des Wahns. Elders weder ztjn denkbeeld en fpraakwending van s C H I L L E R ontleend, b . v. bl. 87. Der Knabe
ist aam Jilngiing aufgebluhet, enz. near aanleiding van Die
Ideale ; terwijl er ook telkens herinneringen nit Das Lied
von der Glocke voorkomen , en nit zoo veel andere van s c H I LL E R'a Gedichte, dat bet to veel is alles op to noemen.
Recenfenc houdc her daarvoor, dat de Heer M A R C H A N D
8 C H I L L E R zoo goed van batten kept , en sevens zoo zeer van
deszelfs gedachten en gevoelens doordrongen is, dat hij denkbeelden en fchilderingen overneemt, zonder bet zeif to weten .
;comers alles fcbijnc hem nit elgen hart to zijn opgeweld ,
en dat zal ook waarlijk zoo zijn . M ARCH AND is onwillekeurig zoo Schilleriaansch, alb on ze M . C. VAN HALL Horatiaansch geworden .
Zoodra wij de verzen van M A R C H A ND Schilleriaansch
noemen, begrijpt reeds ieder, dat hier meet den ailedaagfche
verzenmakerlj , neen I das bier echte, hooge en edele poezij
words geleverd ; en dat is zoo . iazonderheid behaagden one
Jlhnglings Lebensfahrt, Leere Wunfche, Den Creis and der
Derwiseh, An den Abend, Des MddehensGef&hle, DerTyran,
Hannchen , Sonnett an Mina, Audi ein Neujahrswunsch, Per .
gAinglichkeit , Der Angling an den Mend, An V A N D E N
BERGH, and VAN DEN BERGH an MARCHAND, Blumen
and Schmetterlinge, Der fromme Mann (zeer fchoon) , No
Wort der Freundfchaft, Sinnlofe Worse, Ein Blumenkrdnae
then, Ein Nachklang, en Meaner Liebe Sehwanenfang, - Him, .
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then, Yerggnglichkeit, Der fromme Mann en Meiner Liebe
Schwanenfang zonden wij nit de opgenoemde fukjes weder de
fraallte vinden . Ook de andere bier voorkomende gedichten
zjn Wet zonder verdienite . Der Freigeist im Sturme (b1. 48)
Is zelfs zeer flout ; maer bet geheel beeft zulk een onna .
tuurlijk voorkomen : bet vers heefc meer van s c H I L L E R's
eerie, dan wel van zijne tweede en derde manier van dichten .
De Heer M A R C u A N D munt nit in bet wi/sgeerig-aandoena
lijke ; echter weet hij ook bet luimige en bevalilge , b . v .
in de Zeitlitanei , in 0 Zeiten , o Sitten 1 Auch ein Neujahrs .
wunsch, Blumen and Schmetterlinge en Bin Blumenkrunzchen,
goed to behandelen. Tot proeve bet volgende
BLUMEN UND SCIIMETTERLINGa . An ein junges Mddchen .
(Utrecht, 1829 .)
Blumlein prang: im er/len Lenze
Auf der grunen Flur,
Und ein Kleid fo reich ge/licket
Gab Am die Natur.
Zart and lieblich, reich an Duften,
Lebt in reinen Fruhlingsluften
Blumlein auf der Flur .
Schmetterlinge, taufendfarbig,
Locket Blumlein an,
Und auf leichten Aetherflugeln
Schweben fse hinan,
Splelen, kofen, hupfen, fcherzen,
Nafchen , kusfen , lieben , herzen
Blumlein auf der Flur.
Du auch, MJdchen , bist tin Blumchen,
Still herangebluht,
Desfen zarte Jugendwange
Sanft and mild ergluht,
Schon , wie Than im Morgenfcheine ,
Und Poll Unfchuld, wie das rein
Blumlein auf der Flur .
Fein Herrchen, net: and zierlich,
Werden bald dich feh'n ,
Und nach deinen jungen fen
Wolluuathmend fpkh'n ,
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Werden fchdckern , fchmeicheln , kirren ,
LiJstern Blickes dich umfchwirren ,
Blumlein auf der Flur .
H7tfe, dasf such feine Herrchen
Schmetterlinge find ;
Beide nafchen unbefldndig,
Fliehen dann gefchwind ;
Bleibst dann, Nddchen, von den Schwarme
Kalt verlasfen, We das arme
Bltmlein auf der Flur.
Mislukte Aanflag op Siuis in Vlaanderen , den 1 a Juni,/ 16o6 ,
een kluchtig Ileldenbedriff , befchreven door P. M E E S T E R S .
(Overgenomen nit de Nieuwe Keur van Mengelingen .) Te
Amflerdam, k# J. C . van Kesteren . 1883 . In gr. 8va.
30 Bl- f : - 40.filet zijn al geen koks, die lange mesfen drageu. " (BI . 13 .)

Regt zoo , vriend M E E S T E R S I En wij voegen er nog bij
• Het zijn al geen F o u $ E's , die hem pogen na to doen ."
Geen wigtje althans van diens vernuft, en vooral van diens
veelzijdige kennis , (want bij hem was de vorm altijd meer
middei , dan doe]) hebben wij in dit ftukje oncmoet . En
zulke kost moest nog wel tweemaal worden opgedischt I Zonder een welvoorzien zoutvat nevens zich, achten wij bet
Met raadzaam, denzelven to nuttigen. Al de 30 bladzijden
mogen onze uitfpraak regcvaardigen . Ten bewijze ilechts deze
weinige regels : „ Over eene kleine tuimeling door bet to
• driftig of klimmen veroorzaakt , alzoo bet eenigzins luidruch .
• tig geltoei van een paar kerkuilen, welke juist lien avond
• een pretje onder elkander badden, ouzen Held eenige
• vrees badden (had) aangejaagd, zullen wij nader hooren, dear
„ dit ook al medewerkte tot behoud van onze itad ." • 's Kosters dierbare wederbeift bad zich, den avond to
• voren, al dikwijls in bet geval bevonden van haar fentiment
„ to moeten zeggen , des zij meer op hare woorden had ga .
„ let, dan op hetgeen zij met de handen deed, en had, zoo
• doende, een ftukje of wat ce veel In den mond geftoken,
• dewelke den gewonen weg naar beneden gaande, baar,
„ des nachts, eerst zeer incommodeerden, en , vervolgens ,
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„ ook ten bedde uitjoegen ."
Wit dunkt u, Lezer l
zeggen wij to veel , •w anneer wij dit boekje eene doorloo.
pende drukfeil noemen ?
Wegw /ser door 's Oravenhage, ena. Door H . V A N D E R P 0 T Br.
Met eene Plattegrond teekening . Te 's Gravenhage ; bif A .
. 34 Bl. f : - 6o.
Kiaots . 1832 . In ki. 8v6

Rec . had dezen

zomer, bij een uitilapje naar de Hoflad,
veet genoegen van dit boeksken . Dankbaar voor bewezen•
dienst, ziet men gaarne een en ander over bet boofd, waar
bet onderrigt eens faalt, of niet volkomen naauwkeurig worde
bevonden . Onder deze kleine voorbehouding, kunnen wij
dezen Wegwiizer gerustelijk aanbevelen .
4vondrtonden aan fcherts en vrolijkheid gewfd. Luimsue For.
tellingen van T H. H U B E R, C . S P I N D L E R en anderen . In
Ila Boekdeel compleet. Te 4mflerdam, bif H . Frijlink .
1832 . In gr. 8vo . 3oi B!. f 2 . go.
I . De vroli/ke lleden van I;noringen . Zeer profijtelijk voor
ouders of voogden , ont bun kroost of pupillen to genezen
van romaneske dweeperij . Nanny en Wallis waren nichten
van eenen bejaarden Maithezer Ridder . In hare herfenen
fpookte bet van Afrikanen, provengalen, troubadours en
minnezangers . Haar oom hoorde haar, tot vervelens toe ,
over de zalige leefwijze van zulk eenen zanger allerhande
fentimentele aardigheden praten , en neemt hec zonderlinge
befuit, om hair bij ondervinding bet leven der zwervende
toonkunitenaars to doen kennen . Geasfisteerd door den min .
haar van Nanny, geleidt hij zijne beide vrouwelijke Vie .
tuofen in eene landltreek, waar zij niet bekend waren, op
boerenbruiloften en dorpkermisfen . De ruwe behandeling,
waaraan de belde meisjes to midden der meer onbefcbaafde
volksklasfe waren blootgelteld, verdrijft fpoedig bet voor .
vordeel der jonge Frcules. Zij keeren met oom naar haar
kasteel terug , en laten zich zonder tegenitribbeling aan be.
mlnnenswaardige manneu verbinden .
II . Ha BI/fpkl in den Reiswagen. Een jong meisje vangt,
neg op de kostfchool zijnde, eenen minnehandel aan met
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eenen boor geheel onbekenden mensch, wien zlj flechts een .
mat op een hinderbal, bij gelegenbeid van de uitdeeling
der prijzen op de fchool, ontmoet had . Dadelijk loot zJ
rich door hem fchaken .
Moor reeds in den reiswagen
bemerkt zV, dot zij met eenen dwaas opgefcbeept is, geef
hem nog bij tlds de bons, en neemt hare toevlugt tot eene
goede tante, die bear gunftig aanneemt, en bur sells be .
bulpzaam Is, om here vlugc verborgen to doen blijven . In
den ouden tijd zou dot zoo gemakkellk, zeker niet zonder
eene gevoelige kastljdlng van dot groote kind met de roede,
sun afgeloopen. Jonge dames moeten , bij kinderachtige
ounoozeiheid, al zeer manziek zijn, out dit verhaal alt gee .
neesmiddel to doen getndiceerd zijn .
III. Oem en Neef. De eerfte een door de jicht gekwelde
zestiger, de andere eeu £choon en bloeijeud jongman, din.
gen beide naar de hand van hec achttienjarige Necje . Ooms
aauzoek wordt bij Netje's bloedverwancen krachtig onder.
iteund door zijnen rijkdom ; terwijl neef, die bi<j oom hat
ganadebsood cet, Been hoop meet heeft, dot zUne Ilefde
met eenig gelukkig gevoig zal bekroond warden . Oom,
echcer, bemerkt nog in djds , dot bij Necje neef Conftantiju
eigenlijk de uitgelezene is . ,, Gek i" zegt bij, „ waarom
hebt gij mij dot Wet maar dadeljjk gezegd ? Gij hadt u
zelven veel verdriec en mij vele moeite befpaard ; want de.n
liefde op mljne jaren is kerelswerk . Uit then hoofde , dunkt
mj , moest gij hear maar in mime plaacs trouwen ; neem
m #n hula hier in de flad voorts tot eeu gefchenk van mu
a an. Ik wensch u, heal mij de Duivel, met al mijn Bart,
alle mogeltjke geluk," enz .
IV. De moderne Fortunatus Is eigenlljk Gabriel Mosterd
nit Gelnbaufen, reiziger voor de alom beroemde wijnkoo .
pers Steinlein en Zoon to Frankfort a . M. Hij float zijnen
geeerden principalen eene fpeculatie voor op Konftantinopel,
in de hoop , dot de Turken , die tegenwoordig toch zoo
veel moeten flikken, zich, onder andere nleuwigheden, dan
toch ook zijnen wijn wel zouden laten fmaken . De wjjnen
vonden een' buitengemeen grooten aftrek ; zelfs de Mufti
was Gabriei's kiant geworden . Terwii deze nu ce Kon.
ftantinopel naar de afrekening met zijne Turkfche kianten
wache, brengen een pear vrienden hem in eeu oplumbuis,
en dwingen hem tot eenen oplumroes. Nu vindt hi bet
onuitputbare beuraje en wenachhoedje van Fortunatus,

AVO$DBTONDEN .

673

vtiegt door deszelfs tooverkracht in een oogenblik naar
Duitschland, near de Piek van Teneriffe, near Rio di
Janeiro, wordt daar ale Marchefe Della Mostarda ingeleid
blj de fcboontle aller fehoonen, de Prinfes Angetica Cremesw
olo, krijgt tot mededinger Doctor Faust, die, geholpen door
Mephistopheles, hem zijne fchoone ontvoert . Ht fuelt hair
op eenen vurigen wagen door de lucht na, en redt hear
ult de magt van den boozen geest . Op hat oogenblik, ech .
ter, dat hij zijne gellefde tot zijne gemalin zal verkrijgen,
is de bedwelming, en dues ook zljn Prinadom, Mitten an
aanzienlijk huwelijk, ten einde .
Wat nu aile vier daze Verhalen betreft : leering is er
niet in ; firtjdig met de goede zeden zijn zlj ook niet ; der.
zelver grootfte nuttigheid zal din wel an, vermakelijke
tidkordng in oogenblikken, in welke men voor meet ernitige
lektuur ongefchikt is .

Penilopl, of Maandwerk aan hat Vrouwelijk Ce/lacht toegew j i .
Door Wed. a . B. VAN MEERTEN, geb . ICHILPEROORT.
Yllden Deels Ifle Stuk . (No . i-6.) Te Amflerdasr , b j
G . J . A. Beijerinck . 1832. In gr. 8vo- f 7-5 0-

N

A herhaalde keeren gewaagd to hebben van deze Pend4pi,
walker inrigting en bewerking zich volkomen gelijk blljft,
kunnen en moeten wij volt'aan met de voortzettttng to vet .
maiden . De Befchrijving en Afbeelding der verfehillende
Handwerken zoo wet , als de daarop volgende vrouwelijke
Lektuur , zijn en blijven vernuftig en onderhoudend tevens .
Zoo wij eenige verandering opmerkten, din zou dit de Platen
gelden , welke , tegen de doorgaande gewoonte aan , veeleer
verfraaijen din verminderen . Inderdaad, verfcheidenederzel .
van , waaronder zeer fraai gekleurde, zijn even gefebikt ter
oefening in hat teekenen, ale om tot moddl van Hadwerken
to dienen . -- Leve dus Penelopd 1

Nleuwe Keur van belangrijke Verhalen, uit geloofwaardige
Schrijvers bijeenverzameld door R . A R R E N B E R G . 11 Deel.
tjes. Met Platen . Te Haarlem, by de Erven F. Bohn .
In ki. 8vo . Te zamen 356 bl . f 2 -5o .
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]Jeze boekjes geven , war zlj beloven . Derzelver lezing is
der jeugd aan ce bevelen, verre boven de zoutelooze,
vaak zedebedervende en de verbeelding verhictende of verwilde .
rende Franfche lektuur, welke onze openbare Leesinflellingen
niet aileen gedienfig aanbieden , maar zelfs , helaas I de Ne.
derlandfche pers, cuk op onedel winstbejag, gretig nadrukt .
Wij wenfchen dit werkje een ruim verder .

Adeline en Augusta . Ben Verhaal. Naar heir Boogduitsch van
AME(A?)LIA 8CHOPPE, geb. wBIS(s?)E . Met Platen.
Te Leeuwarden, Ay G. T . N. Suringar. 1833 . In kl. 8vo.

no8 B1.

In lang bebben wij geen vercaald boekje gelezen , zoo ge.
fchikt ook voor onzc jeugd , zoo leerzaam, zoo onderhoudend, zoo kinderlijk en coch niet kinderachtig gefcbre .
ven I De hoofdleering is bet bevorderen van tevredenheid
met en in den nederigen hand, waarin de Voorzienigheid ons
plaatfte, sangedrongen door bet crefend voorbeeld van twee
gebeel verwende jonge meisjes nit den hoogeren kring, die,
naar bet plan van den verhandigen vader, den Minister Yon
Stein , door de voortrefelijke moeder der kinderen nit eerst .
gemelde klasfe op den regten weg cot bet waar geluk worden
teruggeleld, ecbter Wet dan na her, door eigene fchuld,
ondergaan van moeijelijke beproevingen ; zoodat zij in bet
einde door fchade en fehande wijs worden . Wij willen onze
jonge Lezeresfen (want voor dezulken is bet werkje inzonderheld befemd , alchans gefchikc) de verrasfing niet ontne .
men, door meer van den inhoud op to geven ; near aileen
Dog zeggen, dat bet lieve boekje zich bovendien zoo bevallig en netjes voordoet, (de plaatjes echter zijn war donker
uitgevallen) dat bet , na bet reeds vermelde, zich zijnen
weg tot de kinderboekerij en bet kinderhart zelve wel banen zal .

Merkwaardigheden uit het Dierenrijk . Een Leesboek voor de
Nederlandfche Jeugd. Door Mr. C. P. E . ROB I D A V A N
D E R A A . Met 32 Platen . Te dm#lerd*m , by G. J. A .
Beijerinck. 1833 . In kl. 8vo . 16o B1. f 3 - :
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De

Boekhandelaar bezat mooije prentjes (zonder tekst?)
en zocht den Schrijver aan, om daarbij een nuttig en onder •
houdend boekje voor de Nederlandfche jeugd to maken . Dit
is de gewone orde omgekeerd, dewiji anders platen gemeenlijk
dienen, om bee reeds gefchrevene op to helderen, re verzin.
nelijken, of den indruk to verlevendigen en to beftendigen .
Gelukkig, evenwel , gold bet pier de wetenfchap , en wel
the der Natuurlijke Historie . De Heer R 0 B I D f V A N D E R A A
wilde of konde bet aanzoek van zijnen vriend nietafflaan ; en
betgene ht, als jongeling, nit L I N N as U S , B Uf F o .r4,
B L U M E N B A C R en anderen opteekende , en later sanvulde
en wijzigde , ten gebruike bij de Lesfen , op de Herinnering.
fchool van bet Leeuwarder Deparcement Tot Nut van 't ~4lge .
meen over de Nacuurlijke Gefchiedenis gehouden, (door
den Schrijver?) leverde hem de bouwitoffen . Hij bepaalde
zich (waarfchijnlijk omdac de plaatjes zulks deden) enkel
tot bet Dierenrijk, in uitgebreiden zin . Het plan yin
den Heer B E IJ E R I N C E , die to dezen in zijne keuze Been'
ongelukkigen greep deed , is , over bet geheel , door zijnen
vriend zoo w6l uitgewerkt , als ons in de gegevene omitandig.
heden mogelijk fchijnt . De Heer V A N D E R A A heeft zich
de gave , om voor kinderen en jongelieden to fchrijven, eigen
gemaakt , en weet, ook bij bet vermelden der meest bekende
bijzonderheden , daaraan lets onderhoudends en den leeslugt
prikkelends bij to zetten . Zoodat wij die keurig uitgevoerde
en netjes ingebonden werkje , met zoo vele Ileve plaatjes,
biljzonder gefchikt keuren , om tot een gelbhenk to dienen
ter belooning van kinderdeugd en kindervlijt . In b ;jzonderbeden, ter Raving van deze onze uitfpraak, mogen wt
niet treden .
AANPRIJZENSWAARDIGE wEalJES VOOR DE JEUGD.

Yoorvallen en Merkwaardlgheden uit het Leven van den klei.
nen .4ndries . Uit het Hoogduitsch van 1 . A. C. L b HR. Met
Platen . Tweede Druk . Te dmflerdam , b y G . Portielje.
1833 . In kl. 8vo. 144 BI. f i - 2o .
Een tiental nieuwe, aangename en op de Cefchiedenis gegronde
Yerhakn . Een Leesboek voor de hoogfle klasfe. Tweede Uitgave .
Te Zwolle, bij J . Zeehuifen, Jr. 1832 . In kl. 8vo . 116
BI. f : - 25 .
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Pertellingem van Meester Kindervriend, enn . Door HI . K R 0 E Z E
R A M A K ER . Bij denzelfden . 1832 . In kl. 8vo. 78 B1. f : .4o .
De Natuur, of de Heer der Namur , in den Zomer , naar do
Leerwijze Vat; J . H# N I E U W O L D, door w . A . 2 A A R s en
P. J o L I NG, oz . Bij denzelfden. 1832 . In kl. 8vo.
6o Bl. f : . no.
.4lbertus, of de brave Boerenzoon, door dezelfden en bij denWPM 1832 . In ki. 8vo. 4o Bl. f : . is 111 .
JTohanna , of het brave Landmeisje, door dezelfden en bij
denzelfden . 1832 . In ki. 8vo. 4o B1. f : . 121 .
Nuttig Cefchenk voor de Jeugd. Door Wed. A . B. V A N
MEERTEN, en Mt . C P . E . RODIDi£ VAN DAR AA .
Met Plaatjes . Te 4mJlerdam, bij G . J. A . Beijerinck .
1833. Blmanaksform. 103 . f : - 8o.
Cefchenk voor hove Kinderen . Door j . j. B O E 8 E K E N, gob.
PELT E N BURG. Met Platen . Te AmJlerdam , bij Schale .
kamp en van de Grampel. 1833 . In kl. 8vo. 62 B1. f : - 7o .
Almanak voor de Jeugd, voor 1834 . Te -Ym/lerdam, bij G . J .
A . Beijerinck. f :- go.
1' 1' elkom, hartelijk welkom zal dit lettergefchenk, abs voor .
been , hetzij op St. Nikolaas of Nieuwjaar, der lieve jengd
onmisbaar zijn . Mevrouw VAN M E E R TEN zorgde, in vijf
ftukjes, voor bet proza. , de Heer R 0 B I D Ii V A N D E R A h,
in vier andere, voor bet poetifche gedeelte. Becde maakceu
zich wederom verdienltelijk bij bet aankomende gefacht . Een
en ander is voorts op vroegere, reeds bekende leest gefchoeld .
Ilet bedorven Kind, een Tooneelfpel, oorfpronkelijk van c .
VAN E N G E L E N , die bet De verbeterde Zoon noemde, (ge .
Ijk ons Mevr . VAN M E E R T E N zelve berigt) is eigenlijk
niece meer of minder of anders, dan her bekende lieve naftukje : Fanfan en Klaas, of de twee Zoogbroeders . Het is
leerzaam en ftichcend voor me/ mokrtje en mad kindje becde .
f
Door onachezaambeid in het corrigeren der Iaadte proeven, zija wij ver.
ph~gt , de navolgende zetfouten
aaa to wijzen o-: moet zija ::bi .lkander
No. XIV. Boekbefch. bl. S95 .1-9-114 .: I. 6o4 . reg . 14 tot toegeeflijkheid to dwingen, al
bi. 617 . reg. i6: e s R a L D a .X .
Mengeiw. bi.
635. rag. 5 . v. o . onko erkte
. ..r.. .,
... . bl. 646, reg. 8: hot lachverwekkends . sit waarheid
en natanr .ny~r.fen.--~ bI
-•. 671, reg. z8 : hem.

BOEKBESCHOUWINGS
Oratio de Religionis Christianae efficacitate in Bellum,
cum plane fingulari, tum maxime falutari, quam habuit die VII Februarii MDCCCXXXII . W E s s E L I U s
ALBEATUS VAN HENQEL, Theol . Doct . et Prof.
ord . Lugd. Batav . apud S. et J. Luchtmans. Forma
quarts . Pagg . i8. f : - 30.
Ileze fchoone Redevoering heeft een gewigtig en voor
de tijdsomftandigheden zeer gepast onderwerp , de weldadige invloed van het Christendom op den Oorlog . Zoo
beknopt mogelijk zullen wlj bet beloop opgeven .
Bet Christendom beteugelt de oorlogzuchtigheid. Oor.
log ont(taat nooit zonder boosheid, meest uit onderfcheidene verkeerde begeerten der itervelingen, heeft dan reeds
bij de eene der ftrijdende partijen Goddelijke en menfche •
lijke wetten vertrapt ; bij deszelfs woede wordt de mensch
erger dan leeuwen en tijgers, wreed jegens zijn eigen
gefacht ; terwijl hij alles met moord , brand en roof
vervult, en zich niet foort aan bet gebed en de tranen
van onfchuldigen, grijsaards, vrouwen en kinderen . Zoo
ongunitig oordeelc ook de oudheid , bij de min(te befchaving , over den krijg . Maar die zelfde oudheid , die
bet betere kende, volgde bet flechtere, en leefde, als
in hair element , in den krijg , zoodat de gefchiedenis
v66r C H R 1 s T u s bijna alleen oorlogsdaden weet to vet .
melden. Men f a bier over de 1Isfyriirs , Babylorjers ,
Perzen en verdere Oosterlingen , die als Haven van hunne
beheerfchers afhingen , de Gallidrs , Cimbriers, Teutonen en den overigen losgebariten itroom uit dzie . Men
lette flechts op Grieken en Romeinen , wier burgerftaat
gewoonlijk zoo hoog geroemd wordt . Men merke op
hunnen haat jegens vreemden. Van de jeugd of wordt
de man, niet de vrouw , opgevoed . Er wordt f echts
Z z
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aangebragt 11erkte , oefening van ligchaamskrachten , gefhaktheid tot den ltrijg . Dit had niet eatkel plaits te
Sparta, waar zich de jeugd, door willekeurig vermoorden van Heloten , in den moord oefende , en den toegang tot befchaafde letteren voor zich gelloten vond,
maar ook in bet geleerde Wthene , ook in bet op hare
befchaving trotfche Rome. Door woeste fpelen tot wreedheid aangezet, werden zij door de wijsgeeren niet betoomd, als die meer de ftrekking hadden, om eene
fchool to flichten , dan om her yolk algemeen to befchaven . De ftrijd der Goden onderling en met de menfchen,
ter navolging voorgefteld, de aard van den Staat, die
vooral to Rome zonder oorlog niet kon blijven ftaan, de
benaming dersgd, bij Latijnen en Grieken ontleend van
hetgeen in den oorlog thuis behoort, dienden tot bet
ontvlammen voor den krijg en tot verwildering der gemoederen .
C H R I S T u s en deszelfsApostelen hebben bet voeren van
den oorlog niet veroordeeld- Zij onthielden zich van elk
oordeel over bet ftaatkundige . Dit hun ftilzwijgen bewijst
dus geenszins, dat zij dit kwaad goedkeurden . Integendeel , bet plan , door j E z u s gevolgd , bedoelde den
vrede onder de menfchen en hunne innige vereeniging .
bit plan , door niemand to voren gevormd , deelde Hij
door de Apostelen aan zijne volgers mede . Die leer dus,
die God doet kennen als den Schepper en barmhartigen
Vadtr van geheel bet menfchelijk geflacht, ftelt zich lijnregt tegen die partijdige gezindheid van bet eene yolk
tegen bet andere, welke de onderfcheidene Godsdienften der
Ouden zoo zeer bevorderden . Die leer beweert , dat niemand waarlijk Christen kan zijn , indlen hij niet zUne liefde jegens God betoont , door alle menfchen , vijand zoo
wel als vriend , lief to hebben . Hier komt bij , dat in
het Christendom godsvrucht en deugd alleen gelegen is
in een opregt en deugdzaam hart ; dat, op Goddeljjk
gezag, haat, nijd, wraakzucht en dergelijke onedele hartstogten worden veroordeeld , en integendeel aangeprezen
barmhartigheid, liefde, zachtmoedigheid jegens hen, die
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raiisdoen , en vergetelheid van onregt , naar bet vOorbeeld
van God zelven . Eindelijk werkt hiertoe nog merle de
hoop op heil na den dood, welke afhoudt am datgene to
endernemen , wat flechts in dit kortfcandige levee grooten naam , roem , geluk , am het even hoe dit alles ver •
kregen words, bezorgen kan . Indien, zoo als A R N On I v s zegt, alle menfchen het oor wilden leenen aan
deze leer , dan zou de wereld in de zachtfe rust gefiadig verkeeren. Men werpe niet tegen de blijvende oor
logzuchtigheid
d van de Christen geworden lVandalen ,
Swaben, Gothen, Franken, de onmenfchelijkheid der
Kruisvaarders , het vervolgen der ketters , ook door
L U T H E R en C A L V ij N niet geheel veroordeeld . De
oorlogzuchtigheid verminderde toch bij de Burgondigrs,
4lemannen en zelfs bij de Gothen . Het betere is gekomen en zal nog verder komen, bij grootere getrouwheid
aan de bevelen des Christendoms . Zelfs onze tijd beves'.
tigt dit . Men onderfcheide menfchen , voor het uitwen.
dige Christenen , maar wezeulijk 4aven van hen , die
vrljheid en godsdienst voorwenden en bet ligtgeloovige
volkje gemakkelijk am den tuin leiden . Niet genoeg is
de leer des Christendoms tot de Haven doorgealroi gen ,
rsrn Vorllen tot zulk een Christelijk gedrag to brengen ,
hetwelk aen het wufte yolk elke aanleiding tot oproer
beneemt. En met dat alles , hoe onrustig bet thans ook
moge fchijnen , is de tijd , then wij beleven , torah weedzamer, dan de dagen v66r het Christendom, of die van
deszelfs miskenning ; zoodat het Christendom zich boyen de leer van M 0 ii A M M E D en de wetten der Indlers verre verheft.
Bet Christendom verzacht de wreedheid van den krijg.
Hiertoe is niet noodig op to halen de gruwelen, eertijds door
CAMBYSES en XERXES, later door GENGISKAN
en T A M E R L A N bij het voeren van den oorlog gepleegd ,
nosh de woestheid van de Nieuw-Zeelanders . De weetlheid en affchuwelijke onmenfchelijkheid, hier levendig
geteekend , zoo als niet enkel de Hunnen en Heruliers ,
nlaar de Romeinen en Grieken, en wel de menfchelijjk{le
Z z a
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Veldheeren onder de befchaafde Romeinen , P A U L L IT $
AEnMILIUS, P . SCIPIO, TITUS, betoond hebben,
ziet men thans zoo vreefelijk in den oorlog niet . Geheel
geweken is die affchuwelijkheid niet , bet minst bij volken , die , zoo als de Italianen , Spanjaarden , Portugezen , enz. omtrrnt bet wezenlijke Christendom nog
zoo diep onkundig zijn ; maar toch vindt men, zelfs bij
oproer en bet gisten der hartstogten , minder gruwelen ,
dan v66r bet Christendom meestal plaats hadden . De
oorlog blijft altijd eene vreefelijke ramp , maar is thans
Met zoo verderfelijk, als in die oude tijden , toen bet
vrijgeven van een meisje zonder losgeld , als sets ongehoords , s c I P I o boven de wolken verhief , en hem in
den rang der Goden , voor die buitengewone goedheid ,
plaatfte . Het is zoo , x A R E L de Groote tegen de Sale.
fern , 0 T T o tegen de Denen , de Duitfche Ridders tegen de Pruifen , de Kruisvaarders in Konfantinopel
aan hunne woede den teugel vierende, de mishandeling
der Waldenzen, Albigenzen, Flusfiten, Mooren, Ymerikanen, onzer voorouders onder A L s A, fchijnen bewVzen op to ieveren tegen den weldadigen invloed van
bet Christendom op den oorlog . Doch bet Christendom
dier menfchen was Christendom in naam ; maar bet Christendom oefende to meer kracht en invloed, hoe meer hat
gezuiverd werd van dat alles , waarmede bedrog en bija
geloof bet hadden bezoedeld . De meerdere menfchelijkheid in den krijg, indien niet aan bet Christendom toe
to kennen, kan men niet toefchrljven aan wijsbegeerte en
fraaije letteren . Hare kracht bleek daartoe onvoldoende
to zijn . Het Christendom , werkende op elken stand en
elken leeftijd , werkt , maar onmerkbaar en bij trappen ,
al dit goede en menfchelijke .
Het Christendom bluscht de oorlogsvlammen uit . De
xijd is er nog niet , dat algemeene vrede op aarde beer .
fchen zal . Maar bet Christendom leidt tot then vrede
op. Het veroordeelt alle onbillijke en onregtvaardige oor
zaken van den krijg, beftraft alle ondeugden, die tot
den oorlog leiden, blinde en onverzadelijke roemzucht,
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de kleingeestigheid, welke in wraak behagen fchept, onbetembare heb- en heerschzucht . Ook de Ouden keurden dit alles of , maar niet zoo voortrelfelijk als het
Christendom, dat alle luiheid veroordeelt en tot arbeidzaamheid opwekt, 2oodat ieder naar vermogen aan ge.
heel de maatfchappij zoekt nuttig to zijn . Het Christendom bevordert die werkzaamheid , en boezemt ieder de
begeerte naar vrede in , om in gerustheid en veiliggheid
to beter to kunnen arbelden . De vrede, door den arbeidzamen Christen begeerd , is geenszins die vrede, dien
de vadzige flaaf koopt , door den nek to krommen onder .
bet hardfte j uk , maar een eerlijke , vaste en voor den
Staat heilzame vrede. B A Y L E , die beweert , dat Been
Burgerftaat van louter Christenen kan (land houden, verwart, met de ligtzinnigheid der wijsgeeren , afzonder•
lijke pligten met die aan den Staat verfchuldigd . Tegen
dit voorwendfel voert v a N H B N G E L de Christelijke
Godsdienst fprekende in ; welk voortreffelijk ftuk der
Redevoering wij wel wilden , maar, ult vrees voor to
groote uitvoerigheid, niet kunnen overnemen . Ook de
gefchiedenis fpreekt hier den w1jsgeer tegen . Het bijgeloof heeft de luiheid der Monniken tot godsvrucht verheven ; maar de domheid maakte die vadzigheid niet tot
bet wezen des Christendoms , dan alleen voor zichzelve.
Ook ons vaderland had zijne a E G U L U S S E N . Als
Christenhelden fchitteren en zullen altijd uitblinken de
Zweedfehe G U S T A A F A D 0 L F, de Nederiandfche u ICHIEL DE RUYTER, de ~Imerikaan GEORGE WAS.
H I N G T 0 N, de Bohemers, Zwitfers , Duitfchers . „En
• gij , o voorvaders , van den ouden ftam der Bataven
• oorfpronkelijk , die , onder aanvoering van dien be.
„ roemden vader des vaderlands , w I L L E M I, liever
• wildet het dierbaarfte in gevaar flellen en tot het uiterfte
• verdedigen , dan met kinderen en naneven veadragen de
• harde flavernij under P H I L I P S, die burgerlijke en
• godsdienftige regten roekeloos fchond ; gij hebt in deze
• (lad zelve , in deze Leydfche Hoogefchool , welke ten
„ koste van uw bloed gefticht is, een gedenkteeken van
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,, uwen moed en dapperheid a duurzatner dan metaal l"
Dit vooTbeeld werd gevolgd door hen, die zich tegen
N A F o L E o N vereenigden , en nog onlangs door ons yolk
tegen verbondbrekers, die als wild in bet bosch werden verjaagd. En hoe dierbaarder C H R I S T u s de zaak
du vaderlands voor ons zal hebben gemaakt, des to
naauwgezetter zullen wij dit voorbeeld volgen , om een'
eerlijken vrede to erlangen. - Hierop volgt eene hartelijke toefpraak aan de Leyd the Jongelingfchap, die de •
letteroefeningen voor een' tijd flaakten , om zich to verzetten tegen bjgeloof en ongeloof, welke, om alle regering omver to werpen, vrijheid voorwenden, en, na hierin
geflaagd to zijn, de vrijheid zelve zullen onderdrukken .
Hierbij zullen wij bet nu laten . Als drukfouten hebi
ben wij onder bet lezetl aangeteekend : luculentur voor
luculantet', p . 4 ; vacar voor vacare , p. io ; Patre
vaor Patris, p. 15 .

Leerrede over 2 Tim . II : 8a. Door P . B O E L E S,
Predikant to Noorddjk , uitgefprokcn b~ de bevestiging van D' . A . TEBBENS VAN DER TIJUK,
als Herder en Leeraar van Middelbert, op den 4
Nov. 1832 . Te Groningen, bff W. van Boekeren .
1832- In gr. 8vo . 33 BI. f : - 40-

D

S . a o B L B 8 had geen voornemeen , om deze Beves .
rigingsrede ter drukperfe to geven . De Gemeente van
Middelbert verlangde bet echter, en niet zonder reden .
Hierbij kwam de herinnering , dat tevens een weldadig
doel bereikt zoude kunnen worden . B o E r. r 3 befloot
dus tot de uitgave, ter bevordering der opbouwing van
de afgebrande Kerk der Hervormden to Zierikzee. Elk
billijk beeordeelaar zou gaarne de in bet Voorberigt go .
vraagde verfehooning laten gelden, zoo dit noodig ware .
Doch niet alleen voor de Gemeente van Middelbe rt heeft
deze Leerrede blijvende waarde ; ook ieder , die belang
felt in bet Christendom , zal met wezenlijke fichting
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lezen,, wat bier gezegd words over den beiltIVken itivloed der gepasto herinnering aan Jezus' opJlarding
xoor den Cbristenlmraan . Ons beftek laat niet toe, ft
in bijzooderheden aan to wt}zen . Eene geleide1jks orde
is gevotlgd. Do begrippen zijn helder en gezond . Het
gebeel ode= eenen regt Christelijken geest, B oiR L rs t
beeft een' duidelijken, levendigen, vloeijenden fiiji, misfchien op eene enkele plaats wel een weinig to weelderig .
Ons althans bevalt in eene preek geenszins hot volgende
• VAN S E N D B N , die . . . Maar neen 1 ik zal nets
• zeggen van hem, wien geheel Nederland kent ; wiens
• verdientten de fehitterende bulde zelfs van vreemde
• Vorten ontvingen ; wiens werken dan nog zijne eer• zuil zullen uitmaken , wanneer zoo vele bewonderde
• luchtverhevelingen in de boekenwereld van onzen tijd
• lang in bet niet verdwenen zullen zijn," -- Van de
hulde van vreemde Vorf en , aan welke ons vaderland
luttel verpligting hee£t , en die daarenboven meestal bet
gevolg is van vleijende opdragten of verzen , zouden wi
althans geene loffpraak ontleenen , veel thin dezelve op
den kanfel vermelden.
Drukfouten zijn, groove in plaats van grove, toe,
beren voor toebehooren , waar zedigheid in plants van
viler zedigheid, en der voorfpoed en der tegenfpoed.
Op de keerzijde van het titelblad than eenige diehtregelen nit G iJ a BE R T J A P I X . Waartoe dit V De landlieden to Middelbert verftaan immers die taal niet .

Leerredenen , b9 gelegenheid der ordening en inzegening van twee Kandidaten, benoemd tot heldpredikers voor de Hervormde Ifrsjgslieden bij bet leger to
velde , uitgefproken to 's Hertogenbosch (door j . c .
MASMAN en J . VAN AA KEN) . Te 'S Hertogenbosch,
H . Palter en Zoon . 1833 . In gz . 8v
.- 6o
.
Bl . f i- .
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uitgave dezer Gelegenheidsredenen heeft een weldadig doel - ten voordeele van het Vaderland. De
Weleerw . st A 8 M A N, Pred . to St. Michiels-Gestel, moest
den Kandidaat D . T . V A N W o E L D E R E N inzegenen,
tot de heilige bediening , en fprak over i Cor. III: 13•. ,
om het hoog gewlgt der Eyangelie-bediening te betoo-

gen. Na korte inleiding en tekstverklaring, geeft dezelve
de verdeeling van zijn onderwerp aldus op : ,, Wij zijn
gereed , om met u bet hooggewigt (hoog gewigt -- zou
zwaar gcwigt niet beter zijn ?) der Evangelie - bediening
nader to befchouwen , en wel met betrekking tot ons
Christen - leeraren , vooreerst om de aanflelling die wij
hebben, zij is niet minder dan die van God (dan
van God, dit bedoelt de Prediker, blijkens den zamenhang), door J E z U S C H R I S T U S ; ten tweede om den
inhoud (?) van bet werk der bediening ons opgedragen ;
en ten derde om de groote verantwoording die op ons
rust, en die wij eenmaal geven zullen ." Wat i . over
de aan/lelling tot het Leeraarsambt gezegd wordt, komt
Diet zoo geheel overeen met onze wijze van zien . De
Weleerw . M A S MA N beroept zich op de ordening, die
met oplegging der handen gefchiedt en lot op onzen tijd
onafgebroken voortduurt . Hij drukt vooral op bet woord
onafgebroken , en brengt , als reden , biaj , dat ook onze
Hervormers en zich onder de hervormde Leeraren voegende Priesteren, geordende Geesteqken waren, die het
regt, door de Kerk erkend, deugdel fk bezaten om ook
anderen in to wsjden. Wij befchouwen den Leeraar als
voorganger of eerllen onder de broederen , en zouden
dus niet , in den zin van M A S M A N , ons willen beroe.
men, dat wij onze aanjlelling van God door j E z u s
C H R I S T U S hebben . - Het tweede punt , dat zeker de
hoofdzaak is , bevat menige goede aanmerking . Wij kuni
nen echter bij eenige bijzonderheden , die wij aanflipten, verder niet ilililaan , maar moeten in her algemeen
bekennen, dat , naar ons oordeel , de geheele Ordeningsrede beter aan bet doel zou beantwoorden , zoo de Prediker bet algemeene , dat ook bij andere gelegenheden
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kan gezegd worden, had daargelaten of althans bekort,
en meer bepaaldelijk de belangrijke betrekking, waarin
een Yeldprediker komt, onder het oog gehouden.
De Weleerw. VAN A A K E N , Pred . to Tilburg, geroepen om den Kandidaat J . G. z I E r R E e H T in to
zegenen, vond in de prediking van J o mN N E s DEN
D o O P s R (Luk. III : z8) regtilreeks aanleiding, om to
fpreken over het werk van den Christenleeraar, die onder krijgslieden optreedt, om het Evangelie to verkondi
gen. Hij nam echter het onderwerp zijner rede in geen'
zoo bepaalden zin , maar befchouwde des Doopers pre.
diking als een voorbeeld voor alle Evangeliedienaars, en
gaf bier en daar belangrijke wenken aan den Kandidaat,
welke to dier gelegenheid voor de dienst bij het leger to
velde ingezegend moest worden .
Moge er zegen op het werk der Veldpredikers rusten,
en hunne prediking mede toebrengen, om een' goeden
geest onder de wakkere verdedigers des Vaderlands to
bewaren !
Over de Onderyinding in de Geneeskunde. Door Dr.
JOH . GEORG VON ZIMMERMANN.

(Yervolg en /lot van bl. 65z .)

at at nu het werk zelve betreft : wij zullen ons bepaW
len bij eene opgaaf van den inhoud . De waarde , die het

na meer dan eene halve eeuw heeft behouden, maakt eene
beoordeeling overbod1g. Ook zoude deze zeer moeUelijk vallen . Bij eene fechts korte beoordeeling zoude zij
de gewone grenzen van dit Tijdfchrift verre moeten overfchrijden . De voorgellelde waarheden en daadzaken, de
afgeleide gevolgtrekkingen hangen op het naauwst to zamen , zoodat onder de beoordeeling het grootlfe gedeelte
zoude overgefchreven moeten worden .
Het werk over de Ondervinding is in vier Boeken
verdeeld . Drie behooren tot den inhoud van het eer/le
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voor ons liggende vertaalde Deel ; het vierde Boek zal
let onderwerp van bet tweede Deel worden .
De Ondervindsng inn bet algemeen woidt fn drag Bonaflukken trader onderzocht , en wel in het eartle de verfeheidenheid onder kennis, in bet tweede de vallahe, in
bet derde de ware Ondarvinding.
In bet ees fe Hoofdftllk wordt het duel des werka aaagewezen . Het zal in het algemeen eene reeks der groud.
fellingen bevatten, welker kennis en toepasfng de Ondervindirsg is, wat Ondervinding in do Genoeskunde
at ., en de wegen der Natuur, die tot de Ondervinding leaden .
De Ondtryinding, volgens bet algemeen vooroordeel, enkel eels voortbreqgfel der sinners, zal als de valfchs gegispt worden . Zij wordt door bet gemeen (lo vulgaire)
voorgeflaan , bl . 6. Door puntige , foms fcherpe voorbeelden tracht de Sehrijver zijne gevoelens to haven.
Tegen de valfche Ondervinding wordt in bet derde
Hoofdftuk de ware overgefteld , het verJland tegen den
onzin. ZIJ rust op goede waarnemingen en proeven . De
geleerdheid geeft de gefchiedkundige kennis , de waarnemingsgeest leert zien, de Genius bejluiten. De ware
Ondervinding hangt hoofdzakelijk van den kop ('s) (Kopf,
beter hoofd of brein) des genen of , die ondervinden wil.
De Ondervinding, Epcgrespia, wordt onderzocht, bet ver •
fchil der ver/landige en domme empirie aangewezen, en
ten gevolge van then ook de Empirici onder de klasfen
gerangfchikt, waartoe zij behooren .
Her ganfche werk van z I M M E R M A N N is tegen bet
gepeupel in bet algemeen en in bet bJconder tegen de
hedendaagfche (1763) Empirici, of, gelijk zij zich
noemen, de Practici, gerigr. (Men kan het echter tot
bet jaar 1833 en denkelijk nog verder overbrengen .)
„ Elke Empiricus noemt zich in onzen tijd" (1763,
ook nag in 1833) „ eenen Practicus , en ik verfta al(') De Vertaler zal vooral op dergelijke uitdrukkingen behooren to letten. Hier komt kennis van het taaleigen to pas .
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„ toos onder eenen Practicus een' Empiricus." Dat
het leer aan geene fnedige gezegden en voor velen gansch
niet .mal'fche aanmerkingen ontbreekt , fpreekt van zelf.
In het tweede Boek zal de Schrijver over de GeI erd
heid en haren invloed op de Ondervinding fpreken . Watt
Geleerdheid in het algemeen zij , gaat vooraf (H. i) .
Zij moet met vooroordeelen wor#}elen (H . s) . Mnar zij
heeft veel in haar voordeel . Aan de hand der Geleerd,»
heid worden wij aan den beperkten kring onttrokken,
waarin hij verkeert , die volftrekt niets leest , in de wereld niets ziet buiten hemzelven (H . 3) . Het lezen is
de middellijke omgang met de Natuur, het waarnemen
de onmiddeliijke . In het vierde Hoofdituk zegt de Schrijver deze veelbeteekenende woorden : dat Jlechts weinige
Geleerden waarljk geleerd zijn, en onderfcheidt hij geheugenisgeleerdheid (erudition) van ware geleerdheid
(fcience), tusfchen eenen Geheugenisgeleerde (un drudit)
en den warcn Geleerde (un favant) . Dit brengt er toe,
om over den eigenlijken aard van de Geleerdheid des
Geneesheers to fpreken . P A R A C E L S U S en J . D . V A N
H .E L M O N T worden hier doorgehaald, en krijgen de
Nederlandfche ,v#zen, ter gun lie van den laatflen, zoo
men zegt , een' veeg uit de pan . De Geneesheer moet
aijn verfland meet ophelderen, dan z1jn geheugen opvullen . In het vajfde Hoofdituk wordt, ten flotte , de
invloed der Geleerdheid op de Ondervinding aangewezen .
Met de wetenfchap der voorgangeren heeft men ook hunne
ervaring, bl . 76 .
Het derde Boek Belt den waarnemingsgeest en deszelfs
invloed up de ondervinding voor . De Schrijver tracht
zijnen lezer flier op het regte flandpunt to brengen , door
hem bij den aanvang van dit Bock to zeggen : „ Ik
„ poem waarnemingsgeest in het algemeen de vatbaar„ head , om elk voorwerp zoo to kennen gelijk het is .
„ De waarnemingskunst is de vaardigheid in het waar„ nemen ; het waarnemen is het onderzoeken naar eene
„ zaak , die zich van zelve aanbiedt ; de waarnemifg is
„ de uitflag van dat onderzoek ."
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In het eer/le Hoofdfluk van dit Boek zal de Schrijver
over den waarnemingsgeest in het algemeen handelen .
Wanneer hij al aanftonds zegt : weinige menfchen Lien ;
de oogen van een gewoon mensch z jn open, maar z n
geeft is blind, kan men begrijpen, dat reeds in den mensch
vele hinderpalen van den waarnemingsgeest (H . a) gevonden worden, welke hij breedvoeriger ontwikkelt . Wanneer men verder hoort , dat zeer vele Geneesheeren den
waarnemingsgeest niet (bl . 99) of anderen hem maar
half hebben (bl . zoo)
ach ! arme Geneeskunde,
die op waarnemingen rust ; nog ongelukkiger lijders ,
wier heil van juiste waarnemingen afhangt! Wien derhalve deze eigenfchappen ontbreken , mogt men wel 'toeroepen : abite profani l Wanneer echter Keizer H A D R I AN v s op zijn' graffleen liet zetten (bl . io3) : De menigte
der Geneesheeren heeft den Keizer gedood, is dit nog
geen bewijs , dat de Geneesheeren niet zagen , of velen
den waarnemingsgeest flechts half hadden . Waarom was
Keizer H A A R I A N U S niet met 68nen Geneesheer, die
wZl zag en waarnam , tevreden ! Gelukkiger daglooner,
wiens fober daggeld hem niet veroorlooft confultati in
to beleggen! Maar vele der hinderpalen, aan welker overweging H . 2 gewijd is, liggen buiten den Geneesheer .
Wat het aan/lekende of niet aanflekende der ziekten betreft, zien wij, (bl . io9) dat het thans nog gaat als
ten tijde van C H E R A C en C II I C o I N E A U. Ook than
geeft het bijgeloof nog praktijk (bl . 113) . Vanhier de
goede verflandhouding van enkele Geneeskundigen met
da Magnetifeurs van den dag . -- Het derde Hoofdfluk
handelt over de noodzakel~kheid, de eigenfchappen en
het nut van goede waarnemingen. Onbetwistbaar . -Hoofdfl . 4 handelt over de waarneming der verfchfnfelen in de ziekten en derzelver teekenen . Hoofdft . 5-8
over de waarneming der teekenen van de ziekten, derzel
ver veranderingen en uitgang in den poll, de ademhaling,
de pis , en in den geheelen omvang van het ligchaam en
de ziel. -- Hoofdfl. 9 befchouwt den invloed der waarnemingskunst op de Ondervinding . Wij zouden ook bier
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fraaije opmerkingen, belangrijke gefchiedkundige daadzaken , fchrandere gezegden , befchamende voorbeelden ,
hartelijke toefpraken , heldere denkbeelden , heilzame vermaningen , beftraffende waarfchuwingen kunnen uitkippen . Het is , na eene enkele reeds medegedeelde proef ,
echter beter , het geheel to lezen en to herlezen . Ook
deze vertaling kome daartoe in veler handen , zij den
reeds gevormden Arts tot eene herinnering, hoe hij gedurig moet voortftreven naar de ware Geleerdheid, de
chat van den WJsgeer (bl . 38) , den beginnenden tot
eene veilige leid/lar op het onzekere pad naar de Jleile
hoogten, door HIPPOCRATES, SYDENHAM en
B O E R H A A V E beklommen (bl. 74) .
Bij de beoordeeling van het tweede Deel , hetwelk wij
hopen , dat zoo fpoedig zal volgen , als de tijd , tot
eene goede vertaling even noodzakelijk als tot het fchrijven van een oorfpronkelijk werk , dit zal gedoogen ,
zullen wij op een en ander nog kunnen terugkomen .
Handleiding ter bevordering van de Z%/deteelt in Nederland, door Jonkh . A. MARTINI VAN GEFFEN,
wegens de Ridderfchap , Lid der Staten van NoordBraband, enz . enz . Met eene Steendrukplaat . To
's Hertogenbosch, b!~ H . Palier en Zoon . 1833 . In
gr . 8vo . 133 Bl- f I - 2o.

H

et is bekend , dat men verfcheidene proeven genomen heeft , om de Zijdeteelt, die finds het midden der
vijftiende eeuw in het zuiden van Frankr#k zoo zeer
bloeit, ook in meer noordelijke gewesten over to brengen .
In ons vaderland heeft reeds v66r omftreeks 6o jaren
de Heer V A N H A S S E I. T op den Huize Empe hij Zutphen daaromtrent proeven gedaan , waarvan men het verilag vinden kan in het I7den deels ade ftuk der Verhandelingen van de Maatfchappor der Wetenfchappen to
Haarlem (het is waarfchijnlijk eene drukfout , wanneer
de Heer MARTINI VAN GEFFEN, in het voor ons
liggende boekje, bl . 3 , het 2.7fte deel aanhaalt .)

Ego

A . M . VAN

GEFFEN

Dat nu deze proeven , elders met goed gevolg bekroond , ook bier to lande eenen gewenschten uitflag
kunnen geven, blijkt uit bet belangrijk an zaakrijk gefchrift van Jonkh . MARTINI VAN GEFFEN , betwelk zoo wel over de nioerbezienteelt als over de behandeling der zijdewormen eene beknopte opheldering geeft ,
die wij aan de behartigihg van landeigenaars aanbevelen .
Voor den landman kan de uitoefening van dezen tak van
nijverheid niet algetneen worden aanbevolen ; maar voor
den grondbezitter, die meerdere hulpbronnen heeft, kan
dezelve hoogstvoordeelig zijn .
Recenfent is niet ftaat, praktisch over dit onderwerp
to oordeelen . Hij had dikwerf bij zichzelven aan den
voordeeligen uitflag van dergelijkc proeven getwijfeld,
maar moot erkennen , dat zijne twijfeiingen , na bet lezen
van dit flukje, grootendeels zijn opgelost . Hij wil derhalve gaarne zijne aankondiging befluiten met de woorden
van den vroeger reeds vermelden fleer V A N H A S S E L T
„ Het is thans zeer twijfelachtig, waarover men zich
„ meer hebbe to verwonderen, of over bet fchielijk verval van 's lands welvaart , of over de onverfchilligval
„ heid , waarmede bet grootfte deel onzer landgenooten
„ zulks aanziet , zonder moeds genoeg to hebben , om
„ iets tot .herffelling to ondernemen .
„ Het belang van den Staat is ons belang .
„ Laten wij geene luiheid verbloemen, eigen gemak lie„ ven, of aan verwijfde vermaken onzen tijd beffeden, maar
„ liever denzelven aanleggen tot nutfige ontdekkingen ,
„ waarmede wij den armen inwoner aan een ffuk broods
„ kunnen helpen .
„ Zoo deden onze Vaders ! Dat wij hen navolgen !"
Als beoefenaar der natuurlijke gefchiedenis, liet Rec .
zijne aandacht vallen op eene plaats in bet werkje van
den Heer MARTINI VAN GEFFEN, bl . 104 : „ ZOnder vereeniging leggen de vrouwelijke vlinders wel eijeren , doch dezelve moeten , als onbevrucht of zwakke
wormen voortbrengende , weggeworpen worden ." -- Het
is bekend , dat B 0 N N E T bij de bladluizen eene voort-
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planting zonder paring heeft waargenomen . Anderen zagen die waarnemingen bevestigd . Ook ontbreekt het niet
aan waarnemingen van vruchtbare eijeren, door afgezon-

derde wijf jesvlinders gelegd .

Daar dezelve echter niet

talrijk zijn, viel onze aandacht op de door ons onderhaalde woorden . Heeft de Schrijver dienaangaande eigene
waarnemingen blj de zijdewormen , dan noodigen wij hem
dringend uit, ze openlijk bekend to maken .

Handleiding tot de kennis der Djjksbouw . en Zeeweringkunde,
door

A B R A A A M C A L AND ,

Ingenieur van de eerie .klasfe

bij 's R#ks Water/laat , enz . I/le Deel. Met vier Platen. Te
Zierikzee, by J . van de Velde Olivier . 1833 . In gr. Bvo .
XXVII en 393 bl. f 6 - o

H et is een aangenaam verfchijnfel ,

to midden van eene on .
telbare menigte gefchriften van den dag, die de omftandighe .
den des tijds doen geboren worden , een werk van meer we .
tenfchappelijken inhoud to voorfchijn to zien treden ; en bet
doet eene genoegelijke gewaarwording geboren worden, to

mogen zien, dot de nuttige en onwaardeerbare kunst, die
bet land onzer geboorte nit de wateren heeft opgeheven en
tegen den onvermoeiden , telkens aanvallenden vijand blijft
verdedigen, -- dot deze kunst, to midden van zoo vele andere voorvallen, deeds door onze Waterbouwkundigen pus .
tig en, blijkens bet voor ons liggende werk , met vrucht be .
oefend words .
Onder de Waterbouwkundigen, die meenen, dot zij den

fchat hunner onderzoekingen en ervaringen niet aan anderen
mogen onthouden, maar die zich verpligc rekenen, hunne

verkregene kennis, ook buicen den kring hunner werkzaamheden , ten algemeenen nurce to doen dienen, mogen wij

den Ingenieur C A L A N D tellen , die ons allezins bevoegd
fchijnt, een werk zamen to fl ;ellen, waarvan wij bier bet
eerfle Deel aankondigen , dot op zichzelve reeds een f uk van
blijvende waarde is, en dot wij in eene ruime mate kunnen
aanprijzen, als eene handleiding tot den oanleg , de beaver .
king en de goede bewaring van Zeedijken en Zeewerken,
zoo als in onze tool tot heden volkomen geinist werd . Alwat
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wij omtrent deze onderwerpen in onze taal bezaten , was
van weinig belang , en wij flonden dus hierin vooral ten
achtere bij ooze naburen , de Franfchen en Duitfchers, die
bierover de belangrijklte gefchrifcen hezitten. Door de zoo
gebeel eigenaardige Jigging onzer landen , zijn echter deze ,
onder andere omftandigheden to berde gebragte redeneringen ,
en daaruit getrokkene voorfchrifcen, in zeer vele gevallen
bij ons van mindere coepasfing, en ieder Nederlandsch Wa .
terbouwkundige was nagenoeg verpligt , zich eene elgene
leerwijzc to vormen ; want bet fpreekc wel van zelve , dat ,
hoewel de theorie algemeen is, de praktifche coepasfing van
tbeoretifche grondbeginfelen natuurlijk verfchillen moet, naar
de gelleldheid der landen en wateren, wier behoud of leiding
moet behandeld worden . De Heer C A L A N D nu heeft,
door bet opflellen van deze Handleiding, op theorie en eigene
ervaring gegrond , eene meer op ons land , maar vooral op
Zeeland toepasfelijke verzameling van voorfchrifcen en leeringen, voor dic gedeelte der Waterbouwlunde, geleverd, die
in zeer vele dikwijls voorkomende gevallen met nut geraadpleegd zullen kunnen worden . Hij heeft daardoor niec alleen
san alle Heemraadfchappen, Dijks . en Polderbefluren (voor
wie dic werk inzonderheid gefchreven is) eene wezenlijke
dienst bewezen , maar tevens de Ingenieurs van zijn nuttig
korps, en ook alle andere beoefenaars en liefhebbers der
Wacerbouwkunde, aan zich verpligt .
De Schrijver maakt ons, in een welgefchreven, hoewel
war gerekt Voorberigc, met de oorzaken bekend, waaraan
dic werk zijn aanwezen verfchuldigd is , en wat hem verder
tot de openlijke uitgave genoopt heeft . Hierbij mogten wij
met genoegen opmerken de hoogstvereerende aanmoediging
van Nederlands Kroonprins, aan wien bet werk met Hoogstdeszelfs coellemming is opgedragen . Wij kunnen ons daardoor
overtuigen , dat de Voritelijke Held , hoewel in de kunst
des oorlogs opgevoed en doorkneed, evenwel de kunflen des
vredes weet to waarderen en aan to moedigen .
Dic eerfle Deel is verdeeld in drie Afdeelingen .
De eerfle Afdeeling loopt over de Duinen en Dljken. Deze
worden befchouwd als de hoofdwaterkeeringen, waardoor de
onder bet waterpas der zee gelegene landen tegen overilrooming beveiligd worden. (Wij badden bier in bet algemeen
war meerdere uicbreiding gewenscht .) Verder wordt er ge .
bandeld over den gefchiktiten afftand der duinen en zeedijken
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van de boorden des vaarwaters , en over derzelver ineest gepaste (trekking ; de verfchillende ltrekkingen des dijks bij bet
digten van e8ne doorbraak ; de voordeellgfte wijzen van aan.
fluiting van dijken, met opgave , hoe zulks gemakkelijk op
bet veld of to bakenen ; de vereischte hoogce der duinen en
zeedijken, ep waarvan deze hoogce moet afhangen, vooral
meest toepasfelijk op Zeeland. Hetgeen de Schrijver zegc
omcrent eene vermoedelijke beftendige zakking der grondfla.
gen en dijken, is de nadere overdenking dubbel waardig, en
wij gelooven , dat de daaromcrent aangevoerde fteliingen alle .
zins een meer bijzonder onderzoek zouden verdienen. Voorts
vindt men eene redenering over bet baste profil der dijken ,
en wij kunnen niet nalaten , aan den Schrijver, vooral ter
volmaking van bet vervolg zijns werks, hier de raadpleging
aan to bevelen van eene, in 1831 uitgegevene, zeer belang .
rijke Memorie van den Franichen Kolonel E M y , du mouve.
went des ondes et des travaux hydrauliques enaritimes, van
welk werk een zijner ambtgenooten in den Friend des Vader.
lands van Met dezes jaars een belangrijk uittrekfel gegeven
heeft omcrent de werking der zoogenaamde grondgolven . De
Heer EMy heeft omtrent de zeewerken in 't algemeen, en
omcrent de gedaante der buitenglooijingen in 't bijzonder ,
bepalingen opgegeven , welke bet onderzoek van desknndi_
gen overwaardig zijn . De Heer C A L A N D bebandelt verder
de bewerking der dijken, waarbij men zoo wel omtrent bet
coebereiden van den grondflag, als bet aanleggen der lagen,
en omtrent vele andere nuctige zaken , words voorgelichc ;
terwijl eindelijk de bewerking der dijken over flappe gronden,
met de zamenfteliing der rijsbedden enz ., de eerite Afdee.
ling befluiten .
De tweede Afdeeling geefc do noodige voorfchriften voor
de Strand. en Oever-defenfie (waarom niet Jlrand- en oeves.
verdediging ?) tegen de golven en ftroomen , waarbij men
de zamenftelling der meest gebruikelijke zeewerken vermeld
vindt ; de ronde dammen of hoofden , bet beste profil dear_
voor, de verfchillende conJlructien, (waarom niet zamen/lellingers, of eenig ander Nederlandsch woord?) waarbij vooral
becgeen over de bezinkingen en de zinkftukken gezegd words
zeer belangrijk is , en met veel kennis van zaken behandeld wordt .
Eindelijk houdt de derde Afdeeling in , de Duin- en Djjks .
defenffe , waarbij over dd middelen tot bewaring der duinen
A a a
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en der dijkeu gehandeld wordc ; de krammatten , de rijsbefe .
gen, de fteenglooijingen enz . worden alien in 't bljzonder
beredeneerd , en de bier gegevene voorfchrifterl kunnen niet
anders , dan van groot nut , bevonden worden .
Men ziet hieruit, welke belangrljke zaken men in dit Deel

ontmoet. Wij mogen niet in bijzonderheden treden, en moe .
ten, fchoon ongaarne, er van afzien, oweenigeberedeneerde
aanmerkingen in 't midden to brengen , welke evenwel niet
van then aard en die beduidenis zijn , dac wij Diet, in
bet algemeen , zouden durven verzekeren , dot ajle deze on .
derwerpen met juistheid en kennis van zaken zijn behandeld,
en bet geheele werk blijken draagt, dot de Heer C A L A N D
zijn vak, bijzonder voor bet hem toevertrouwde gedeelte,
grondig ver(taat, en zijne bevindingen, in vele gevallen, met
vertrouwen geraadpleegd kunnen worden .

Wat bet uiterlijke van bet werk aangaat, papier en druk
zijn goed, en de fteendrukplaten zijn (tegen de gewoonte

van zeer vele der bier to lande vervaardigde) zeer wel uit .
gevoerd ; zlj verfieren bet werk ; maar dic Deel words dear .
entegen weder ontfierd door de breede lijst van drukfouten,

waaraan zelfs bet ticelblad niec heeft kunnen ontfnappen .
Wij mogen den Heer CAL AND verder aanmoedigen , en
hem de noodige krachcen en tijd toewenfchen , ow voort to
gaan op den ingefagen weg, en bet publiek , door de voort .
zetting van ,zijn werk , verder in de vruchten van zijne kunde

en ondervinding to doen deelen ; terwijl wij bij deze gelegenheid niet kunnen nalaten den wensch to uiten , dot een
vak , hetwelk nog (feeds zulke kundige mannen oplevert ,

als ook de Schrijver van dic werk blijkt se zijn , in ons Va.
derland weder meer worde aangemoedigd, dan tegenwoordig
bet geval fchijnt to zijn. Want, moeten wij vragen, waar

toch behoorde dic vak meerdere aanmoediging to ondervin .
den , dan in een land , hetwelk deszelfs aanwezen aan de kunsc
verfchuldigd is ? Immers wat was ons land, vd6r dot de
kunst hetzelve ter bewoning gefchikt maakte, en onze moe.

rasfen in vruchtbare freken hervormde ? Zoo zegt as o N.
T E S Q U I E U : La Hellande et la Frife n'dtaient point , pour
aie/s dire , encore faites. C'dtaient pour IV plupart des terres
fubmergdes , que tart a rendues propr es d titre la demeure
des hommes.
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Over Nederlandfche Spraakkunst, Stijl en Letterkennis, als
voorbereiding voor de Redekunst of Welfprekendheidsleer,
in hare hoogere beteekenis . (Ten gebruike by een gedeelte
m finer Akademifche Yoorlezingen in her Yak der Nederlandfche Letterkunde en N'elfprekendheid, en verder ii ; bet alge.
meen voor Onderwjjzers en andere Beoefenaren van Taal en
Stijl.) Door Mr. B . H . L U L o F s , Hoogleeraar In genoemde
vakken aan de Groningfche Hoogefchool, enz . Tweede, geheel overgeziene en verbeterde Druk. Te Groningen, by
J . Oomkens . 1831 . In gr. 8vo . XX en 4 8 4 hi. f 3 - 6o.
Nederlandfche Redekunst, of Grondbeginfekn van Stifl en Wei
.
fprekendheid voor Nederlanders , door Mr. B . H . L U L O F S .
(Tot eene Handleiding by een gedeelte miner Yoorlezingen .)
Tweede, verbeterde Druk . Te Groningen, by J . Oomkens .
1831 . In gr. 8vo. YIII ex 163 bl, f I - 40 .

T

ot bet geven eener fchets zljn werken als de beide bo .
venflaande minder gefchikt ; oak achten wij derzelver inhoud
en firekking reeds genoegzaam uit den eerfien druk bekend
to zijn . Zij dragen overal blijken van des Hoogleeraars uit_
gebreide kennis, gezond verftand en gezuiverden fmaak . De
vragen, achcer elk Hoofdftuk van bet eerfte werk geplaacsc,
lokken uit tot verder onderzoek . Doch , dear de geleerde
Schrijver zelf zulk een goed Dichter en beminnaar van dich .
terlijke voorcbrengfelen is, hadden wij hem, althans bij dezen
tweeden druk , wel wat grondiger en fchetpzinniger over de
Profodie verwacht. Dat hij over bet quantitatief-profodifche
fielfel van Prof. KINK E R luchtig henenftapt, en liever naar
's mans werk zelve verwijst, dan zich daarin to verdiepen ,
is allezins gepast ; doch over bet in gebruik zr nde accentief
profodifche ftelfel, en de daarop gegronde gewone verfificatie,
had hij, zonder to groote uitvoerigheid, helderder en vollediger kunnen zijn . H U Y D E C O P E R, in zijne Proeve op
V 0 N D E L, is op dat punt meer bevredigend . Bij L U L O F S
is bet, als hadden wij flechts lettergrepen met en zonder
klemtoon ; terwijl de zoogenaamde halve coon, en de daarop
fteunende toonleiding in de Alexandrijnen, geheel words over .
geflagen . Verder wordt er ten onregte beweerd, dat wij, in
A a a a
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onze rhythmifche verzen, geene fpondeen zouden hebben . IM.
milers, fchoon van twee naast elkander ftaande grepen de
eene alcijd iets hooger klinkc dan de andere , kan echter die
andere, door eene opvolgende lagere greep, betrekkelijk hoog
worden , en alzoo, met de voorafgaande uog hoogere greep,
eenen jpondaeus vormen . De praktijk des Schrijvers is hier beter,
dan zijne theorie . Wij zullen dic nit zijne elgene verzen,
door hem aangehaald bi . 435 van bet eerile werk , aantoonen :
.:

v s
Koning thans, 11 die in zijn drQnken waan
s
v
.t. . v
„ Sprak t ik zal diep in 't noord , 11 hoog bovenn zon en moan,
.1
v
.:
• Hoog boven 'c maatloos rnim 11 der gouden ftargewesten,

• Waar

is die

• Gelijk aan de eeuw'ge Goon, 11 mijn' vorftenzetel vesten 2
•

vL

v

Ja1 II in den afgrond l

- 11 in den afgrond 11 zonk hij nebr!

• Hij fcheen een God! - 11 Zijue ure floegI - 11 Nets was
v

hij meer I

• ing than:? Waarontvangtbiernoodzakelijk
IWaar is die Kon
den klemtoon en words daardoor long ; mast s words gevolgd

door die, welk die toonloos wordt door bet volgende Ao

In Konv
s g. Nu krijgc is een' halven toon , en waar behoudt
zijnen hoogeren coon . Is die Koning zou twee trocheen zijn ;
waar is die Koning than:? words Un jpondaeus, gevolgd
door twee jamben . Dezen regel heeft men flechts toe to
pasfen op : Sprak : ik zal diep enz ., om overal de fpondeen
gemakkelijk van de jamben to kunnen onderfcheiden . Wan .
.-uv

neer op de laattte in grazige eene korce greep volgt , dan
v
wordt dat ge, hetwelk nu een' halven coon ontvangt, be .
trekkelijk hoog of long door de plaatfing, gelijk in : de
S, k-.O. .-

v

Doch dic is eene dichterlijke vrijheid,
en grazige is de zuiverfie dactylus, die zich denken last, In
den adonius : grazige beemden. Hoe kan de Hoogleeraar, op
bI . 426, er aan twijfelen, of grazige een echte dactylus is?
w
Of Is caput in 't Latijn Been pyrrhichius, al zegt v I a G 1 .
v
grazige landouwen .

L 1 u s, ob caefuram :

Nam tibi, Thymbre, caput Euandrius
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abfdulit enfis f -- Verder wil de Hoogleeraai, dat men llecbts
fpaarzaam de rust in de Alexandrijnen verwaarlooze, maar
maakt geen onderfcheid tusfchen het welluidend verwaarloozen der rust, als de zesde lettergreep fechts lang is
door den halven toon, gelijk in zijn eigen vets s Ja! its
den afgrond ! -- J in den ofgrond J zonk h 1 nest, en het f roeve
verwaarioozen der rust na de zesde greep, als die zesde
greep volitrektelijk hoog is ; hetwelk flechts nu en dun eene
fchoonheid words, gelijk in bet daarop volgende rijmgevende
vers van den Schrijver :
Hif fcheen een God! --1 Z ne are Jloeg I -1 Niets was kit sneer
Gaarne gelooft Recenfent, dat de Hoogleeraar dic alles voor
zichzelven even goed, mogelijk beret weet : deszelfs verzen
bewijze% bet . Maar voor zijne Studenten heeft blaj de wait .
held, in dat opzigt, onduidelijk voorgedragen, en geeft hun
aanlelding , om de heerlijke Alexandrijnen van $ i x x$ R (bi .
447) to vermoorden, door b . v. to lezen s
.Ban 't westereinde van I den eeuwig duistren kerker,
in plaats van :
plan 't westereinde I van den eeuwig I duistren kerker.
De Hoogleeraar houde ons deze aanmerking ten goede :
zij werd gemaakt nit belangflelling in onze Nederlandfche
Dichtkunst.
Wit nu bet andere bier aangekondigde werk : Nederlandfche
Redekunst, betreft ; alles fchijnt ons bier ordelijk uiteengezet
en doelmadg behandeld . Althans voor onszelven hebben wij
bij de lezing nergens eene plaats ontmoec, die ons eenigzins
ituitte. - Beide werken maken een belangrijk geheel, en de
beoefening van derzelver Inhoud kin niet anders, dan den
ituderenden voordeelig zijn .
Indifche Tafereelen, voor Reizigers aan den Hoard . Uit
het Engelsch. Te Rotterdam, bif de Wed . J . Allart . In
gr. 8vo. XX en a87 bl. f 2 - go .
Het reizen , vooral in vreemde landen, verfchafc den op .
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merkzamen

waarnemer gelegenheid, om veel to zien , dat
voldoening aan zijne weetgierigheid kan geven. De meeste
menfchen echter blijven, door omitandigheden genoodzaakc,
in beperkcen kring zich bewegen, en verlaten noolt of
zelden den geboortegrond . Menigeen , die in dic geval

zich

bevindt, is evenwel Wet onverfcbillig omtrenc de gefteld.
held van andere gewesten, maar verneemc gaarne, welke
natuurtooneelen, welke zeden en gewoonten elders plaats
hebben . Indie, zoo rijk in fchoonheden der natuur, zoo

merkwaardig wegens vroege befchaving en talrijke bevol .
king, doch tevens een treurig bewijs van de nadeelen des
Heidendoms , dat zijne aanhangers diep vernedert , - Indie
heeft vele bijzonderheden, welke men met belangflelling
verneemc. Reizigers, die een getrouw verbaal van hunne
ontm -oetingen en opmerkingen ter lezing geven, doen eene
wezenlijke dienst can weetgierigen ,

wier omflandigheden

niet toelacen, dat zij een zoo verwljderd land bezoeken .
Offchoon bet ook in onze taol niet oncbreekt aan befchrijvingen van Indie, achten wij echcer de bier aangekondigde
Tafereelen belangrijk genoeg, om ze onzen landgenooten

aan to bieden . Zoo kan men, met bet boek in de hand
aan den haard geze :en, den Britfchen Officier op zijne
togten volgen , en opmerken, wat hem bet meest opmerkelijk voorkwam . Deze Reiziger, die geene aanfpraak op
geleerdheid maakt, febreef niec voor geleerden , maar wilde

flecbts zijne waarnemingen en gedacnten mededeelen . WO
meenen hem voor een goed waarnemer to mogen houden ,
die blijken geeft van een juist oordeel , en die hoogach .
ting verdient wegens zijne edele beginfelen . Overal ftraalt
een godsdienftige geest in zijn gefchrift door, en hij maakt
menige belangrijke aanmerking betrekkelijk den naderenden
val des Heidendoms in die landen . Hij befchoucvt de Hindoes in een veel minder gunflig licht, dan b . V. H A A Fe ER deed. Hier en daar bemerkt men den Engelschman,

die met Engeland do alwac Engelsch beet to zeer inge .
nomen is . Nogcans heeft hij waarheidsliefde genoeg, om
bl . 177 met zoo vele woorden to fchrijven , dat de eene
heeft der opbrengst van hetgene in geheel India aan het
bijgeloof afgeperst wordt (door een groot aantal Brahminen)
in de geldkisten der Engelsch 0 . I. Compagnie overgaat. HHii
maakt aldaar de zeer gegronde aanmerking : „ Het bijgeloof to onderfleunen en bet bedrog in de hand to werken,
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is zonder twijfel eene even lage als goddelooze itaatkunde ;
en bet ftrekt ons (Engelfchen) weinig tot eer, dat wij ons
pogen to verrijken door bet plunderer van den blinden af .
godendienaar ; welligt ftrijdt bet zelfs tegen ons wezenlijk
belang." Het is dus geenszins to verwonderen, dat zekere
lieden ,

die

tijdelijk voordeel uit de inftandhouding des

bijgeloofs trekken , zoo ongunttig over bet werk der Zende .
lingen oordeelen .

Hoe gunaig wiJ ook over dit werk denken, too kunnen
wij ons echter niet geheel vereenigen met des Scbrijvers
godsdienitige begrippen. Over de verbazende uitbreiding

van de magc der Engelfchen in bet Oosten fprekende, op .
pert hij , bl . 83 , de vraag , of dic werk inderdaad bet
hunne is, en of zij waarlijk op dezen roem aanfpraak mogen waken. Na erkend to hebben, dat zij hunne eerfle ,
gemakkelijke overwinningen aan verraad to danken hadden ,

dat z# volken tegen volken in hec harnas jaagden, dat xij
menfchen , in hetzelfde land geboren , die dezelfde tail fpra.
ken, dezelfde zeden koesterden (8), dezelfde Godsdienst
beleden, tegen elkander vijandig maakten, en dat zij (En.
gelfchen) de inboorlingen tegen elkander aanvoerden, be .
tuigt hij : ,, Wij alien z1jn werktuigen in de hand van den

Almagtige ; en dit to befeffen en to erkennen , is toenemen
in wijsheid . De onbeperktfle aanwending van ons verftard
en betooning van onzen cooed zijn altoos op eene geheim .

zinnige wijze onderworpen aan bet beftuur der Goddelijke
Voorzienigheid." De Reiziger , die Krijgsman is , begeeft
zich hier op een hem vreemd veld . Hij gaat van de onder .
ftelling uit, dat de gevolgen van den eerflen vloek nog
rusten op Heidenfche landen, en dat de wreedheden , vroe.
ger door Mahomedaanfche overwinnaren aan de Hindoes gepleegd,
in Cods hand gediend hebben tot middelen , ow Zijne wraak
over dezelve to volvoeren ; eene onderfielling, die allerlei gru .
welen, zoo niet wettigt, althans vergoelijkt . Te regt heeft
de Vertaler, in eene noot, de aanmerking gemaakt, dat hij
dit harde depkbeeld voor rekening van den Schrijver laat.

Trouwens, op eene andere plaits, den rijkdom der natuur
vermeldende, fchijnt de Reiziger zijn flelfel to vergeten,
daar bij uitroept : „ Waarlijk , deze aarde, die wij bewo .
nen, is een prachcige tempel , wisten wij hair flechts nit
bet regte oogpunt to befchouwen en to genieten ." Wij onderfehrijven dic gaarne, en twijfelen niet, of menig lezer
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za! met genoegen den Brit op diens togten door Indig vol .
gen. - De vertaling is vloeijend . Voor gedoe, op bl . so,
had een ander en beter w oord gekozen moeten worden .

Perfchillende Reizen en Lotgevallen van P . P . R 0 0 R D A
v A N E Y S I N G A. lYde of laatJle Deel. Te Amflerdam ,
bs/ J. van der Hey en Zoon . 183a . In gr. 8vo . YIII en
388 blA f 4 .20 .
IN a de loffelijke aenkondiging der Brie vorige deelen , zal
het genoeg zijn van dit vierde en laatlte deel to zeggen,
dat het even lezenswaardig is en bet werk op eene voor .
treffelijke wijze befuir. Wij vinden bier, onder anderen,
de vroeger beloofde befchrijving van eigenlijk Borneo, de
aanteekeningen over

Slain

en

Coc'hinchina, de levensfchetfen

en aASSA-PRAvoorts , behalve nog vele bijzonderheden ,
den Schrijver zelven becreffende, waaronder zijne terug .

van

DIPO-NEGORO, HYAHI-MODJO

W I R 0- D I R D J O ;

komst in het vaderland, nog eene naauwkeurige befchrijving
der Refidencie Bantam . Wanneer wij de vier deelen thans
als geheel befchouwen, dan noemen wij de uitgaaf van
dit werk eene wezenljjke aanwinst voor de Nederlandfche
letterkunde, en wij oordeelen, dat het een' fchat van za.
ken behelst, die op eene aangename en onderhoudende wijs
worden medegedeeld . Slechts weinige vertaalde reisbefchrijvingen hebben zoo veel innerlijke waarde, vooral voor den
Nederlander. Dit oorfpronkelijke werk verfiere dan welhaast
elke welvoorziene boekverzameling l

Het Beek wonder Titel .
„ Hierdoor flerven meer jonge lieden, dan door
„ alk ziekten zamengenomen ."
TI $50 T.

Te Zutphen, b~ W. C . Wansleven . 1832 . In kl. 8vo.
BI. Met 16 Platen. f I-5o .

120

Men zoude omtrenc het doe] van dit boeksken, zonder
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eigenlijken titel , in bet onzekere kunnen zijn, indien niec
nanttonds bet op den omflag gepiaatite en verder nog eens
berhaalde Motto, met den naam van T I S S o T daarachter,
nanduidde, war men hier to verwachten hebbe . Het Voor.
berigt laat deswege ook flier lang in onzekerheid . Het behandelt een der teederffe punten in de opvoeding, zegt de
Vertaler. Maar, voor wie is bet nu eigenlijk gefchreven, -

voor hen, die opvoeden, of die opgevoed moecen worden?
De Vertaler heeft gelijk, dac er reeds veel over dit on-

derwerp is gefchreven . Te veel inderdaad! Het ware beter,
dat er minder over gefchreven was ; welligt bet best, indlen
er verder over dit onderwerp piers meer op bet papier ge .
bragt wierd . Den Vertaler, die meent met zijnen arbeid
geen nutteloos werk to doen ,

zal dit gezegde zeker niet

gevallig zijn . Men kan ook flier zeggen, dat die een goed
doel beoogt nutteloos werk doer ; maar bij alle goede be.

doelingen, bij alien arbeid van dezen card, welke winst
is er gedaan? Men zal zeggen : Indien er flechts ddn door

behouden wierd , voorzeker bet werk ware niec nutteloos I
Maar de menigte, welke, tot derzelver nadeel, met dingen
bekend gemaakt wordt, die nutter voor haar verborgen mogten
blijven ? En komen zulke boeken ook in de regte handen ?
Zij deelen in bet lot van vele preken ; zij worden niet ge.
hoord door hen, voor wie ze eigenlijk ingerigt zijn, -niet gelezen van hen , voor welke zij beftemd zijn .
En nu bet boekje zelf? Zonderlinge opfchriften, zondcr

behoorlijke opvolging, zonder aaneengefchakelde orde, b . v.
Bloe /ende Gezondheid; Rugtering; Maagpjj pen ; Roode Oogen(!) ;
Groote Zwakheid, enz . Wat Inoet zulk mengelmoes door

elkander beteekenen?

Elk opfchrift heefc een plaatje tegen zich over,. Wat zal
Op zijn best genomen, zijn ze
men van deze zeggen?
gefchikt, om kinderen bang to maken ; en voor deze zullen
zij tocb niet moecen dienen? Voor die iets verder denkt,

zullen zij voorwerpen van fpotternij of van medelijden zijn,
wel to vertlaan over de ellendige voortbrengfels der kunst,
indien men zulk pruiwerk nog een kunstvoortbrengfel mag
noemen ; en deze karikaturen worden nog gezegd, in een
der Hospitalen to Parijs, naar bet leven geteekend ce zijn!

Zulke ernftige onderwerpen moec men door geene fpotprenten den lezer vertegenwoordigen .
Wat bet werk zelve betreft, de itijl kan wel cot den
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gezwollenen gebragt worden . Men vindt van alles wat en
niets degellfks. Het mag in bet oorfpronkelijke eenige be .
valligheid hebben, bet mist evenwel hecgeen de gefchriften
van A L I B B R T, R I C H E R A N D en anderen onderfcheidt .
Wilde men nog lets over dit onderwerp hebben, bet be .
hoorde in een' eenvoudigen, deftigen trant gefchreven to
z1jn, kort, zonder overdrijving ; en bet ware beter, waar.
fchuwingen tegen bet kwaad to geven, dan heczelve als
reeds gepleegd to befchouwen en of ce beelden, en nog wel
op dusdanig eene wijze.
Wanneer men bl. 92 eene aanhaling van H U F E L A N D
vindc, en op de aanhalingen bl . 4 en 5 let, zoude men
begionen ce cwijfelen , of bet werkje wei geheel van Franfchen oorfprong is . Uic de drukfeil bl . 67, waar men MIC H E R A N D voor RICHE R A N D leest, zoude men bijna beiluiten, dat de Vertaler geen Geneeskundige is .

Laqnfche Grammatica, of Spraakkunst voor Eerst3eginnenden, door C. G . B R O D E R . Te Leyden, bf/ A . en J . Honkoop .
1831 . In 8vo . V1, su8 blA f I -70.

Eene langdurige ondervindiug , de beste leermeesteresfe ook
in deze zaken, heeft bet nut en de voortreffelijkheid van dit
boek bevestigd . Hetzelve heeft in Duitschland vierentwintig
uitgaven beleefd , en is nu voor de derde maal in ons Vaderland herdrukt . Wij bevelen deze Grammatica op bet zeerst
aan, en bedaniken den Heer D O N C H E R MA N voor zijne
zorge, aan dezelve befteed . Het Hoogduitfche werkje heeft
er veel door gewonnen .
Lectiones Latina, of Latfnfche Leesoefeningen van gemengden
inhoud, enz . door C. G . B R 0 D E R . Te Leyden, bjf A . en J .
Honkoop . 1832 . In 8vo . VIII, 224 blA f I -70.

De Romeinen hadden, zoo her fchijnt, geene Leesboeken,

gefchikt om in hunne fcholen de verfiandelijke vermogens der
kinderen trapswijze to ontwikkelen en met nuttige kundighe .
den to verrijken . Men gaf der jeugd vaderlandfcbe Dich.
ters in handen, en in latere tijden was V I R G I L i u s bet

C. G . B R
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voornaamfte Leesboek . De Romeinfche gefchriften , welke
tot ons zijn ge'komen, zijn voor mannen gefchreven . Hier.
uit volgt, dat wij , onzen kinderen her Latijn willende
leeren, 6f eene keuze nit die gefchriften moeten doen , 6f
zelve iets zamenfellen, hetwelk ten bewusten einde dienstr
baar kan ziju . Onder de beste Leesboeken behoort zonder
twijfel hot aangekondigde van n R O D z R, naar den vierer.twintigiten Hoogduitfchen druk ten dienfle der Nederlandfche
jeugd ingerigt door denzelfden ijverigen,en in bet geven van
onderwijs theoretisch en praktisch ervarenen D O N C R E R M A N.
De Lectiones ziju verdeeld in vier Boeken, zijnde . Na .
tuurli/ke Gefchiedenis, Zamenfpraken, Verhalen en Fabelen.
De opklimming van bet gemakkelijke tot het moeijelijkere,
de onderwerpen en taal pleicen zeer voor bet gebruik van dit
werkje , hetwelk alzoo met de bovengemelde Crammatica
een uicmuntend geheel uitmaakc .
C A J I C R I S P 1 S A L LUST I I quw exflant ex doctorum virorum
emendation , d . i. alles , war door s A L L U S T I U s gefchre .
ven en tot ons gekomen is, naar de verbetering van ge.
leerde mannen . Te Zutphen , bij W. J . Thieme . 1832 .
in t amo . XX, 194 blA f : - go .

Wanneer onze Boekhandelaars

nieuwe drukken van klasfieke Schrijvers ondernemen , laden wij bun vooral, dat work
aan bekwame mannen toe to vertrouwen . Op deze uitgave
hebben wij veel aan to merken . Her blijkt volilrekt niet,
welke recenfie of tekst bier gevolgd is . Dan is er over BALL U s T I U s veel gefchreven , hetwelk beter is dan bet Leven
van then Historiefchrijver door C R I N I T U I, hetwelk hier ge •
geven wordt . Allerminst zouden wij bet ellendige vertoogje
van J O ANNE S C L E R I C U I herdrukt hebben. De Index last
ook veel to wenfchen overig . De maker van denzelven ver .
Rant her Latijn niet goad, gecuige de conjuratores op bet
woord Sanguis. Letter en papier zijn voor 't overige, naar
den waarfchijnlijk goedkoopen prijs, niet kwaad .
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.dntikritiek. (

•)

n een der vorige nummers dezer Letteroefeningen werd eene
geplaatst van bet in 't begin dezes jaars uitgekomen
itukje Over het beginfel der Dood/fraf. Onder andere aanmerkingen, in die Recenfie voorkomende, en die wij voor het
oogenblik in bare waarde of onwaarde lacen, (offchoon ze
nit een verkeerd inzicht der zake voorcvloeijen) (t) was er
eene op eene blijkbare drukfout, die men goedvond als eene
ongerijmdheid des Scbrijvers to doen voorkomen, (1) gegrond .
Hand. 2$: i I zegt P A U L U S : indien ik onrecht die, en iet
des doods weerdig gedaan hebbe , ik weigere niet to flerven 1

betgeen voorzeker de mogelijkheid van een doodfchuldig ver .
grijp, en dus van eene rechcmatige doodflraf onderiteir,
(O R O T I U S de J. B. ac. P. Lib . I . Cap . a . § 7 . Arc. j3 .
zegt to recht : Quod fl ea tum fuisfet Dei voluntas, ut ca.

pitalibus fudiciis ab/isteretur, potuerat quidem fe purgare
Paulus, fed non debuerat in hominum animis eam relinquere
opinionem, quafi plectere nocentes munc non minus quam olim
liceret.) De Letterzetter had voor Hand. 2$ gezet : Hand,
Q6. (§) En nu fchrijft de Reeenfent den Aatenr de meeriing toe,

als wierde de doodftraf gewettigd door her bovenmatig woe .
den van Paulus cegen de Chriscenen v66r zijne be .
leering (! 1).
De Recenfent had en dezen misflag en menige andere (**)
in zijne beoordeeling kunnen vermijden door her aandaclltige
lezen van her op bl. 4 aangetogene Hoofd(tuk in her werk
van G R o T I U S . Dan dit werk wordt hedendaags , helass I
meet geprezen dan gelezen ; en menigeen die bet voor den
grooten man wegens zijn gedrag in Staat en Kerk (waarin
joist bet meest to misprijzen is) (tt) 't ijverigst opneemt,
draagt intusfchen weinig kennis aan her waarlijk voortreffelijke
en zeer gewichtige, dat in 's mans werken, waar hij flee
polemifeert, gevonden wordt. De Scbrijver dezes rekent de
usen, voorbeen aan her lezen van her beroemde werk Over
het recht van Yrede en Oorlog betteed , under de aangenaamfte
en nuttigfte zijner Rechtsitudie , en beveelt die lezing den
Diet zeer weiwillenden Recenfent welmeenend aan t
* Dit korre wederwoord wilden wij, ten blijk van onpartljdigheid, de plaats niet weigeren. Red.
Met verlof des Stellers, eene magtfpreuk .
}) Eerie niet zeer heufehe onderfelling .
(f)
Die Letterzetters ziln toch ware zondebokken !
§
• ) Ongenoemde.
tt) Waarroe dit bier ? . . .
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Vergeet mij niet 1 Gron . bij H.
Eekhof, Hz.
271
Sterk, Jr. (A. Slink) Gedachten over den Oorlog.
83
's Hag. bij de Gebr. Y. Cleef.
Storch, (L .) De eerffe Liefde van Gustaaf Adolf . II
363
Deelen. Amff. bij J. Guykens.
Sybrandi, (S . K.) Biddagspreek . Haarl . bij de Wed.
82
4. Loosfes, Pz.

T.

Tafereelen en Herinneringen . 's Hag. bij B. Kloots. 4P
Tex, (C. A den) Over de Gefchillen over de Rivier436
vaart. Amff. bij de Erven H. Gartman.
Thouars, (G . B. C. W. de) De Ontruiming der Citadel .
266
Utr. bij J. de Kruyf.
- Verwelkoming. Gorinch .
bij J. Noorduyn.
495
- Geboertegroet. Amff. bij

186
-- Mijn Onheil op de Lek .
x86
Amif. bij A Pink .
Thuesfsnk, (E . J Thomas/en a) Een woord aver de
do Gebr . Diederichs.

vraag : is de Braakloop befmettelijk of niet ? Gron.
bij M. Smit.
13
Tit, (H. N. van) Befchrijving der Stad Zutphen .Zutphb
bij IF. C. Wansleven.
429
Timmer, (H.) Proeve eener Menschkunde . Iffe D . Gron .
bij W. Zuidema.
524
Tollens, Cz . (H.) De Algemeene Bededag. Rott . bij

M. Wijt en Zonen .

Claudius .

268

Leeuw. bij G . T.
311
N. Suringar .
Aan Chasf6. Rott. bij M. kJ7jt en Zonen . 626
Op de Franfche en Engelfche Vloten .
186
Amfi . bij M. Westerman en Zoon .
Liedjes van

R E G I S T E

Tromlitx, (A. von)
C. v. Kesteren.

R.

Werner en Kayflut. Amit bij j.
5$6
U.

Ullmann, (C.) Gregorius van Nazianzus . II Deelen.
Rott. bij de Wed. J. Allart.
3329 377
V.
Falk , (J. J. Droz) De Aziatifche Cholera . Amft- bij
L. v. Es .
186
Yelde, (C . F. van der) De Herovering van Mexico .
Gorinch. bij J. Noorduyn.
36a
-- (C. F. en B. van der) Eerftelingen . Kamp . bij
K. v. Hulst.
455
Verhaal der feesteliake ontvangst to Gorinchem, enz . Gor.
bij H. Horneer.
655
Verhandeling over de Waarheid van de Christelijke Gods .
dienst. Harl. bij M. v. d. Plaats .
325
Verhandelingen van Teyler's Godgeleerd Genootfchap .
XXXIfte D. Haarl. bij de Erven F. Bohn. 369, 413, 457
(Natuurkundige) van de Holl . Maatfch . der
Wetenfch . to Haarl . XXfte D . Haarl. bij de Wed. .l.
Loosjes, Ps.
337
- - (Gefchiedkundige) over Vollenhove.Zwolle,
bij J. J. Tjl.
24
(Naberigt van den Redacteur over) 140
(Nieuwe) van het Haagsch Genootfchap,
voor z83o . 's Hag . bij de Erven J. Thierry en C.
Menfsng en Zoon.
so r
- voor 1831 . 633
Vermaning, enz. (Hartelijke en Broederlijke) 's Hag .
bij 4. Kloots.
657
Verwey , (S.) Moed en Hope voor de Toekomst. Dordr.
bij J. Y. Houtrjve, Jr.
152
Yerw js , (A) Ziekte en Herftelling . Dev. bij J. W de
Lange.
554
Verzameling van Opfchriften op Graven . Gron. bij .`.
Oomkens.
220
van Voortbrengfelen van uitheemfche Vernuf.
ten . ifte St. Amit. bij M. Westerman en Zoon . 495
Fetter, (W.) De Vrees ongeoorloofd. Hoorn, bij J.
Yermande.
284
Vier Dagen op Reis, enz . Amft- bij H. Fr#'link .
493
Vigny, (A de) Hendrik d'Effiat. II Deelen . Amft . NJ
M. H. Schonekat.
487
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Vjver, , (C. van der) De Roem des Vaderlands ge .
handhaafd in z831 . Amif. bij C M. Ferrari.
48
Vinkeles, (H.) Temora, naar Osfan . Amft. bij M.
Westerman en Zoon.
130
Vriefe, (G . H. de) Memoria amici integerrimi H . G.
Waardenburg. Lugd. Bat . apud C. C . v. d. Hoek. 572
Vrolijke Avonturen van Hans Onverfaagd . Amif- bij de
Gebr. v . .4rum.
493
Vruchten, ingezameld door de Rederijkkamer de Wijn569
gaardranken . Haarl. bij V. Loosjes.
W.
1aardenburg, (J . G .) Aanteekeningen betreffende de
Cholera to Scheveningen . Leyd . bij J. C. C~Vfveer. 6o6
Waardeuftein . (De Familie van) Ifte en Ilde D . 's Hag .
:29
bij G . hervloet .
Wartberg, (Julius) of de donkere Wegen der Voorzienigheid . Amif . bij 3 . C. Y. Kesteren .
544
Weddik, (B . T. Lublink) Gedachten en Beelden . rile en
88
Ode St . Amif. bij G. J. A Bejerinck .
.
der
.)
Bijzonderheden
uit
de
Gefchied
Westendorp, (N
Hervorming in Groningen . Gron . bij J. Oomkens . 535
Westerman, (M .) De Landftorm . Atnft. bij M. Westerman
469
en Zoom.
Wetftenii (J . J .) Novum Testamentum Graecum . Tom . I .
1
Am/l. apud A . Zweefaardt .
.
.
Kanp
.
(A.
van)
Tijdrekenkundige
Tafels
_jacz
bq .. V. Hulst .
538
Wilde, (H. AV. de) Biddagsrede. Arnh . bij I. 4. N "bof. 2.84
Willem de Derde . Treurfpel . Amft . bij M. Westernsan
en Zoon.
315
Wind, (S. de) Bibliotheek der Nederl . Gefvhiedfchrijvers.
2de en 3de St . Middelb. bij de Gebr . Abrahams. 391
JVoordt, (A. van der) Gedichten . Amll. bij C. L .
124
Schlefer.
Z.
Zangtoonen . (Nederlandfche) No . z . Amff- bij M. Westerman en Zoon .
368
Zimmermann, (J. G. von) Over de Ondervinding in de
Geneeskunde. Ifte D . Leyd. bij Y . C. C~Vfveer .647, 685
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E en woord aan ooze geachte Lezers, bij den aanvang

van het Jaar 1833 .
BI . t
Het vertrouwen op God , ook in den itrijd tegen overmagt . Biddagsleerrede , over I Sam. XVII : 37. De
Heer, die mij van de hand des Leeuws gered heeft en
tilt e hand des Beers , die zal mij redden uit de
hand dezes Filistijns . Door F . HOEKSTRA , Leeraar
der Doopsgezinde Gemeente to Harlingen .
3
De Wereld der Infekten .
16
lets over de Chinchilla . (Met eene Houtfnede .)
21
Brief van POUJOULAT over het Heilige Land, den i Maart
1831 .
22
Afkeer van Reukwerk bij de Romeinfche Vrouwen . 26
NEMESIS, of de Vergelding. Eene ware Gebeurtenis . 29
Edele Trek van wijzen den Raadpenfionaris SCHIMMELPENNINCK .
33
WILHELMUS VAN NASSAUWEN . December 1832 . Door
W . H . WARNSINCK, BZ .

34

Aan mijnen Geboortegrond . Door W . GLEUNS , JR . 37
Extrait d'une Traduction du Po8me des Femmes de
SPANDAW , par A . CLAVAREAU .
39
Hollands Tuinlieden . Aan M . WESTERMAN. Door j . J .
WIJSMULLER .
41
Op de Afbeelding van den Admiraal MARTEN HARPERTZ .
TROMP . Door j . o . LUDER .
43
Aan den Zanger der Onafhankelijkheid .
44
Bladvulling.
o
Leerrede, naar aanleiding van NAHUM I : 7, uitgefprken op den Bededag , den 2 Dec . 1832 , in de Kerk
der Hervormden to Sappemeer, door J . BAKKER, Predikant aldaar .
45
Toefpraak aan de Christelijke Gemeente , v66r het plegtige Gebed, op den 2 Dec . 1832, naar JAC . V : 13 a. 61
Eenige Aanteekeningen , omtrent den aanleg van fommige
Dijken in Nederland, en de verfchillende wijzen van
befcherming der Buitenglooijingen aan de Zeedijken .
Door F . w . CONRAD , Ingenieur van den Waterfaat
to Rotterdam .
69
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Bjeenkomst van Lord BENTINS, Generaal-Gouverneur
van 0ostindie, RUNJIT siNGH, Koning van Punjab .
76
Katholicismus in Frankr jk.
85
De tegenwoordige Leefwijze der St . Simonisten .
86
Fragment - Antwoord op bet Fragment uit eenen Brief,
over eenige Gebreken en Misbruiken bij de Eerdienst
to platten lande .
89
Over de Papierplant der Ouden .
93
JEzus weende. Door J. VAN DISSEL , Jz ., M . D. 94
.Holland. Door E . J . POTOIETER .
95
Het hedendaagfche Europefche Driemanfchap , in drie
} niedichtjes . Door s . I . z . WISELIUS .
96
Eenige Bedenkingen ten aanzien van den toefland des
Vaderlands in de jaren 1672 en 1832 . Door Mr.
P . MABA, JUN . , to Haarlem .
97
Eene Wandeling door de Zalen van het Militaire Hospitaal , gefchikt ter verpleging der Gekwetflen , te Bergen op den Zoom . Door een' Inwoner to dier Stede . for
Verhaal van eenen Hongersnood in Hindostan .
714
Eenige Aanteekeningen , omtren t den aanleg van fotnmige
Dijken in Nederland, enz . (Vervolg en hot van
1 as
bl . 76 .)
131
De Panterjagt in Noord•1?mcrika .
Verdelging van Ratten .
136
Nog al tens weder lets over Meiboomen .
137
Zestal Portretten . Door Hollandus . (Serf}e Drietal .) 139
De drie Jonkers . Door E . J . POTGIETER .
143
RICHEUS VAN OMMEREN gefchetst in eene Redevoering,
gehouden in de Maatfchappij Felix Meritis, to Am145
ferdam , door JERONIMO DE VRIES .
162
De Rusfen in Peking, en de Groote Muur .
165
Uitflapje op het Meer Michigan .
Hoe gedraagt men zich best na de Cholera?
168
De veranderde Publieke Opinie in Europa ten aanzien
176
der Hollanders en Belgen.
181
De Lente . Ode. (1759 .) Naar KLOPSTOCK .
185
Zestal Portretten . (Tweede Drietal.)
De ongunflige zijde van bet Menfchelijke Leven, naar
JACOB CATS .
189
191
De Doodendans . En. : Aan G6THE .
Aan de Franfchen, bij de mare van het bemagtigen der
192
Lunet St . Laurent . Door J . W . 1JNTEMA .
De blind& RODENBACU .
192
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RICH$vs VAN OMMEREN gefchetst in eene Redevoering .
(Fervolg en Plot van bl. 162 .)
193
Een Gefprek in de Benedenwereld tusfchen ALEXANDER
DEN GROOTEN, KAREL DEN XII, NAPOLEON en MERXUR1US . Door B . T . LUBLINK WEDDIK .
207
De veranderde Publieke Opinie in Europa ten aanzien der
Hollanders en Belgen. (Vervolg en flat van bl. x 8o.) 213
Brief van den Schrijver der twee Carmina Latina , uitgegeven to Bmflerdam , 1831 en 1832 .
219
Emma . Door E . J . POTGIETER .
224
Tegenbedenking, of de voordeelige zijde van het Menfchelijke Leven .
226
De Togt der Franfchen naar de Citadel van Antwerpen .
Door JOH . HILMAN .
229
Het Schaatsrijden . Door o . j .
232
Over het woord A AEAcOE . in de Schriften des Nieuwen
Testaments , met betrekking vooral tot den Heere
JEZUS .
237
Proeve van Onderzoek naar den Invloed en de Gevolgen
van den Franfchen Volksaard op den Tijdgeest van
Europa in het algemeen en van Oud-Nederland in
het bijzonder . Door s . BLAUPOT TEN CATE, Leeraar

der Doopsgezinde Gemeente to Akkrum .

24,1

Narigten, betreffende de IJzerbronnen en IJzerbaden to
Driburg, alsmede van de zich aldaar bevindende Zwavelflisjkbaden . Door Dr . BRiiCK , Bronarts to Dri25?
burg .
Fac-fimile van cen' geheel eigenhandigen Brief van MICHIEL A DRIAANSZ . D E RUYTER , als Kapitein op het
Schip den Hafe , gefchreven to Lisfabon , den 16
September 1641,
264
De Afneming van 't Kruis . Op de Schilderij van RUBBENS .
267
Gezangen , aangeheven door de Kinderen van de StadsArmenfcholen to dmflerdam , 1g Maart 1833 . Door
H . H . KLIJN .
269
Nieuwe Bijdrage , ten bewijze der noodzakelijkheid eener
betamelijke zorg voor ontflagene Gevangenen .
272
Franfche Letterkundige Kwakzalverij .
273
Welmeenend Aanbod .
275
Jezuiten geen Zangvogels .
275
Hollands Legerhoofden . Door c . G . WITHUYS .
276
De Gezellin des Levens . Naar GoTHE . Door c . H . s . F .
MOORREES .
278
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De Effektenbeurs des Menfchelijken Levens . Door j . w .
IJNTEMA .
279
Verhandeling, over eene Natuurkundige Befchouwing
van den ZedeUjken Mensch . Door den Hoogleeraar
B . STRATINGH, EZ . , to Groningen.
285
Geneeskundige Bijzonderheid . Door J . C . TELEKE , to
Potsdam .
3Io
Eenige Bijzonderheden wegens f/lexandrie en Kairo . 311
Verfag van een Tooneellluk, getiteld : Le Roi f'amufe,
Drame, par VICTOR HUGO . Door J . W . IJNTEMA . 316
Een Vorst, die lezen noch fchrijven kan .
322
Brief van een' St . Simonist .
323
Wilhelm's Reize . Fragment. Door o . ij .
3 24
De Gelofte der Jonkvrouw . Uit de dagen der Kruistogten . Door E . J . POTGIETER .
328
Der grosfe Bettag in den Niederlanden . Door Prof.
R . BAUER, to Darmfladt .
330
Ter Nagedachtenis van den LPandsbecker Bode. Naar
VON STOLBERG. Door J. BRESTKR, AZ .
33 1
Ter herinnering aan den Engelfchen Godgeleerde WILLIAM
CHILLINGWORTH . Door Dr. A . NEANDER .
333
Uittrekfel nit een 14rabisch Handfchrift van MEHEMED
to -e4drianopel. 344
HALY Bacha aan den Rabbijn
Verilag van het Eiland Bali, doch meer bepaaldelijk
van het Vorllendom Bali Baliling. Door de Zendelingen MEDHURST en TOMLIN. (Tlervolg van bl.
655 des vorigen jaars .)
347
Verilag van een Tooneelfluk, getiteld : Le Roi f'amufe,
Drame, par VICTOR HUGO. (l7ervolg en Plot van
bl. 322.)
355
Een Morgen in de Boulevards van Pargs. Door AU362
GUST LEWALD .
De Napolitaan en zijne Heiligen.
367
368
Ergerlijke Vertooningen to Napels.
De Slagtoffers van Napoleontifche Dwingelandij. Een
trefend Voorval.
37 1
JOZEF II en de Kardinaal GANGANELLI .
373
Anekdote van den vermaarden HANDEL .
374
MUSTAPHA-Pasha in een Panorama.
374
Het levende Skelet is niet meer !
375
Lied v66r den Slag. Naar THOMAS MOORS . Door B. T .
LUBLINK WEDDIK .
375
De Nederlandfche Krijgsman. Door G. TEN BRUGGENCATE , HZ .
376
De Tijdgeest. Naar j . r. CASTELLI. Door J . J . ABBINK .
378
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Ter herinnering aan der. Engelfchen Godgeleerde WIL(hervolg en /lot van bl .
LtnM CIIILLINGWCRTH .
381
343 .)
Noord-flmerikaanfclac V'ogels . Door AUDUBON. - De
Spotvogel .
393
Verilag van bet Eiland Bali, dock meer bepaaldelijk
van het Voriiend~~m Bali 13aliling. (hervolg en Plot
van bl. 355.)
39 8
406
Het Avondeten bij COLOCOTRONI .
Huile acoustique, of Middel tegen de Doofheid . (Brief
van Doctor VROET aan IIILLETJE .)
413
419
De San Pedro Nolasco-Berg .
De getrouwe Dienstknecht .
421
Morgengebed, naar bet volmaakte Gebed .
421
Op eene Afbeelding van Nederlands grootf}en Zeeheld .
Door j . 0 . LUDER .
4°3
Muzijk . Naar THOMAS MIOORE . Door B . T . LUBLINK
WEDDIK .
424
Jufvrouw Revolutie . Door ti . J . HOPPE .
425
Bij het zien van den eerflen Bovenlandfchen Grasmaaijer .
Door J . W . IJNTE11A .
428
Welkomgroet aan de Nederlandfche Helden, bij den
terugkeer uit FrankrOk . Door W . 11 . WARNSINCK ,
BZ .
429
Mejufvrouw Lente's Groot Concert, in de Opperzaal
van 't Hout> Door J . W . IJNTEMA .
4 -3 1
Leerrede . ABRAHAM als Krijgsheld befchouwd . Door
F . HOEKSTRA, Leeraar der Doopsgezinde Gemeente
to Harlingen .
433
Vlugtige Schets Van Delhi, de Hoofdftad des Grooten
Mogols .
446
Noord-Amerikaanfche Vogels . (hervolg van bl . 397-5 De Adelaar aan de oevers van de Misfifippi . De
groene Specht . De Uilen der Nieuwe Wereld. De
Spreeuw van Baltimore.
da8
Een Bezoek op het Admiraalichip van den KapudanPacha in 1829 .
453
GUSTAAF DE IV, gewezen Koning van Zweden .
456
Huile acoustique, of Middel tegen de Doofheid . (hervolg en hot van bl . AIM
458
De Bruiloft in eene der vroegere Volkplantingen in
Noord-Amerika . Eene ware Gefchiedenis .
462
De Monlermortier der XVde Eeuw . Medegedeeld door
W. 1t. WARNSINCK, BZ .
4. 7 0
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Eene Recenfie van een Moffrikaansch Boek in een dito
Tijdfchrift, waar eenen Hollander de lever van fchudt.
471
Zang der voor bet Vaderland Gefneuvelden. Door F.
W. CONRAD.
.) 473
Het Gevecht van den Leeuw en den Stier. (1568 Door
Jg. KRAMERS , JZ .
475
Op bet fpringen van bet dusgenaamde Monflermortier .
Door j. W . UNTEMA .
480
Redevoering, over bet belangrijke der Schilderkunst, in
betrekking tot de Gefchiedenis des Vaderlands . Door
J . VAN IIARDERWIJK, RZ .
481
Merkwaardigheden uit de Natuurlijke Gefchiedenis van
den Luiaard. Naar WATERTON.
495
Over den to grooten fpoed van fommige Geneesheeren
bij bet bezoeken hunner Patienten .
5oo
De ter dood veroordeelde . Door E . J . PQTGIETER. 515
De Bruiloft in eene der vroegere Volkplantingen in
Noord-Amerika . (hervolg en Plot van bl. 470.) 520
Een woord uit Berljn, rakende eene beruchte, thans
ook te 's Gravenhage ten Tooneele gevoerde, Opera. 529
Aan de Helden van bet Kasteel van 4ntwerpen, bij hunne
wederkomst uit Frankrijk. Door c . o . WITHUYS. 530
De lichtzijde der Cholera . Befpiegeling. Door j . w.
536
IJNTEMA .
Bij de Oprigting van NAPOLEON'S Standbeeld to Pa.
ris
5412
Voorlezing, over drie belangrijke Kunilen in de Menfchelijke Zamenleving . Door R . DE VRIES, to Monnikendam .
545
Merkwaardigheden wegens den Mieren-eter. Naar WA561
TERTON .
Over den to grooten fpoed van fommige Geneesheeren
bij bet bezoeken hunner Patienten . (hervolg van bl.
5644
514-)
Noo d Amerikaanfche Vogels. (Fervolg van bl. 453 .)
De Oostind 1che Kernbijter . De Houtfpecht . De kaalkoppige Adelaar.
577
582
Een Bezoek to Zwa ndrecht .
De Handfchoen . Naar SCHILLER . Door J . B ., AZ . 583
S90
Invallende Gedachten op Zorgvliet.
Raadt, raadt, wat is dat ? Door H . C . DRESSELHUYS . 591
Op bet flerven van vele Kinderen, in de Lente van
1833 .
592
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op een Standbeeld van

KUPIDO .

592
De Toekomst van Europa .
593
Het Heimwee der ZwitJers .
6oi
Noord-f/merikaanfche Vogels . (J7ervolg van bl . 58 I .)
De Nachtuil aan de Mis.hfippi . - De wilde Kalkoen . 602
Fac-fimile van eenen eigenhandigen Brief van den Drosfaard PIETER CORNELISZOON HOOFT aan den flmflerdamfchen Hoogleeraar CASPAR VAN BAERLE van
6o8
den 13 September 1646 .
Over den to grooten fpoed van fommige Geneesheeren
bij het bezoeken hunner Patienten . (Vervolg en Jlot
van bl. 577.)
609
Bijdragen ter nadere keflfchetfing der Groote Natie . 617
De vruchtbare Echt.
622
Bemoediging. Naar het Hoogduitsch van VON SALIS .
Door J . VAN HARDERWIJK, RZ .
622
Ter Gedachtenis van mijnen Vriend P . J . KOOLHAAS,
in leven Predikant to Hoorn, overleden to Haarlem,
15 Julij 1833 . Door A . F . SIFFLP, .
624
Bet Zwaard . Door G . T . LUBLINK WEDDIK .
626
La premiere Matinee du Printemps . Traduit de Mr.
J . W . IJNTEMA, par Mr. AUGUSTE CLAVAREAU . 628
De verongelijkte Kapitein . Door G . H . NAGEL .
631
Aan mijnen Neef A . 11 . VAN KERKWIJK, Luitenant ter
Zee,
632
In den Morgenflond, op een Kerkhof .
632
Huwelijksgeluk .
632
Schets van den Invoed der Volksberoerten op de Kunften .
Voorgedragen in de vierde Klasfe van het Konink19k Nederlandsch InJlituut, door derzelver Medelid
H . H . KLIJN , Nov. 1832 .
633
Bijdrage ter beoordeeling van de waarheid des verhaals
aangaande de Regtspleging van KAREL DEN STOUTEN .
Door ISAK VAN HARDERWIJK, Predikant to Katwijk
aan Zee.
650
Noord-flmerikaan/ehe Vogels . (Vervolg en Plot van
bl. 6o8 .) - De Trekduiven .
657
Zou het lager Onderwijs ook nog jets to wenfchen overlaten ?
665
De Par!yzer Koetfiers .
670
Engelfche Bazars van eene geheel bijzondere foort . 679
De blik naar beneden . Anekdote van den Schilder
TISCHBEIN .
68o
Herinnering aan de Helden van Augustus . Door j . w.
MULLER , to Rotterdam .
683

I N H O U

D.

Liederen uit den Spaanfchen tijd . Heyligerlee, 23 Mei
1568 . Door E . j . POTGIETER .
684
De grootfle Man . Naar G. E . LESSING . Door j . w . IJNTEMA .
688
Over de Mogelijkheid van duurzamen Vredc . Door S . E .
WIELING.
689
Over de in Steenklompen en Boomflammen levend gevondene Padden .
Gefprek van eenige Geleerden in een lioffijhuis,jhuis, over de
Befmettelijkhetd der Cholera.
710
De zoogenaamde Zilverklokken .
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ME NG E LW ERIK
EEN WOORD AAN ONZE GEACHTE LEZERS, BIJ DEN

Wij

AANVANG VAN HET JAAR 18 33 .

zijn een' nieuwen jaarkring ingetreden ! Dat is
voor ons , menfchenkinderen , die hun aardfche leven bij
jaren en dagen berekenen , aitijd een belangrijk en plegtig
tijdflip, 't welk ons tot ernflig nadenken flemt . Wij
trachten die nieuwe reeks van maanden , weken , dagen
en urea to overzien ; onze verbeelding zweeft in de don .
kere toekomst ; en hoe gaarne zouden wij den fluijer
even opligten , en de vraag beantwoord zien : wat flaat
ons in dit jaar to wachten ? Geen wonder ! wat al gewigtige veranderingen in ons lot en dat der onzen, hoeveel zegen en onheil kan een jaar niet aanbrengen ! Maar
met verdubbelde kracht treft ons die gedachte bij den aanvang van bet jaar 1833 , voor bet lot van ons Vaderland
en van ons werelddeel misfchien een beflisfend, zeker
een merkwaardig jaar . Meer dan ooit dringt thans die
vraag zich aan ons op : wat hebben wij voor ons, dierbaar Vaderland to hopen of to vreezen ? welke uitkomflen
en omkeeringen , zegenrijke of heillooze, zullen wij in
dit jaar beleven ?
Wij weten bet niet , en God zij
geloofd , dat wij bet niet weten ! Zoo eens iemand, bij
den aanvang des afgeloopen jaars , ons met onbedriegelizjke zekerheid had voorfpeld : De onzekere en kommervolle toeftand , waarin bet benarde Vaderland federt bet
Belgisch oproer verkeert, zal niet flechts onafgebroken
voortduren , maar eene vereenigde Franfche en Engelfche
krijgsmagt zal u ter zee en to land befloken, uwe eigendommen rooven, met vertrapping van alle menfchelijke
en Goddelijke wetten bet fnoodst geweld tegen u plegen,
en Europa zal bet hemeltergend onregt aanzien en dulden ! Bovendien zal de Engel des verderfs , die zijne
flaande hand over ons werelddeel houdt opgeheven, de
MENGELW . 1833 . NO . I .
A

BEN WOORD

gevreesde Cholera , die tusfchen de Indian , waar zij Karen oorfprong nam , en de gewesten , die wij bewonen ,
vijftig millioencn lijken heeft gezaaid , onverhoeds , van
eene zijde, van waar gij haar bet minst verwacht , binnen uwe landpalen doordringen , en ook order u hare verwoestingen aanregten ! . . . Zoo eens iemand, met volkomene zekerheid, ons dit alles had voorfpeld, hoe zouden wij gebeefd en gefidderd hebben ! Hoe menigeen,
onder bet vooruitzigt van zooveel leeds bezweken , zou
misfchien in de wanhopige klagt van j o N A zijn losgebarflen : Heer ! neem tech m :Ine ziele van m~V! want hat
is mq~ beter to Jlerven dan to leven . (Jona IV: 3 .)
En nu -? Onder de hulpe van God , zijn wij ook dit jaar
al de rampen , die bet over ons bragt, doorgeworfleld,
en vonden zelfs meet flof tot danken dan tot klagen.
Volharding bleef de leuze van onzen grootmoedigen
Vorst, door God gezegend met kracht nit de hoogte ;
volharden was de keus van Nederland . In d6nen zin en
geest , kalm in bet barnen der gevaren , boden wij bet
hoofd aan onze magtige vijanden , en leerden het aan de
wereld , dat eendragt magt maakt . In onze eigene Gefchiedenis weten wij geen tweede tijdperk van zulk eene
volkomene eensgezindheid aan to wijzen . Waar wij eertijds verguisd en gefmaad werden , doen zich reeds luide
flemmen van toejuiching en bewondering hooren . En wat
de vernielende ziekte betreft , hare verfchijning , voortgang en afneming in onze gewesten heeft ons eene treffende verklaring en bevestiging opgeleverd van D A v i D 's
woorden : Laat ons tech in de hand des Heeren vallen , want ,zone barmhartigheden z~Vn vale ; maar laat
ons niet in de hand van men/chen vallen ! (II Sam .
XXIV : 14-)
Nog waakt voor ons de God onzer Vaderen . Nog
heeft Hij , als weleer , zijne flormen , onweders en blikfemen gereed , om ons to befchermen en to verdedigen .
Die wetenfchap is ons genoeg . Wij begeeren geene andere . Met deze treden wij bet jaar blijmoedig in , en
gaan de onzekere toekomst vertrouwend tegen . Neen !
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Nederland zal niet 6ndergaan . Misfchien is zelfs het
plekje gronds, dat wij bewonen, in den raad des Allerhoogften , nog tot groote en gewigtige einden beftemd .
Het is in het laatfle tweetal jaren meermalen aangemerkt,
maar wij kunnen bet nszclven niet to dikwijls herinneren , dat wij een nieuw tijdperk onzer Gefchiedenis zijn ingetreden . - Landgenooten ! Moed en vertrouwen op God!
Hij helpt, die zichzelven helpen . Mannen en Vrouwen !
Huisvaders en Huismoeders ! Jongelingen en Maagden !

Dichters en Redenaars ! Kunftenaars en Beoefenaars der
Wetenfchappen ! Elk zij getrouw en ijverig in zijnen
kring !

Elk drage naar vermogen bij , om de welvaart

en bloei des Vaderlands to bevorderen , en deszelfs roem
met nieuwen luister to doen prijken onder de volken
der aarde

HET VERTROUWEN OP GOD,

00K IN DEN STRIJD

TEGEN OVERMAGT .
Door
F . t1OEKSTRA,

Leeraar der Doopsgezinde Gereente to Harlingen . (*)
Waarde Landgenooten ! Geliefde Medechristenen !

Z

oo ik niet vooronderaellen mogt, dat bet a alien bekend
ware , zou ik infi bezwaarlijk kunnen wedrhouden , u bet een.
voudig fchoone en cevens roerende flaatsfluk voor to lezen ,
waarbij wij tot dit plegtig uur alhier zijn opgeroenen ; nu
niet , gelijk we] voorheen , op den flrengen coon van een bevelfchrifc, maar door eene vaderlijke uitnoodiging ; nu niet in
bet belting van eene bovendrijvende partij , maar voor bet
belang en behoud van bet geheele vaderland, dat in nood is .
Welaan ! vereenigen wij ons , met den Koning en bet geheele Nederlandfche yolk , voor den croon des Almagcigen,
(") Bidda6s .'eerrecle , ui .gefproken op den 2 Dec . 1832 .
A 2
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om ootmoedig Zijne hulp en zegen of to fineeken ter befcherming van bet vaderlijk erf, dat zoo menigmaal door
Zijnen arm nit de bangfte nooden werd gered .
Heiligen wij aanvankelijk onze bijeenkomst in dezen tem .
pel door bet gebed .

De Heer ,

die m~ van de hand des Leeuws gered
heeft en uit de hand des Beers, die zal maj redden uit
de hand dezes Filistsjns .
I S AM . XVII : 37 .

A l vroeg,

M . H . , openbaren zich veeltijds in den
mensch de kiemen van die bijzondere geaardheid en talenten , waardoor hij vervolgens het meest zich onderfcheidt , en , zoo de omflandigheden tot verdere ontwikkeling medewerken, boven anderen uitmunt, en zich
een' grooten naam bij de wereld kan verwerven . In den
jongeling , in het kind zelfs laat zich niet zelden die
oorfpronkelijke aanleg opmerken , als een wenk van zijne
volgende beftemming in mannelijke jaren . De geleerde van
naam , de dichter, de kunftenaar , de held gaf meestal
in zijne jeugd , of nog vroeger , eenige blijken van zijne
neiging en gefchiktheid voor het vak, waarin hij naderhand met fchitterenden glans optrad .
De levensgefchiedenis van groote mannen leveren hiervan onderfcheidene voorbeelden op , en zouden ongetwijfeld een nog veel grooter aantal bevatten , indien het
huifelijk leven of het bedrijf en de voorvallen van het
eerfte tijdperk der vermaard gewordene vernuften en uitflekende perfonen niet zoo dikwijls in het duistere lagen .
Bij gebrek van vroegere aanteekeningen, moet de Gefchiedfchrijvers zich doorgaans bepalen tot het openbaar
tooneel , waarop zij to voorfchijn kwamen en tot het
laatfte bedrijf toe eene hoofdrol fpeelden . De enkele trekken van fommigen v66r hunne openbare optreding, van
de eerfte levensjaren bekend geworden , en hier en daar
in at. gefchiedverhalen verfpreid , zouden, naar wij vertrouwen , de gegrondheid onzer gemaakte aanmerking toereikend bevestigen . Doch inzonderheid fchijnt dezelve to
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gelden met betrekking tot floutmoedige en krijgshaftige
karakters . Van velen der zoodanigen vinden wij vermeld, hoe zij , reeds als knapen en jongelingen , door
roekeloosheid , vurigheid van geest , onderneemzucht,
onbevreesdheid , en het bedrijven van allerlei waagftukken, een' heldenaard aanduidden, die, ingevolgd wordende , hen in rijper jaren tot een' hoogen rang onder de
groote mannen van die loopbaaiI verhief. Om flechts
ts6n voorbeeld onder vele anderen to noemen , herinnere
men zich (gelijk wij zoo gaarne doen als Oud-Nederlanders) onzen wereldberoemden zeeheld, den grootften misfchien van alien , den eenigen in zijne foort , als men
bij zijnen heldenmoed al zijne overige voortreffelijke zedelijke hoedanigheden in aanmerking neemt . Was hij het
niet, die , nog een lijnbaansjongen zijnde, uit loutere
aandrift naar de fpits van den fladstoren klauterde , als
een voorfpel van de menigvuldige floute en roemrijke
daden , welke hij naderhand in de dienst van zijn vaderland verrigt heeft , zoodat hij allerwegen de fchrik
der vijanden werd ?
Doch , om tot de Gewijde Gefchiedenis terug to kee.
ren, overeenkomftig de plaats , waarin ik fpreek ; D AV I D , wiens gezegde wij in den tekst lezen , mag insgelijks onder dergelijke voorbeelden geteld worden . Als
jongeling, toen hij zijns vaders kudden hoedde, openbaarde zich reeds in hem de heldenziel , die in hem
fchuilde , door het verflaan van een' leeuw -en een'
beer , die op de kudde aanvielen . In de borst van den
jeugdigen Herder vonkelden de fpranken van een' vurigen geest en fchitterende talenten , waaruit vervolgens
een zegevierend Legerhoofd en een der beroemdfle Koningen opgroeide .
En het was glen wild vuur van losfe, opbruifende
dapperheid, dat in DAVID gloeide, maar van eene bedaarde en welgevestigde kloekmoedigheid . De ziel van
D A V I D , hoe jong ook , was doordrongen van godsdienflige beginfelen. Hij fleunde niet op eigene krachten ,
maar op de hulp van den Heer der heirfcharen . Dit
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godsdienftig vertrouwwen was het voornamelijk, dat hem
zoo moedig en flerk maakte . De Heer , die hem gered
had uit de magt des leeuws en des beers , zoude hem
ook redden uit de hand des Filistijns . Dit vertrouwen bleef
hem onwankelbaar bij , ook in den ftrijd tegen overmagt.
Hoe toepasfelijk , M . H . , is dit voorbeeld op de benarde omftandigheden, waarin ons dierbaar vaderland gebragt is door het alleronregtvaardigst geweld van overmagtige vijanden ! Hoe zeer zullen wij alien zulk een
vertrouwen noodig hebben , om in den ongelijken ftrijd
flaande gehouden to worden ! Laat ons dan met zoodanige
overwegingen in dit plegtig uur ons bezig houden , nadat
wij vooraf D A V ID's betuiging in haar verband met de
gefchiedenis befchouwd zullen hebben .
Onder S A UL's regering waren de Israeliten weder
genoodzaakt ten ftrijde to trekken tegen de Filistijnen,
hunne oude en meest geduchte vijanden . De beide legers
ftonden op hoogten in eene vijandige houding tegen elkander gefchaard , zijnde door eene vallei gefcheiden . Zoo
welgevestigd fcheen van weerskanten hunne flelling, of
zoo ontzagwekkend hunne magt, dat geen van beiden
den eerften aanval durfde wagen . Langen tijd bleven zij
this werkeloos , fchoon Reeds in eene dreigende vertooning, ftaan . Alleen kwam er uit het heir der Filistzjnen
in het dal een man to voorfchijn van eene ongemeene
lengte enn van bet hoofd tot de voeten zwaar gewapend,
met name G 0 L I A T H, hebbende nevens zich nog een'
ander' Filistgn, die hem tot fchild- of wapendrager diende. Met eene trotfche houding en even trotfche en honende taal naderde hij Israels flagorden , dagende op
een' fnoevenden toon een' van s A U L 's krijgslieden uit ,
om met hem to ftrijden , en door dit tweegevecht het
lot der beide volken to beflisfen . S A u L en gansch Isr&l
verfchrikten op het zien en hooren van dezen geweldigen man , zonder dat iemand het waagde tegen hem op
to komen .
Intusfchen werd n A V i D , een van de acht zonen van
1 3 A I , een hoogbejaard grijsaard , die to Bethlehem

OO

1N DEN STRHJD

1'EGEN OVERMAGT .

7

woonde, van zijnen vader naar het leger gezonden, om
zijne drie broeders, die mede uitgetrokken waren, to
bezoeken , gelijk ook n A V I D in 't begin hen derwaarts
fchijnt verzeld to hebben, maar, als zijnde de jongfte
en bij de oppasfing van het vee zijne tegenwoordigheid
vereischt wordenae, naar huis teruggekeerd to zijn . Doch
de vader, na langen tijd to vergeefs op tijding uit het
leger gewacht to hebben , en deswege misfchien ongerust geworden , zond D A v i n been , om naar den welfand van zijne uitgetrokkene zonen bovenal , en den
verderen ftaat van taken to vernemen , gevende hetn
eenigen voorraad van leeftogt your zijne broeders mede,
en een gefchenk van rootnkaas voor den Opperbevelhebber. Hoe ligt , M . H . , van welke zoo velen thans
gelijke betrekkingen tot bet tegenwoordig krijgstooneel
hebben, hoe ligt kunt gij u deze teedere bezorgdheid
-des ouden vaders verbeelden !
D A V I D , buiten dat door jeugdige drift en een vurig
verlangen naar de legcrplaats aangefpoord, aarzelde geen
oogenblik met bet volbrengen van den vaderlijken last .
Bij zijne aankomst vond hij de beide legers in beweging, om zich in flagorde to flellen, onder het aanheffen van een daverend krijgsgefchreeuw . D A V I D ontdeed
zich fpoedig , hij de eerfle wacht , van zijne bagaadje,
zocht zijne broeders op , en vraagde naar hunnen welfland . Maar, terwijl hij met hen fprak, vertoonde zich
dezelfde kampvechter in de nabljheid, op gelijke wijze
als to voren , en met dezelfde fmaadtaal, iemand tot
den ffrijd uitdagende . Eene algemeene huivering verfpreidde zich op nieuw door Israeli gelederen, en ieder deinSde veelcer terug, dan dat hij het waagde, den geduchten Filistifn onder de oogen to tier}, niettegenfkaande de groote beloften, door s A u L gedaan aan den
overwinnaar van dien tergeirden uitdager .
D A v i n zag en hoorde dat alles aan met de uiterfie verontwaardiging . In plaats van vrees, ontbrandde zijn heldenvuur . Hij Rep van den eenen naar den anderen rond ,
en kon niet nalaten, zijne ongeduldige drift, om dien
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boon to wreken, openlijk bot to vieren . Gloeijende van
vaderlandsch eergevoel , riep hij uit : „ Hoe ! zal deze
onbefnedene, deze Filistifn, deze flaaf van doode Afgoden , de flagordenen van den levenden God ilraffeloos
honen ? Als niemand bet wagen durft then boon to
wreken , (voegde hij er waarfchijnlijk bij) dan zal ik
bet doen ." Maar E L I A B , zijn oudfle broeder , ergerde
zich aan deze taal , en befchouwde dezelve als eene uitbarfling van onbezonnen drift en vermetelheid . E L I A B
dan beftrafte openlijk zijnen jongen broeder op een' heftigen en fpijtigen toon , alsof hij zeide : ,, Wat doet gkj
bier? Op wiens bevel komt gij bier? Het ware vrij wat
beter geweest , dat gij bij de fchapen gebleven waart ;
daar was uw post, niet bier . Hoe zal bet nu met de
kudden in de woestijn gaan ? Onder wiens opzigt hebt
gij die gelaten? Maar ik ken uwe vermetelheid ; uwe
looze en onberadene aanflagen : gij zijt uit loutere nieuwsgierigheid naar den krijg herwaarts been geflopen ." Uit
deze fcherpe beflrafhng blijkt genoeg, dat de broeders
den ondernemenden aard van DAVID uit vorige flukken kenden, en door wangunst en jaloezij tegen hem
waren ingenomen, eveneens als vroeger de oudere broeders van j o z E F tegen dezen .
DA V I D , echter, liet zich ook hierdoor niet weerhouden van zich tot den flrijd bereidvaardig to toonen .
Hij fckroomde zelfs niet, dit voor s A U L to verklaren ,
nadat deze, van hem gehoord hebbende , hem bij zich
had laten komen . , Niemand ontvalle bet hart," (dus
fprak hij tot den Koning) niemand ontzinke de cooed .
Uw knecht zal heengaan en fir/den met dezen Filistqn ." Met verwondering hoorde s A uL deze taal van
een zoo jong, onervaren mensch, die daarbij kl'ein van
geflalte was . Met ernst ontraadde hem de Koning een'
zoo ongelijken flrijd, als vreezende, dat hij bij geene
mogelijkheid befland zoude zijn tegen den forfchen G OL I A T H , eenen krijgsman van zijne jeugd of aan . Hierop verhaalde DAVID eenvoudig, hoewel tevens met
een' ontvonkten heldengloed op bet gelaat, hoe hij eens,
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een' Iceuw en ook eens

een' beer een f'uk van bet vee zag wegrooven, het Bier

achterna liep ,

en hetzelve (na het misfchien zijnen ge-

punten herdersttaf in den opgefperden muil gewrongen
to hebben) aangreep en doodfloeg .

n Zou ik dan dulden ,
(ging hij voort met verhoogden moed) dat een onbefneden

Filistijn

Neen !

de flagorden van den levenden God hone V

bet zal hem vergaan als den leeuw en den beer .

De Heer , die ,72!j uit den klaauw des leeuws en des beers
gered heeft, zal m~X ook redden uit de hand des Filist#ns ."
De moed en bijzonderlijk misfchien bet vast vertrou-

wen van

rails,

D A V I D

op den levenden God, den God

Is .

met den aandrang van jeugdig vuur uitgefproken,

deelden zich aan den Koning mede . S A U z althans gaf

vrijheid tot het tweegevecht , onder toewenfching van

's Heeren bijttand . Maar voor het minst (dacht hij) moest
de Herder niet zoo ongewapend, als hij daar ftond, uit-

trekken . De Koning liet hem van zijne eigene kleederen
aantrekken ,

zette hem een' helm op het hoofd ,

een

pantfier daarbij voegende , en gordde bet koninklijk zwaard

hem op zijde . Maar D A V I D , zulk eene wapenrusting
geheel ongewoon, verklaarde, dat hij zich daarin naau-

welijks bewegen kon . Hij lag ze dan weder af, nam
zijnen herdersftaf in de eene hand, en een' (finger in de

andere , met vijf fteenen (of bet ware , dat hij in de eerfie (lingering miste) in zijne tasch , en ging alzoo den
Filistifn to gemoet . Deze naderde insgelijks - zag uit
de hoogte op het kleiue jonge mensch neder, dat tegen

hem wilde ftrijden , en wet zonder iets anders , dat naar
een wapentuig geleek , bij of aan zich to hebben ,

dan een' ftok! Deze vermetelheid alleen was genoeg,
om den grooten krijgsman met verontwaardigden toorn to

vervullen .

„

m!j afkomt ?"

Ben ik een bond, dat gi/ met flokken op

graauwde hij D A V I D toe met een' vreefelijken vloek . „ Straks zijt gij een kind des doods , en uw
vleesch zal ik ter prooije van roofvogels laten ." D Av I D daarentegen verklaarde op zijne beurt , dat dit bet
lot van den

Filistyn

zijn zoude, offchoon deze met
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zwaard en fpies en fchild gewapend was. Hij voorfpelde hem en zijn geheele leger op dezen dag den
dood, niet in naam van nietige Afgoden , maar in
den naam van den eenigen Heer der heirfcharen, van
welken alleen de overwinning afhing, en op wiens pulp
allcen hij vertrouwde .
Terwiji de reusachtige kampvechter, in zijne zware
wapenrusting, met een' trotfchen en lang7amen tred
nadende, als zeker genoeg, dat hij bet levee van
den jongeling in zijne hand had, liep DAVID Op
hem toe, en , v66r dat deze tijd had her zwaard to
trekken , trof hij hem met den gereeden flingerfteen
in her voorhoofd , zoodat bet lodge gevaarte als een os
ter aarde plofte . D A V I D hicuw den zieltogender. GOL I A T H met diens cigen zwaard her hoofd af ; en daarmede was op hetzelfde oogenblik de geheele nederlaag
van her vlugtend heir der Filis:ijnen beflist .
Her is dan zoo ver gekomen , M . G. , dat men ons.
door geweld wil dwingen tot de vernedering , die men
duslange door listige en flepende onderhandelingen to
vergeefs gezocht heeft ! Onze vijanden hebben eindelijk
onbefchaamd bet masker afgeworpen, en openlijk aan de
wereld verklaard, dat zij geen ander regt kennen , dan
dat van den fterkften, her refit van her wild gedierte in
bet woud ! Twee der geduchtfte Mogendheden , van oudsher wangunftig en jaloersch omtrent onzen roem en welvaart, hebben zich daartoe vereenigd . Trotsch op hunne
renzenmagt, ftaan zij in eene dreigende houding tegen
Ne6rlands flagorden over . Her verfchil van ftrijdkracht
is nog veel grooter, dan dat van DAVID en G O L IA T II . Geen wonder, dat gij tusfchenbeiden met bange bekommering den uitflag van een' zoo ongelijken kamp
to gemoet ziet, en wel eens heimelijk, in het hart benepen,
van fchrik terugdeinst. Onze flagorden echter, die zoo Ian .
gentljd, na vroeger betoonden mannenmoed, met taai geduld
once grenzen en vestingen bewaakt hebben, fchrikken niet
voor de overmagt . Integendeel fchijnen zij des te fter-
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ker van heldenmoed to viammen , hoe dreigender het
gevaar wordt . Wat zeg ik !
de geheele Natie fchaart
zich als ten eenig man rondom den Troon . Regering
en Volk zijn ~esn , zoo als nergens elders een voorbeeld
gevonden wordt, en zoo als misfchien nimmer Volk en
Regering Cdn geweest zijn ; een waarlijk treffend fchouwtooneel, dat geheel Europa met verbazing aanftaart,
en vriend en vijand hoogachting, eerbied en ontzag inboezemt . Ja, ook den vijand, die gehoopt had, door
zijne dreigende vcrtooningen, door zijne fchrikverwekkende toebereidf len, en althans door zijne geweldige
aanvallen, weidra verwarring, radeloosheid en verdeeldheid hier to lande to zullen bewerken, en ons bet hoofd
in den fchoot to doen leggen, vooral nu hij al brullende
en brommende met opgefperden muil op ons afkomt,
en onze fchapen als weerlooze fchapen wegrooft ; heldendaden , zulke gedrogten waardig ! -- Maar to vergeefs .
De Regering blijft pal ftaan , en met haar bet geheele
Volk . Zelfs ichijnt de vijandelijke aandrang van buiten
de ineenlluiting van harten en handen van binnen des
to flerker to bevestigen .
Geen wonder dan ook, dat wij tevens met fierheid
en vertrouwen ons als boven bet lot kunnen verheffen .
Te meer, indien wij terugzien in de dagen van ouds,
en de wonderen des Heeren gedenken ; gedenken, hoe
menigmaal dit land, als een kunstwerk aan de zee ontwoekerd, uit dringenden nood gered is, en niet alleen
bewaard gebleven , maar zelfs tot hoogeren luister verheven . D A V I D fterkte zijnen cooed door herinneringen
van voorgaande uitreddingen ; en daarom vreesde hij ook
nu niet voor den ontzaggelijken Reus . De Heer, die
hem voorheen gered had nit de klaauwen van bet verfcheurend gedierte, zoude hem ook nu redden nit de
hand des Filisti ns . En ons, mijne Landgenooten ! ontbreekt bet geenszins aan zulke moedgevende herinneringen . Geene gefchiedenis van eenig yolk is misfchien rijker
in merkwaardige voorbeelden van die natuur , dan die van
bet kleine yolk van Oud-Nederland. Ik zal dezelve niet
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behoeven aan to halen, daar ze bb ieder, niet geheel
onbedreven in de vaderlandfche jaarboeken , bekend z1jn ,
en vooral in den tegenwoordigen tijd door gefchriften
van den dag telkens verlevendigd worden . Laat mij alleen u het jaar 1672 mogen voor den geest vernieuwen,
dat zoo rampvolle en tevens bij de uitkomst roemvolle jaar !
Toen was het, dat dezelfde twee Mogendheden, die
ons nu beftoken , met nog twee andere Bondgenooten
zamenfpanden, om het kleine, maar benijde Holland,
als een ander Carthago, to verdelgen . De Franfchen
alleen gingen , met een heir van 2oo,ooo man, en de
beroemdfte Legerhoofden aan de fpits, op de jonge Republiek los, waartegen de onzen ter naauwernood een
achtfte gedeelte geregeld krijgsvolk to velde konden overftellen, fchoon onze magt ter zee veel beter tegen den
vijand was opgewasfen . Onze vestingen bevonden zich
in een' zeer vervallen toeftand. Tweedragt wroette in de
ingewanden van het ftaatsligchaam , die de overgeblevene krachten grootendeels verlamde . Spoedig drongen
dan ook de talrijke benden van alle kanten door, en vielen meer dan drie gewesten van de zeven geheel in
's vijands magt . Toen waren bet voorzeker nog veel
banger dagen dan de tegenwoordige . En evenwel hebben onze vaderen, door hervatten moed, met hereende
krachten, en met vertrouwen op den Heer der heirfcharen, die overmagtige en zegevierende legers tot den terugtogt weten to noodzaken, het verloren grondgebied
to herwinnen en ongefchonden to herftellen . Doch ge
noegzaam zigtbaar heeft de helpende hand der Voorzienigheid, tot welke zij, als hunnen getrouwften Bond .
genoot, biddend opzagen , tot then gelukkigen , alle
menfchelijke verwachtingen to boven gaanden, uitflag medegewerkt . Of is het daarvoor niet to houden, dat eerie
twaalfurige ebbe de vijandelijke vloten het landen , waarmede zij onze kusten bedreigden, belette, en dat ftraks
daarna felle ftormen dezelve teisterden en geheel verftrooiden ?
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Maar wij behoeven niet verder to gaan dan tot onzen
leeftijd, om zoodanige , bijkans wonderdadige , verlosfingen en bewaringen to ontdekken . Gij inzonderheid, , die
met mij de uitkomflen der openbare gebeurtenisfen van
een zestig- en zeventigjarig leven aanfchouwd hebt, kunt
hiervan getuigen . Hoe vele flormen en fchokken van
allerlei aard en uit alle hoeken hebben wij niet doorgeftaan! Ik behoef ze niet op to tellen . Allen liggen ze u
nog levendig in het geheugen . Eenmaal zijn wij geheel
door vreemde magt overheerd geweest , en van de lijst
der volken uitgefchrapt . En evenwel zijn onze kluisters weder verbroken , is op nieuw ons volksbeflaan her .
boren ; en wel met eene zoodanige kracht, dat wij , hoe
zeer ook mishandeld, geprangd en benaauwd in den
tegenwoordigen tij,d, van de magtigfte Rijken met bewondering en als benijdenswaardigen worden aangezien ;
dat men het althans noodig geacht heeft , ten einde onze vastheid to doen wankelen , tiendubbeltallen van
overmagt tegen ons aan to voeren .
Maar de Heer heeft het gedaan ; de Heer heeft ons
geholpen . En zouden wij , die uit zoo vele en nog grootere gevaren gered zijn , nu niet mogen vertrouwen ,
dat wij ook uit de hand dier G O L I A T H S , dier onbefnedenen van harten , die den levenden God der geregtigheid niet kennen , maar alleen zweren bij de doode
Afgoden van eigene magt en trotfche dwingelandij , zullen gered worden ? Zal God dan Been regt doen z#•
nen uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen,
hoewel Hij lankmoedig over hen is ? Ik zeg u, (is de
verklaring van den Heiland) dat Hif hun haastelijk regt
zal doen . - Vleijen wij ons nogtans , M . H . , niet to
ligt met ijdele hoop . Stellen wij ons de overwinning
niet to gemakkelijk voor . De eerfie flingerfteen treft niet
altoos zoo wis en beflisfend als die van D A V I D , ook
fouls niet de tweede en derde . Tegenfpoeden kunnen
ons bejegenen ; ook daarop moeten wij ons met een' bedaarden geest en welberaden moed voorbereiden . Houden wij desniettegenftaande vast aan onze heilige begin-
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felen. Hebben onze vaderen niet tachtig jaren lang volgehouden in het vertrouwen op den Beer der heirfcharen tegen den fterkflen Reus van dit werelddeel ? En zij
zijn niet befchaamd geworden , maar hebben, door eene
beflisfende, allerroemrijkfte zegepraal, hem in bet einde
ter netrgeveld .
Dit hebben wij alvast bij onze vijanden vooruit, dat
wij voor de geregtigheid ftrijden en zij voor bet onregt .
En deze alleen kan der Heeren Jirijd genoemd worden .
Want , indien men ooit van eene goede en regtvaardige
zaak kan fpreken, dan is bet de onze . Van verre en
van nabij hoorefi wij ze als zoodanig openlijk roemen ,
zelfs van de bevolking dier Regeringen, welke ons aanrapden. Is bet veeltijds , in gevallen van verfchil,
nioeijelijk to beflisfen , wie der beide partijen bet regt
op zijde hebbe, in bet onze blijft geenerhande twijfeling
over. Hieromtrent verheft zich flechts eene ftem onder
de verftandigen en befchaafden van alle volken . Dit kan
niet anders, dan den moed en bet vertrouwen verfterken . De regtvaardige is moedig als een jonge leeuw ;
terwijl de goddeloozen veeltijds vlieden, daar geen vervolger is . Vanhier dan ook die algemeene geestdrift en
geestkracht onder onze landzaten van hoogere en lagere
ftanden ; vanhier die gewillige opofferingen, hoe zwaar
en drukkend ook ; vanhier die eendragt en zedelijke kracht,
welke een fterker en duurzamer wapen is , dan ligchame .
lijke en ftoffelijke middelen . Daarin overtreffen wij verre
onze eerlooze belagers .
Die zedelijke kracht, de vrucht der overtuiging, dat
wij voor eerie regtvaardige, voor eene heilige zaak flrijden,
is de cenige grond van een vast vertrouwen op de goedkeuring en befcherming des Almagtigen, dat ook dan
nog bet gemoed kan gerustflellen , al is bet dat voor
een' tijd of in den beginne de wisfelvallige oorlogskans
ongunftig fchijne . De raadsbefluiten des Heeren, fchoon
altoos wijs , zijn echter voor bet menfchelijk verftand
dikwerf ondoorgrondelijk . De ftrijd is niet altoos die der
helden , noch de gunst der welwetenden ; bet paard feilt
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fonis ter overwinning ; tijd en toeval wedervaren alien .

Maar zij , die geregtigheid lief hebben en God eeren, kunnen nooit geheel hunne ftterkte en troost of hunnen roem
verliezen , zelfs niet in hunnen val ; terwijl de goddeloosheid daarin wanhopig en rnagteloos op den grond
blijft liggen , of hare zegepralen niets anders zijn , dan
gedenkteekenen barer fchande .
Maar ik zal genoeg gezegd hebben, M . G . , om nu
met vaderlandfche en geloovige harten tot het nagebed
over to gaan .
Neen, wij fteurien niet op eigene krachten, maar op U ,
den Eeuwiglevenden , den God onzer vaderen , wiens fterke arm ons zoo menigmaal uit den nood gered heeft,
die zoo menigmaal in onze zwakheid Uwe kracht en ma .
jesteit geopenbaard hebt . U roepen wij ook aan in den
dag der benaauwdheid . Heere ! Heere 1 zie ook nu met onr.
ferming en in guntle neder op bet geprangde vaderland! Laic
ook nu ons vertrouwen op U Met befchaamd gemaakt worden , maar wees ons nabij met Uwe hulpe en befchermende
hand ! Gij alleen zijt de hoogile fch_eidsman in de twistzake
tusfchen ons en onze aanvallers . Gij weet, waar de gereg_
tigheid woont , en daarnaar alleen zult Gij rigten . Hoe goed
is bet voor ons, dat wij bij deze gedachte niet behoeven to
fchrihken , maar eerder met blijmoedige gerustheid tot U kunPen opzien , en biddend onzen nood en onze belangen U
durven aanbevelen!
Hoor, o God! onze fmeekingen en verzuchtingen voor de
redding van bet dierbaar vaderland, vooronzen geeerbiedigden
en beminden Koning , voor zijn Huis , voor de Prinfen , die
aan her hoofd llaan van onze krijgsmagt, en voor alle de
edele flrijders , die, zoo to water als to lande , hun bloed
en leven aan de verdediging van de eer en regten van Ne.
derland toewijden ! Wees met die alien , met alle leden der
Staatsregering , in hoogere en lagere posten getteld ! Blijf hun
deeds nabij , o Heer der heirfcharen 1 met Uwen raad van
wijsheid , getrouwheid en volharding in bet goede!
Bewijs , o God der barmbartigheid ! aan onze vijanden die
genade, dat zij de uirzinnigheid en bet wederregtelijke van
hunne handelingen leeren inzien , en aflaten van geweld en
onregt to plegen . Doch , hebben zij eene flrenger tuchtiging
noodig , om tot inkeer gebragt to worden , laat dan die tuch-
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tiging bet meest nederkomen op de boofden, die de bewer.
kers van bet kwaad zijn ! Spaar, fpaar, o God ! zoo veel
gefchieden kan, bet bloed der onfchuldige ilagtoffers , opdat
zoo min mogelijk de regtvaardige met den onregtvaardigen
omkomeI Laat de llrijd , mag bet wezen, koxt en roemrijk
voor ons zijn!
Gij , o Vader der eeuwen I hebt de tijden en gelegenheden
in Uwe magt gefteld. Wij , kortzigtigen , zijn veeltijds on .
geduldig in ooze wenfchen en vermetel in onze bepalingen . Aan U , den alleen wijzen , moeten wij de bepalingen
van den tijd der uickomflen overlaten . Sterk in alle gevallen
onzen moed en vertrouwen I Met eene kinderlijke onderwer.
ping dragen wij ons lot aan U op , en willen wij berusten
in Uwe vaderlijke fchikkingen , o God des vredes en der
liefde! Amen ! (*)
(*) Voorzang , uic bet eigen Gefchrift van David, vs . 6
en 7 . Tusfchenbeiden, vs . 8 en 9 . Nazang, Pf. XXV : 1-3DE WERELD DER INSEKTEN .

4engstlieh fpann die Raupe fich die Halle ,
Schlief, and als der Mutter Lebensfulle
Sic erweckte, wdhnte fie fich veu ,
Wufste nicht, was fie gewefen fey .
Freund! ein Traumreich ist das Reich der Erden .
Was wir waren i? was wir einst neck werden ?
Niemand weifs es i HERDER .

D e wereld der Infekten is eene fchepping van geheel

bijzonderen aard , aanlokkelijker , volkomener, poetifcher
dan de overige , waar het aan leemten en proza Diet ontbreekt . Er is wel geen beeld der phantafie, dat Diet zijn
typus in deze wonderwereld heeft , in welke de fcheppende kracht der natuur zich, naar 't fchijnt, met welgevallen aan hare poi°.tifche luimen heeft overgegeven . Ja,
gemakkelijk viel het , een' kleinen natuur-historifchen ro .
man to ontwerpen, die ons in eene Dog veel wonderbaar-
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der wereld zou overbrengen, dan die der duizend-en-66n
nacht, en, vat bet ichoonfle is, in cene werkelijke,
geene verdichte wereld .
De rups blijft ter plaatfe , waar zij bet ]even ontvangt,
of verwijdert zich althans niet verre . V66r de behoefte
in hem ontwaakt , om bet min aanzicnlijke kleed of to leg .
gen , drijft hem alleen de zucht om to leven . Maar de
tijd nadert, dat hij voor zich een' groven wollen zak, of
een' fijnen van zijde, weeft, of zich van eene ftofl'e,
zachter en vaster dan velin-papier, eene prachtige mumienkist met een zonderling masker zamen(telt, op bet
dekfel verfierd met fraaije figuren in fchoone evenredigheid ; hij hangt dezelve met taaije draden aan een'
zwevenden tak, of bouwt zijne flaapkamer in de naauw
zigtbare tusfchenruimte van twee fteenen , of kruipt in
een rondom gefloten vaartuig van zand, klei en fchelpen ) en vertrouwt zijne op handene opftanding aan de
golven . Ja ! opitaan doet hij ; en de fabel van den vogel Feniks verwezenlijkt zich, honderdduizendmaal in elken lentemorgen , voor de voeten des wandelenden natuuronderzoekers .
Daar is hij herrezen ! Ilij is bet niet , en toch is hij
bet ; bet is hetzelfde wezen in gehcel andere gedaante :
maar hoe oneindig veel heeft hij hij de gedaantewisfeling gewonnen ! Ziet hem : bier duikt hij , met verborgene vleugelen, in bet water ; daar wicgt hij zich in de
lucht . De vlerken , welke hij ontplooit , zijn geene vierken als andere : over fierke , heweegbare ipieren is de
teederfle huid geipannen, op welke millioenen ftofdeeltjes
liggen uitgefirooid , welke goud en diamanten in glans
to boven gaan , en wier kleinfte zich , voor bet gewapend oog, als eene fchitterende vogeivec r vertoont .
Dikwijls verbergt hij deze vlerken under cen doorfchijnend harnas, fraai om waar to nemen .
Ja ! hij is wear verrezen , fchoon en heerlijk , met
liefdedrift hegaafd , tot dagen van genot . Gering Infekt !
veracht heestje ! En toch omvat uw leven als 't ware
alles , wat de Mensch van de Eeuwigheid hopen en
MENGELW . 1833 . NO . I .
B
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wenfchen kan ! Na verfcheidene herfcheppingen , heeft
eindelijk bet Infekt zijne laatfte gedaante aangenomen ,
voor ons zinnelijk waarneembaar, maar die welligt zelfs
weder flechts eene proef is van die gedaantewisfelingen, welke hem in de onafgebrokene herfcheppingen der
floffe wachten .
De Voorzienigheid heeft bet Infekt, op den trap zijner voile ontwikkeling, niet naakt en weerloos in de wereld gezonden , gelijk den Mensch . Hij bezit nevens zijnen rijken tooi alle werktuigen voor de nijverheid , alle
wapenen voor den krijg, en zijn inflinkt geleidt het, even
als ware bet 't befchaafdfte verftand . Hier voert bet met
zich flevige boren ; daar fpaden om to graven , zagen om
to fnijden , tangen om naar zich to trekken en to verfcheuren . Hier draagt bet aan de borst een puntig , beweegbaar zwaard ; daar fleept bet eene fcherpe fabel met
zich . Hier bergt bet , in eene buigzame fcheede , een'
onzigtbaren, vergiftigden dolk ; ginds laat bet eene buis
fpelen , om met een fcherp , bijtend vocht den vijand to
befproeijen, en Lang v66r de uitvinding des buskruids was
bet in 't bezit van donderbusfen , welke , gelijk de onze ,
rook en vlammen fpuwen .
Herdenkt alles , wat ge op de doornige baan der befchaving, met moeite, en door de, noodwendigheid geprikkeld , hebt tot fland gebragt : de fchranderheid uwer
uitvindingen en gewrochten moge nog zoo groot zijn,
alles had of verfchafte zich bet Infekt lang v66r u . Het
bouwt kafernen, bet legt fteden aan , bet graaft tunnels, naar
evenredigheid 50o uren lang, onder fteden, ftroomen,
bergen been ; bet rigt op hoogten fchitterende telegraphen op , plant levende lichten langs den zoom der bosfchen, en verheldert den nacht , wanneer bet , in luchtige , lichtende zwermen, alsof bet fterren fneeuwde,
op de toppen der boomen nederflrijkt . Noemt mij a nc
ewer zingenietingen, die bet niet kent ! Het voedt zich met
ambrozijn ; bet omgeeft zich met bedwelmende geuren ;
bet kleedt zich in purper en zijde, fmaragden en robijnen .
Is 't niet alsof de natuur aan dit geflacht , in flede
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van tooverring , hoed of talisman, gaven heeft verleend ,
die deze alle overbodig maken ? De meeste nachtvlinders ,
welke op boomftammen ]even, ontgaan bet oog des waar .
nemers , omdat zij van bet mos en de rimpels van den
bast meestal niet zijn to onderfcheiden . Er is er een , die ,
met zijne bleekgele , getakte vlerken , op den tak met
doode bladeren , waartusfchen hij gezeten is , door iedereen voor een blad wordt aangezien ; en, als nu eene
windvlaag blad en vlinder wegwaait, zoo weet men niet,
of de vlinder van den {feel afgebroken is , dan of bet
blad vleugels gekregen heeft . Verheugt u niet to vroeg ,
wanneer u een zeldzame fpringkever in de handen valt
gij hebt aan zijne wonderbare vleugels niet gedacht ; eer
gij er aan denkt , is hij reeds tien voet ver in het gras
verdwenen . De zoogenaamde valkever bemerkt bet oogenblikkelijk , als hem iets nadert ; bij bet minfle gedruisch
laat hij zich van den tak , waarop hij zit , op den grond
nedervallen ; hier verroert hij geen lid, en ge kunt hem onder
de voorwerpen, die de aarde dekken, niet gemakkelijk vinden .
Het geflacht der anobiin draagt then naam van de verwonderlijke kuust , waarmede zich deze diertjes dood houden ; zij doen zulks met zulk eene hardnekkig- en volflandigheid , dat zelfs de geweldigfte mishandeling hun
geen teeken van pijn ontrukt , en hen tot geenerlei beweging brengt , welke leven en gevoel verraadt. 't Is
alsof zij dachten , dat eerbied voor de dooden alien levenden wezens is ingefchapen , en dat er hyena's, gieren noch -- menfchen beftonden !
V66r honderdvijftig jaren vond een wijsgeer bet finds
lang verdroogde hulfel van een raderdiertje (tardigradus
rotiferus) in een weinig flof onder eenige oude fleenen ;
en federt is bet openbaar geworden, dat bet levend {fofdeeltje van eene halve eeuw her door een' droppel regenwater tot een vernieuwd leven kan gewekt worden !
Ik had een' vriend , bet ideaal eens wijsgeers der vorige eeuw , trotsch op zijn Athelsmus , beftendig er op
uit zijnde , om profelyten to maken, ennooit meer in z1jn'
fchik , dan wanneer hij voor bet nicts een zieltje konde
B2
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winnen . Het deed hem we! , dat het veelhoofdige monster van het Polytheismus voor Unen God had plaats
gemaakt ; want Un hoofd , dacht hem, viel toch gemakkelijker of to houwen! Op zekeren dag kwamen wij,
bij eene wandeling , toevallig ter plaatfe , waar een lijk ,
van wege het Geregt , werd opgegraven . Bij dit treffend
fchouwfpel greep mijn vriend mij , met zekere zelfvoldoening , bij den arm , en riep op den toon des bitterer
fpots : „ Zoek bier nu eens de grondftof eens verheerlijkten ligchaams !" Ik zweeg , deels omdat ik niet regt
wist , wat to antwoorden , deels omdat mij de nieuwsgierigheid huiswaarts trok , waar mij eene doos met
Infekten uit Brazilis verbeidde . Een uur daarna waren wIj in mijne kamer, en mijn vriend zat zeer onverfchillig to kijken , hoe ilc mijnen nieuwaangekomen' fchat
onderzocht . Daar viel mij sets in : ik brak eene der
popjes midden door, vertoonde hem het vormelooze vocht,
waarin niets leefde , niets werkte, en fprak : „ Zoek
hier de grondftof eens verheeriijkten ligchaams! En toch
heb ik het heerlijkfte gewrocht van Gods Almagt om het
leven gebragt : nog drie maanden, en een meesterftuk
der natuur had uw gezigt verlustigd !" - Ja ! ik blijf
er bij , het Infekt is het pronkftuk der fchepping .
God fchiep de tegenwoordige wereld in zes dagen ;
I-Iij behoeft er niet meer , om aan dezelve een eind to
maken . „ Ligt dit in Zijn raadsbeiluit, Hij behoeft
(zeide mijn groote leermeester j. C . F A B R I C I U s) niet
meer dan vijftig zandkevers, en de aarde heeft binnen
zes dagen geen' levenden bewoner meer ; niet meer dan
vijftig doodgraverkevers , en zij zijn begraven ; Diet meer
dart vijftig groote mieren , en de aarde is wear toebereid
ten zevenden dage kan de Dood rustdag h .ouden !"
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Chinchilla , door B U F F 0 N voor hetzelfde diertje
als de Chinche, fchoon zeer to onregt, gehouden, behoort
in Zuid-r1nerika to huis . Het heeft eenige overeenkomst
met de rat . en ook met den eekhoren , is ongeveer
negen duim lang, en heeft een' ftaart van nagenoeg vijf
duim . Zijn ligchaam is kort ineengedrongen, maar de
achterpooten aanmerkelijk langer dan de voorpooten . Zijn
bont is lang, dik, digt, wollig, eenigzins krullende
en ineengevlochten, grijs of aschkleurig van boven, en
bleeker van onderen . De Chinchilla leeft in holen of ga .
ten, in bet vlakke of open veld van de noordelijke provincien van Chili , en is zeer gefteld op gezelligheid met
zijne foortgenooten . Zij voedt zich met wortelen van
verfchillenden aard , daar in overvloed voorhanden , en
brengt, tweemaal 's jaars, vijf of zes jongen voort . Het
beestje is zoo goedaardig , dat bet, met de hand gegrepen , niet bijt , en naauwelijks poogt to ontfnappen .
Eenigzins aan den mensch gewoon, en aan de borst
verwarmd , blijft bet daar even ftil en gerust zitten ,
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als in zijn eigen nest ; en het is to eenemaal vrlj van
then onaangenamen reuk , welke der overige rattenfoorten eigen is .
BRIEF OVER HET HErLIGE LAND .

Bethlehem , den

I

Maart 1831 .

- l .Jt'ij verlangt van mij eene befchrijving van deze
kleine flad, die gij flechts vlugtig in het doorreizen
kondet zien - van de plaats , alwaar de grootfte gebeurtenis der wereld is voorgevallen . Ligt kan ik uwe
weetgierigheid bevredigen : want ik ben een inwoner van
Bethlehem geworden ; ik ga met de Bethlehemiten , als
met oude bekenden, om ; ik bezoek hen in hunne woningen ; zij fpreken met mij over hunne ellende en van
hunne verwachtingen ; wij onderhouden elkander dikwerf over Frankr jk, en de verfchijning van een' Franschman (*) is voor hen als een waarborg van toekomftig
geluk en van toekomftige vrijheid . Gij hebt Bethlehem
met zijne olijf bosfchen I vijgeboomen , tuintjes en rooden, fteenachtigen bodem op vrij hooge neuvels zien
liggen . Vruchtbaar vertoont dit land zich thans niet .
Ook bebt gij de in de rots uitgehouwen, met marmer
en zijde bekleede , door vijfendertig zilveren lampen verlichte grot gezien - den zoogenaamden ftal, waarin JEz u s geboren werd . Gij kent het klooster van onze La .
tijnfche Geestelijken, dat meer een kasteel gelijkt, dan
het vreedzame verblijf eener broederfchap, die zich af •
zondert van de wereld . Van de groote, aan bet klooster belendende kerk , welke eenmaal een der voortreffelijkfte gebouwen in bet Heilige Land was , behoef ik
insgelijks niet to fpreken . Deze eerwaardige tempel , waarin B 0 U D E w .U N als Koning van Jeruzalem gezalfd
(*) Men neme in aanmerking , dat het een Franschman is,
die fchrijft l - Pert.
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werd , en die anderhalve eeuw van de gezangen der Kruisvaarders wee'rgalmde , is thans vervallen en van alle fieraad beroofd, dienende flechts tot een' openlijken doorgang voor de Kloostergeestelijken en Christen -,4rabieren .
Bethlehem maakt een' geheel anderen indruk op mij ,
dan jeruzalem . Zoo lang ik in de Heilige Stad was,
kon ik mij niet ontdoen van de duistere beelden, welke
mij overal vervolgden - alles vertoonde zich fomber aan
mijn oog ; bier , daarentegcn , ziet irijne verheelding enkel lagchende tooneelen , en ik adem vrijer. Buiten twijfel komt dit van de verfchillende herinneringen, welke
zich aan beide plaatfcn verbinden : in Jeruzalem zie ik
niets, clan ongehoorde ellende, volksrampen zonder voorbeeld, en den Godsgezant aan bet fmadelijke kruis ; in
Bethlehem aanichouw ik eene Maagd , de Moeder van
den beloofden Verlosfer - Koningen nit verfe landen,
Herders om de wieg van bet Kind ; ik hoor Engelenreijen - ik hoor hemel en aarde juichen ; kortom, in Jeruzalem niets clan dood en wanhoop, in Bethlehem enkel levee en hoop .
Bethlehem heeft omilreeks 2ooo inwoners , waaronder
i5oo Katholieken, 400 fchismatieke Grieken ; de overigen zijn Muzelmannen . Van oude tijden of bevonden
zich hier weinige Turken ; want de Bethlehemiten, een
fterk en moedig yolk , kunnen de aanhangers van M AH o Dr r, v niet dulden in hunne nabijbeid . Ja , Bethlehem
is misfchien de eenige flad in bet Oosten, waar geen Muzelnzan als overheidsperfoon beveelt ; bier is 4ga , noch
Mutfelim , noch eenig Turksch ambtenaar . De katholieke Bethlehemiten wenden zich in hunne twisten , gelijk
doorgaans in alle hunne aangelegenheden , tot den Pater
Gardiaan van bet Latijnfche klooster en tot den Geestelijke, die het ambt van herder en leeraar waarneemt ;
ook de voornaamfte familiehoofden oefenen eene foort van
gezag nit . De Pacha verkrijgt niet ligt meer van hen,
clan de gewone jaarlijkfche opbrengften . Tegen willekeurige belastingen verzetten zij zich elke maal , vatten de
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wapens op, en werpen zich in bet klooster, als in eene
vesting, die zeer wel to verdedigen is . Dikwerf dringen zij op onderfland aan bij de kloosterlingen, en
wanneer de arme Paters hunne , beden weigeren moeten,
worden deze wel eens door hen mishandeld, en zien zich
genoodzaakt, eene fchuilplaats binnen Jeruzalem to zoeken . Ik heb dingen hooren verhalen, die den Bethlehenaiten juist niet tot eere flrekken . Zoo werd v66r omf1reeks twintig jaren de Prior van bet Latijnfche klooster, nadat hij zich niet in flaat verklaard had, om hun
bet verlangde geld to geven , op eene der flraten van
Bethlehem gegrepen en naar eenen oven gefleept , in we]ken zij hem verbranden wilden ; doch , terwijl de oven
geflookt wend, gelukte bet eenen der inwoners, zijne
fiadgenooten door overreding van bun verfchrikkelijk
voornemen of to brengen . In her leven onzer FrankiJche kloosterbroeders zijn er dus flechte en goede dagen ;
den bewakers der heilige plaats wordt maar al to dikwijls
herinnerd , dat zij in een barbaarsch land wonen .
Zeer vele Bethlehemiten verbeelden zich, dat bet klooster voor lien betalen moet, en wel om geene andere reden, dan omdat zij Katholieken zijn ; en menigeen gaat
tot bet Roomfche geloof over, enkel om de aalmoezen
der Latijnen to bekomen . Men vindt echter ook velen,
wier godsdienfligheid opregt en ongeveinsd is . - Het
klooster is dus voor de Bethlehemiten eene plaats , waar
zij hunne gebeden ten hemel zenden, een geregtshof,
waar alle hunne oneenigheden vereffend worden , een
huis van herbergzaamheid , waar de armen brood vinden,
en in geval van nood, gelijk reeds boven werd gezegd,
eene verflerkte plaats, om zich tegen den vijand to verweren . De eenige middelen van beflaan voor de inwoners van Bethlehem zijn veeteelt, een weinig landbouw,
handel in kruisbeeldjes , beelden van de Heilige Maagd ,
paarlemoeren doozen enz . Velen fpreken vlug Italiaansch,
en drie vierde gedeelte der bevolking weet ten minfle
eenige woorden . Zoo dikwerf ik wandelen ga, ontmoet
ik flrabieren , die mij met een : boun giourno , Signor ;
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coume estate, bene ;? (goeden dag, Heer ; hoe vaart gij , wel?)
aanfpreken . Wit ik dan verder met hen in gefprek mij be .
geven , zoo blijkt meermalen , dat hun boun giourno bijkans
alles is , wat zij weten .
lit behoef u niet to zeggen , dat de Bethiehemiten z2er veel
achting voor de Franfchen hebben . Zij zijn misfchien de
eenige volksflam in bet Oosten , bij welken de overlevering
van de Kruistogten nit bet Westen bewaard is gebleven . De
Bethlehemiten befchouwen ons nog als hunne toekom(lige be .
yr jders , en gelooven vast, dat de Koning van Frankrijk bet
voornemen heeft, om een paar duizend man naar Palestina
to zenden, ten einde bet Christelijk geloof voor altijd van
de kluisters der Moslems to bevrijden en bet oude rijk van
G O D F R I E D nog eens to herilellen . Elken morgen zie ik in
mijne lamer menfchen, welke komen, OM to vernemen, of
bet uur der bevrijding hanst flaan zal . Sedert eenige dagen
fpreekt men in Bethlehem van eene landing der Franfchen bij
Beyrut. Gisteren verzekerde men mij in alien ernst, dat men
bij Ascalon een' troep Franfche foldaten bezig had gezien,
om de plaats weder op to bouwen . lit waag bet naauwelijks,
hun to zeggen , dat zij veel meer weten , dan ik 6 en wan.
neer zij met vragen mij to veel dringen, moet ik mij met al
gemeenee uitdrukkingen behelpen . Dit alles komt waarfchijnlijk van de verovering van Algiers . Het is niet to befchrijven, welken geweldigen indruk die gebeurtenis op de gemoederen in de Levant gemaakt heefc . De fchrik onzer wa .
penen heefc geheel Syrie vervuld ; met een niet zeer groot
lever zou men bet ganfche land kunnen bemagtigen . Men
fpreekt hier flechts van Frankrrijk ; maar bet yolk ver(taat
hieronder doorgaans geheel her westelijk Europa (bet land
der Franken) . Begrippen van grootheid en roem zijn aan den
naam van Franschman verbonden, en deze is hier, wat
bet woord civis (burger) in den mond der oude Romeinen
beteekende . (*) .
POUJOULAT.

(*) Die fnorkende Franschman ! Die onnoozele Bethlehemiten ! Leerden zij eenmaal die Natie als hunne verlosfers
kennen , hoe fpoedig aou de blinddoek hun van de oogen
vallen ! - pert .
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Ein Proteus ist
Der Nerven Spiel im Weibe, wie ihr wifst.
WIELAND*
-

Een der zonderilngfte verfchljnfelen, welke de vreemde .
ling, die eenigen rijd in Rome vertoeft, ontmoet, - een
verfchijnfel, dat hem wet eens in verlegenheid kan brengen, - is de afkeer des vrouwelijken geflachts aldaar van
geuren, die elders voor welriekend gehouden worden . Eene
Romeinfche Dame riekt een roosje op den afftand van twin .
cig fehreden, en krijgc zenuwtrekkingen, wanneer men bet .
zelve niet fpoedig verwijdert. Bijzonder gevoelig daaromtrent zijn kraamvrouwen, welke, zoo als de geneesheeren
daar in allen ernst verzekeren, door de lucht van rozen, al
duurt die flechts vijf minuten, zouden kunnen fterven! Alle
fterke reuk, b . v. van leder, gebrande koffijboonen, e nz .
i s voor laatstgenoemden zeer nadeelig . Waar eene kraamvrouw ligt, mag daarom geen koflijhuishouder zijne boonen
op ftraat branden . Men fchrijve dit echter niet aan gemaaktheld toe ; geene vrouw is daarvan meer vrij, dan de Romeinfche. Men moet ondertusfchen zich verwonderen, dat alter .
lei dierlijke uitwafemingen - dat zelfs die dingen, welke
tot verrotting overgaan, bij haar geen' tegenzin veroorza.
ken . Eene vrouw van rang, in welker woonkamer, bet ganfche jaar door, geene bloem mag komen, woont, gedurende
de heete zomermaanden, tegenover een' flagerswinkel of vleescb .
hat, zonder den neus op to trekken ; ja ook de flank derriolen,
bij lange droogte en warm weder, doet, naar'tfchijnt, geene
werking op hare reukzenuwen . Dat bij dezen afkeer van
bloemen, die zelfs aan een groot gedeelce van bet mannelijk
geflacht eigen is, de kweeking van dezelve words verwaarloosd , kan men ligt begrijpen . Niet alleen worden geene
bloemen in de kamers gehouden ; zelfs de tuinen zijn er van
ontbloot. Men treft aithans ten hoogite flechcs eenige gra .
niums aan, of zoodanige gewasfen, die een' zuurachtigen
reuk hebben . Eigenlijke bloemtuinen zijn er dus in bet geheel niet ; in deze zou de Romein, die bet ruime en bet
vrije bemint, zelfs om de noodzakelijke beperking, geen
genoegen kunnen fcheppen . Het woord giurdino, dat bloemcuin beteekenc, komt derhalve in bet fpraakgebruik der Ro-
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meinen weinig voor. De overige omheinde boomgaarden of
plantentuiuen zijn orti (moezerijen), vigno (wijnbergen) en
villa (wanneer ze klein zijn , tuinhuizen ; doch als ze groot
zijn, buitenplaatfen) . De warmoeziers en wijngaardeniers,
die in Rome lieden zonder eenige opleiding zijn , bekomme .
ren zich to minder om de kweeking van btoemen , daar deze
Been geld aanbrengen ; maar de Romeinfche villa's zouden ook,
wegens derzelver grootfchen aanleg, geene nette bloemper .
ken dulden, zoo als men die in noordelijke landen vindt. Ten
hoogtte worden bier enkele verbazend groote ronden met
bonte, niet riekende bloemen in bet wilde door elkander bezaaid, en dan Nat men alles aan de natuur over, zoodat
niemand er verder eene hand aan faat . Doch zoo veel to
meer werks maakt men van de oranjerij (agrumi), namelijk
van de kweeking der oranje . of fina'sappels (portogallo) en
der citroenen (limone) . Men vermijdt echter den geur van
derzelver bloemen, alsof her uicdampingen van de Pont jn.
fche moerasfen waren . Dat derhalve to Rome ook weinig of
geen reukwerk gebruikt words, is ligt to begrijpen ; eene enkele Pari fche Dame naar de mode heeft er op Ben' dag
meet van noodig, dan alle Romeinfche vrouwen to zamen bet
ganfche jaar door. War er nog verkocht word[, is alleen
voor vreemdelingen . maar ook deze - en hierover moet men
zich verwonderen - hoe zeer zij hartstogtelijke liefhebbers
van bloemen en welriekende dingen zijn mogen, verliezen,
bij een langer verblijf to Rome, allengs den trek daarnaar.
Ik heb her aan mijzelven ondervonden . Alleen de Engelfchen
gebruiken bier reukwerk ; hetgeen zij to gemakkelijker doen
kunnen, daar zij meest onder elkander verkeeren en zeer
weinig Romeinfche huizen bezoeken . Doch waar zich ergens
in een gezelfchap Un hunner zien, of veeleer rieken laat,
daar vlieden hem de vrouwen . Ben Engelschman zou dan
alhier ook niet gemakkelijk eene minnares vinden . Al had
hij alle zakken vol guinjes, geen Romeinsch meisje zoude er
zich aan vergapen, zoo daar tevens een met den geur van
eau de Cologne doortrokken zakdoek in was . Ben fchouw .
burg, die als eene Itokerij van welriekende wateren rook,
geiijk her Thedtre Italien to Parijs, zou doodelijk zijn voor
eene Romeinfche vrouw .
Ik houd de lucht alhier , over 't algemeen, voor gezond ;
Rome words van drie zijden door zeewinden doorwaaid, en
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voor den fchadelijken noordewind befchut door her 4pennynsch gebergce . Aan eene alom verfpreide aria cattiva
(bedorvene, ongezonde lucht) geloof fk derbalve niet ; bet
fchijnt echcer wel zeker to blijken, dal Rome, gelijk meer
of min geheel Italie, voor lieden, die aan barstkwalen lij .
den, zeer gevaarlijk is . De luchtsgefteldheid to Rome veroorzaakt hier vele borstziekten ; de omliggende bergen zlJn
vooral in dit opzigc nadeelig . Op de hoogften daarvan, bij
voorbeeld op Rocca Priora, zullen menfchen, die de tering
hebben, in weinige weken bezwijken . Desniettegenftaande
zenden onkundige artfen ieder, die aan eene borstkwaal fukkelt, op het land, dat wil zeggen, naar de eene of andere
pleats op her 4lbaansch gebergce - naar Albano, Frascati,
Monte Porzio, Monte Compatri enz., en dal wel, zoo als
hier her kunstwoord luidt, per mutar aria (om eens van
lucht to veranderen) . Dat voor zoodanige kranken de Ponqnfche moerasfen heilzamer zouden zijn, dan de berglucht,
die wel teert, maar niet voedr, fchijnt niemand ce befeffen .
In de zuivere, veerkrachcige lucht aihier verfpreiden de geuren zich iterker, dan in den dikkeren, met verfehillende itoffen vervulden dampkring . Dit is welligc eene der oorzaken,
welke medewerken, om bij de vrouwen die bijzondere gevoeligheid to veroorzaken, waardoor zij zoo fterken afkeer
van geurige bloemen en van reukwerk hebben ; fchoon
dezelfde oorzaak ook den flank, dien zij zonder hinder
verduren, to doordringender maakt . Her verfchijnfel be .
paalt zich ook niet enkel tot Rome, maar begint reeds in
Opper-Italie zich to vertoonen . Her eerfle voorbeeld daar .
van zag ik to Penetie. Eene vrouw, die met mij hetzelfde
huis bewoonde, viel in onmagt . 1k fpoedde naar mijne kamer, om eau de Cologne to halen . Toen ik terugkwam , was
zlj reeds weder nit hare flaauwte bijgekomen . Ik meende
evenwel, haar niet alleen to moecen laten rieken, maar ook
er mede befprengen . Naauwelijks was dit gefchied, of zij
geraakte op nieuw buiten kennis . Eenige vrouwen, die
ter hulpe toegefneld waren , wilden mij , welken zij eenen
moordenaar noemden, to lijf; doch mijn Keulsch water
begon juist ter regter tijd zijne werking ook op haar to doen,
en zoo geraakte ik uit bare handen . De kamer werd eenige
dagen achtervolgens gelucht, alsof daarin iemand aan de pest
geftorven ware .
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Eene ware Gebeurtenis .

In den jare 1611 was to Konfiantinopel ongemeen veel fneeuw
gevallen . De Ridder G L O V E R beyond zich destijds aldaar,
als Gezant van Engeland . Zijne talrijke bedienden kwamen,
nit verveling en kinderachtige grilligheid, op den inval, om
nit eene groote hoeveelheid fneeuw een reusachtig beeld to
vervaardigen .
Zij bragten hun plan ten uitvoer . Her ruwe werk hunner niets minder dan voor de kunst geoefende vuiscen flond
daar hoog opgetrokken, als een wit gedrogt . Dit hun geheel
vreemd verfchijnfel wekte de nieuwsgierigheid derTurken . Alwie
langs then weg kwam , bleef flaan . De menigte der gapende
aanfchouwers vermeerderde elk oogenblik . Allen flaarden het
fneeuwgevaarte aan .
De toeloop werd fleeds grooter . Dic verdroot eindelijk eeni .
gen der bedienden van den Gezant, en, opdat de groote
hoop zich zoude verfrrooijen , begonnen zij hun eigen maakfel to vernietigen . Daar anderen dic niet wilden toelaten, ontflond hierover twist onder de Engelfchen , welke, meer uit
moedwil , dan in ernst , daarmede eindigde , dat men elkan .
der mec fneeuwballen wierp . Maar dit was geenszins het
middel, om de Turken to verwijderen ; zulk eene nieuwe
manier van vechten wekce nog meer de nieuwsgierigheid en
deed de volksmenigte Heeds toenemen . Bij de Engelfchen
mengde zich meer en meer naijver in het fpel . Ieder wilde
den anderen overtreffen door vaardigheid in het werpen en
door grootte van fneeuwballen, die nu in menigte en met
verdubbelde fnelheid vlogen . Vele dus misten de rigting, of
werden ook wel opzetcelijk onder de gapende Turken gewor.
pen . Een fneeuwbal , ongemeen dik en daarbij vast zaam .
gedrukt, trof een' der aanfchouwers , eenen Janitfaar, der.
wijze tegen her hoofd , dat hij op den grond nederviel . De
omilanders hielden her eerst voor eene bedwelming ; daar ech .
ter de gerroffene niet weder opftond, kwamen eenige Janitfaren hem to hulp , om hem op to rigten . Tot hunne verbazing vernamen zij , dat hun wapenbroeder het leven er bij
ingefchocen had,
Zij maakten een vervaarlijk gefchreeuw ; en , hadden de be .
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dienden van den Gezant niet terftond zich verwijderd , deze
zouden buiten twijfel oogenblikkelijk een offer der voikswoede
zijn geworden .
De Janitfaren droegen , onder verfchrikkelijke bedreigingen
van wraak, bet lijk van hunnen krijgsmakker weg, en gaven
bet, geval terfiond aan bij hunnen Aga. Naauwelijks kon de.
zelve zijne onderhoorigen bedwingen . Zij wilden zonder WE.
ftel zich bloedig wreken aan de Engelfchen . Eindelijk gelukte
bet hem, de woedenden eenigermate tot bedaren to brengen,
onder ftellige belofte, dat zij eene fchitcerende voldoening
zouden erlangen.
De Aga der Janitfaren vervoegde zich fpoedig bij den
Grootvizier, gaf berigc van bet geval , en fchilderde hem de
hevige wraakzucht van zijne manfchap met de levendigfte
kleuren . Hij verlangde niets minder, dan dat de Vizier de
ultievering van den perfoon zou eifchen , die den moordda_
digen worp had gedsan .
Het verzoek van den Aga werd ingewilligd ; de Grootvi.
zie, begeerde van den Gezant de uitlevering des fchuldigen .
De Ridder GLOVER had reeds door een' zijner huisbedien .
den lets van bet voorval vernomen , doch zeer onnaauwkeu
;;rig bet was opzettelijk voor hem verzwegen, welke gevolgen dat crefl'en van den Janitfaar had gehad . Hij ontftelde
dus Diet weinig , toen hij de verdere bijzonderheden hoorde .
Hij lief terftond onderzoek doen ; maar de dader was geenszins to vinden . Hij antwoordde dus aan den Vizier, dat hij,
op bet vernemen van bet ongeluk, door eenen van zijn yolk
veroorzaakt, cerftond een naauwkeurig onderzoek had gedaan .
Hieruic was hem gebleken , dat zijne bedienden enkel tot
vermaak elkander met fneeuwballen hadden geworpen, en
dat men volftrekt geen oogmerk had gehad , om iemand der
Turken Teed to doen . Hij gaf voorts to kennen, dat alle
moeite , om den dader to vinden, vruchteloos was , daar niet
flechts ddn hunner, maar alien to gelijk , fneeuwballen ge_
worpen hadden . Hij zocht den Vizier to beduiden , dat er
geenerlei boos opzet plaats had ; dat bet dus als een ongelukkig
Coeval moest befchouwd worden ; weshalve hij zich vleide ,
dat men de zaak hierbij zou laten berusten , enz .
Doch de Vizier was geenszins van dit gevoelen . Hij drong
dus, in zijn antwoord, op zijnen eerften eisch aan , en
poogde then to regtvaardigen door de volgende aanmerking
,, De dood van den Janitfaar, door een' der lieden van
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uwe Excellentie veroorzaakt , heeft niec alleen bij diens wapenbroeders , maar bij de ganfche volksmenigte eene zoodanige verhittering voortgebragt , en de gemoederen zijn alle
zoo opgewonden , dat een algemeene opttand niet uitblijven
kan, zoo uwe Excellentie weigert , aan mijn verlangen to
voldoen . Voor de gevolgen , die zoodanige weigering zal
naar zich flepen, kan ik niet inflaan . Uwe Excellentie zal
die dus aan zichzelven to wijten hebben ."
De Ridder G L 0 V E R was reeds eenmaal getuige van zoodanigen oploop geweest , en herinnerde zich met afgrijzen de
gruwelen , welke men daarbij gepleegd had . Om nu zulk
een oproer, waarvan hij al bet verfchrikkelijke kende, to
voorkomen , waarbij hij zelf voor zijn' perfoon , zijne hula ..
genooten en alle zijne landslieden aan de woede der Janitfaren en van bet gemeen - aan de verfchrikkelijkfte mis .
handelingen bet eerst zouden blootgefteld zijn , bleef hem
niets anders over, dan aan den eisch van den hizier to vol .
doen . Hij fchreef derhalve aan denzelven : „ Ik ben, in
weerwil tan alle aangewende moeite, niet in ftaat, den da_
der to ontdekken . leder ontkent, dat hij den ongelukkigen
worp gedaan heeft ; en bet is ook wet waarfchijnlijk, dat
ieder daaromtrent in onzekerheid kan verkeeren , dewijl alien
fpoedig na elkander en zonder een bepaatd doel hunne £neeuw .~
batten wierpen . Even zoo min wil iemand mijner bedienden
een' ander befchuldigen . leder houdt zich daarbij , dat hij
bet niet weet , en door aanwijzing van eenen oefchuldigen
zijn geweren niet wit bezwaren . Ik weet dus geen ander
middel, dan dat de aanklagers zelve den perfoon aanwijzen,
welke den ongelukkigen worp gedaan heett ; en ik ben bereid , om hen alien to then einde to laten monfteren ." (*)
Deze voorflag werd aangenomen, en een dag bepaald,
op welken al de bedienden van den Ridder G L o V E R moesten verfchijnen voor de lieden , welke , naar men voorgaf,
getuigen van bet dooden des Janitfaars geweest waren . $dn
nu onder de Engelfchen werd door vijf Turken voor den
moordenaar verklaard . Al de tegenwoordig zijnde Janitfaren
vereenigden zich terflond met deze ongerijmde verkiaring, en
boden aan, met eede to bevestigen, dat de aangeduide perfoon
door bet werpen van eenen fneeuwbal den man gedood had .
(*) Zoo een Nederlander ooit in zulk een' barbaarfchen
eisch bewilligd hebben ? - Vert .
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Deze bediende heette 8I M O N D I B B I N S, en was eerst
onlangs nit Kanada bij den Gezant gekomen .
Toen de Ridder G L o v E R den uitflag van dit verzoeningsmiddel bad vernomen , werd hij ten tlerkile ontroerd . D I BBINS was onfchuldig . Hieraan kon men niet twijfelen . Want
hij' was juist op den tijd, toen bet geval plaats had, bij hem
geweest, en had dus niet eens deel genomen aan bet oprigten van bet fneeuwpop .gevaarte, noch aan bet werpen van
fneeuwballen .
Bij de gedachte, dat een onfchuldige opgeofferd zou worden , greep den Gezant diepe ontroering aan . In de hoop ,
dat zijne getuigenis de verklaring der Turken en Janitfaren
nog mogt omverwerpen, wendde hij zich tot den Grootvizier,
maakte bedenkingen tegen de uitlevering, en bood eene groote
four gelds, als men van dezen eisch wilde afzien . Doch
alles vruchteloos . Men hield hem voor, dat hij beloofd had,
den fchuldig verklaarden nit to leveren, en dat bet den vertegenwoordiger van een' groot' Vorst niet betaamde, zijn ge .
geven woord terug to nemen .
De Gezant beyond zich in den pijnlijkilen toefland. Hij
gevoelde aan den eenen kant , was menfchelijkheid gebood ;
maar hij bedacht ook sevens bet gevaar, waarin hij zich bevond . Na lange weifeling, vond hij zich genoodzaakt, tot
bet voor zijn gevoel zoo fmartelijk befluit to komen , om
liever ddn' perfoon op to offeren, dan verfcheidene, mis.
fchien al zijne bedienden, zoo wel als zichzelven en de zij_
nen, aan de toomelooze volkswoede prijs to geven .
Hij bewilligde dus in de uitlevering van D I B B I N S . Met
angst en fchrik zag hij echter bet oogenblik to gemoet, w aar.
i n aan den tot een zoenoffer bellemden perfoon bekend gemaakt zou worden , welk een lot hem wachte . De Heer
GLOVER kon niet van zich verltrijgen, om zelf dit berigt
aan D I B B INS Inede to deelen . Hij droeg dus aan den Prediker bij bet Gezantfchap den treurigen last op, om den on .
gelukkigen man tot bet vreefelijke oogenblik van eenen ge .
welddadigen dood voor to bereiden, en hem door godsdienilige trooscredenen bet iterven minder bitter to maken .
Op den morgen, toen de uitlevering des gedoodverwden
moest plaats hebben, begaf de Engelfche Prediker zich nasr
D I B B I N S , wien de Gezant gevangen had doen zetten , onder belofte, op zijn woord van eer, dat hij hem niet zoude
laten ontfnappen . Toen nu de Leeraar met eene bevende

DE VERGELDING.

33

item begon to fpreken van het oogmerk zijner komst, fond
hij niet weinig verbaasd , dat hij den ter dood beftemden per .
foon geheel voorbereid vond .
„ 1k erken met een berouwhebbend hart ," fprak D I B B I N s ,
„ in deze op mij wachtendc doodfltaf, de onzigtbare hand
eener alles befturende Regtvaardigheid . Reeds lang heb ik
zoodanige flraf verdiend. V66r verfcheidene jaren beging ik
in Engeland eenen moord , waarom ik naar Kanada vlugtte.
Dat ik voor u deze bekentenis , met innig leedwezen over
mijne zonden, doen kan, verligt mij den gang naar den dood .
Ik befchouw dezen als eene welverdiende flraf voor mijne
misdaad, en hoop, dat zulks mij met God verzoenen, en
mijnen edelmoedigen en menschlievenden Heer, die mij fleeds
met zoo veel welwillendheid behandelde, zal gerustfellen :
D I B B I N S werd uitgeleverd, en , naar Turkfche wijze, voor
de dear der mooning van den Engelfchen Gezant opgehangen I . . . .
EDELE TREK VAN WIJLEN DEN RAADPENSIONARIS
SCHIMMELPENNINCK .

O

p bet eerfte groote lever van Keizer N A P O LEO N , na
diens terugkomst nit Rusland, tegen bet elude van 1813 ,
waarbij S C H I M M E L P E N N I N C K, in zij ne h oedanigheid van
Senateur, tegenwoordig was, greep bet volgende plaats . NAPOLEON, in eene kwade luim, ten gevol&e van bet bekomen narigt, dat geheel Nederland, a?s een eenig man, was
opgeftaan tegen zijne magt , wendde zich eensklaps tot s c H I MM E L P E N N I N C K, en, zich overgevende aan eene vlaag
van drift, zeide overluid tot hem : „ Dat Holland zich in
„ acht neme, Mijnheer S C II I M M E L PENN I N CK I Dat bet
„ wete , dat ik bet land aan den Oceaan zal hergeven , veel .
„ eer dan het aan den vijand of to flaanI Zoo het zijn moet,
„ zal ik uwe dijken doorfteken ." De trocfche dwingeland was
omgeven door een' ftoet van Hovelingen , die geen van alien
in zulke oogenblikken hunnen meester durfden antwoorden .
Maar S C H I M M E L P E N N I N C K, levendig getroffen door deze
onbefchofte taal , had de edele floutheid, van, met eene item,
wier toon getuigde van de verontwaardiging, welke zijne
borst gevoelde, to zeggen : " Ik hoop, Sire, dat de Ge.
„ fchiedenis nimmer dusdanig feit zal hebben op to teekenen
„ onder de gebeurtenisfen , welke uwe regering opleveren ."
MENGELW . 1833 . NO . I,
C
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N A P o L E o N, op zulk een antwoord niet voorbereid , wist
op dat oogenblik niets anders to zeggen, dan : „ Que voulez .
,, vousP" . . . Een andere Hollandfche Sdnateur, vreezende dat
zijn landgenoot zichzelven mogt vergeten, vermaande hem,
in bet Nederlandsch, voorzigtig to zijn en zijn gevoel to onderdrukken ; maar de edele S C H IM M E L P E N N I N C K antwoordde hem ter{lond, in bet Fransch : „ 't Is een heilige pligc ,
Mijnbeer, then ik aan mijn Vaderland verfchuldigd ben ."

WILHELMUS VAN NASSAUWEN .

December, 1832 .
V y ilhelmus van Nasfouwen
Ben ik, van Nedrlandsch bloed ;

Op God rust mijn vertrouwen,
Op Hem mijn hoop en moed .
Van aardfche Bondgenooten

Heb ik nook heil gewacht ;
't Verbond, met God gefloten ,
Is grondileun van mijn kracht.

I

k heb, mijue Onderzacen!

Mijn lot nan Hem vertrouwd ;
Hij , Hij zal nook verlaten,
Wie op Zijne almagt bouwt.

Wat nacht ons moge omzweven,
Wat flrijd de nood gebiedt,
God zal ons nooit begeven .
Zijn gunst verlaat ons niet.

Laat elke fteun ook vallen,

Bij 't ftijgen van den nood ;

God blijft toch , boven alien ,
De trouwfte Bondgeroot.
De flrijd wordt zegevieren

En met triomf gekroond,
Als Hij der leeuwbanieren
Zijn gunstrijk aanfchijn toont.
Laat Frankrijk met zijn benden
Zich neerffaan om ons land,
De Brit zijn vloten zenden
Naar ons gezegend ftrand ;

WILHELMUS VAN NASSAUWEN .

Min Kroosc faat in uw midden
En zwaait er Nasfau's vaan,
En waken, ftrijden, bidden
Voegc Vorst en Onderdaan .

Eer zal de rots bezwijken,

Die form en vloed braveert,
Eer ooic de trouw zal wijken
Van Hem, die 't all' regeert .
'k Volhard in 'c vast gelooven,
Trots boos geweld en list :
Niet hier - o neen ! - HIER BOVEN
HEEFT GOD MIJN LOT BESLIST .

Mijn Kindren l zoudt gij vreezen,
Bij 't nadren van den dood?
De ftormen doen 'c u lezen
God is uw Bondgenoot.
Wie vrees in 't hart mogt voeden,
Zij thans de hoop gewis ;
Hij leere, in form en vloeden,
Wat God voor Nedrland is!

De

magt, die wij betlrijden,
Zij groot in kracht en cat ;
De Koning, wien we ons wijden ,
Is Koning van 'c heelal .
Wij wachten heil noch zegen
Van Donau, Don of Spree ;
Maar Hij is ons genegen,
De Heer van aarde en zee 1

En rukt de magi der Gallen

Op Nedrlands erfgrond aan ,
Ik zal die duizendtallen,
Met God, door u, wedrfaan .
Wat is 't vijandig lemmer ;
War is hun krijgrenfchaar ?
Een droppel aan den emmer ;
Ben fof je aan d' evenaar .
C 2
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Eendragtig zaamverbonden ,

Is de eed van trouw gedaan ;

't Gebed is opgezonden ;
God nam ons bidden aan ;
Dat bidden fchonk onz' oogen
Een opgeklaard verfchiet ;
Wij danken, dat wij 't mogen De Franfchen bidden niet .

En

nu -- getrouwe Kindren I
Uw' arm aan 't regr gewijd !

Wat zou uw' moed vermindren ?
't Is God, die met u ftrijdc .

Wel that de ftraf der boozen
Op wand nosh muur gegrift ;
God fpreekt thans tot godloozen
In vlammend blikfemfchrift I

Rott ook bet noodgetijde
Verdelgend op ons aan ;
Wij gaan gerust ten ftrijde ,
Hoe hoog de golven flaan ;
Waar lens en zwaarden blinken,
Bij 't doodiijk loodgegons,
Daar zal ons voorwaarts klinken,
En

't

davrend God met ons!

Sca Seine en Theems in 't wapen
Met land . en watermagt ;

Het Oog, dat nooit zal flapen,
Houdt over ons de wacht .
Wet is het beer der Gallen ?
Der Britten zeegebied?

War 's vijands duizendtalleu,
Bij God? - Een enkel niet .
1 oeft op Gods hulpbetooning

In bangen ftrijd en nood,
En blijft uw Land en Koning
Getrouw tot in den flood!

WILI4ELMUS VAN NASSAU%V N .

Mtn Volk, mij trouw gebleven,
Befcherm uw regt door 't zwagrd,
En blijf aan Ruyter's Neven
En Nasfau's Telgen wnard' t

.u' ens erft gij , ter belooning

Van 't bloed, door u gepletrgd,
Der volkren eerbetooning,
Die de aarde u dankend brengt .
Dan ziet ge uw heilzon fralen,
Dan zegent gij uw lot,
En dankt, voor 't zegepralen,
Met mij , der Vadren God!
W . H. WARNatNCK, Bz .

AAN MI1NEN GEBOORTEGROND .
. ie ook het plekje moog vergeten ,
Waar eens zijn fchomlend wiegje fond,
Waar hi) , op moeders fchoot gezeten ,
In hare min zich zalig vond ,
Neen, ik vergeet dat plekje niet,
Maar wijd het feeds mijn dankbaar lied .

Dac plekje, waar ik, blij to moede,
Vaak aan mijn' moeders zijde hing,
Waar ik zoo menig les ten goede
Van uit mijns vaders mond ontving ;
Dat plekje, neen, vergeet ik niet,
Wat gunst mij 't lot ook elders bied'.
Neen, waar mij ook, in 't verdre leven,
De hand der liefdrijke Almagt leid',
Ik zal zijn leiding niec wedrfreven,
'k Zal leven in tevredenheid ;
Maar toch vereer ik, to elken fond,
U , dierbare geboortegrond
En meer nog kunt ge mij bekoren,
0 zalige geboortegrond !
Nu ik in Nedrland ben geboren ,
Nu daar mijn jeugd haar pleging vond ;
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Geen land, geen plekje gronds der acrd'
Is in mijne oogen meerder waard .
Hoe ook Natuur met lustwaranden
Een ander land der aarde tool' ,
Hoe ze ook, met altijd milde handen,
Haar fchattea daar rondom zich &roof', 0 Nederland! uw eigen fchoon
Spreidct meerder luister nog ten Loon .
Natuur , al had zij u vergeten ,
Gij dwongt haar hare fchatten af ;
Gij legdet haar als aan een keten,
En hieft u nit der golven graf ;
Ja, aan den Feniks fchier gelijk,
Reest gij van uit bet nietig flijk .
En heeft de parel groote waarde,
Van uit der watren fchoot gehaald,
Zoo is ook, dierbre plek der aarde!
Het fcboon, waarmede gij chans praalt ;
Ja, als ontwoekerd aan bet niet,
Is 't fchooner, wat Natuur ons biedt .
Maar niet flechts om uw fchoone dreven,
Waarmed Natuur ook u thans fiert ;
Niet om, met bloemen fraai doorweven,
Uw velden, waar bet mud op tiert ;
Niet daarom flechts, o Nederland!
Is 't, dat voor u mijn harte brandt .

Neen, ook omdat er deugden wonen,
Thans elders , ach 1 zoo fchaars ontmoet ;
Omdat bet harte van uw zonen
Nog ware, reine godsvrucht voedt ;
Omdat op uwen dierbren grond
De ware vrijheid pleging vond .
Omdat een band van reine liefde
Dadr Vorst en yolk to zamen hecht,
En , hoe des nabuurs nijd ook griefde ,
Geen nood , geen druk then knoop ontvlecht ;
Daarom , waar 'c lot mij voere op aard' ,
Blfjft gij , o Nedrland ! me alles waard .
Groningen . 1832 .
W. G L E U N S, J R*

E%TRAIT D'UNE TRADUCTION .

39

EXTRAIT DUNE TRADUCTION DU POAME DES FEMMES
DE SPANDAW.
g enie

Chant .

Les Talens.

Q ue la Grdce ait conquis la palme du gdnie,

Des talens, du vrai beau, qu'elle foit la patrie ;
Qu'elle dtale aux regards de 1'artiste enivrd
Et fa grandeur fublime et fon gout dpurd ;
Qu'elle tonne 3 la fois le coeur et les oreilles ;
Que cent peuples charms exaltent fes merveilles ;
Que, fous tons les climats, la couronne d'honneur
D'un fexe rdvdrd ceigne le front vainqueur ;
Qu''a cdldbrer qu' Haufmann le Germain s'dvertue ;
Que le Breton foit vain du nom de Montague ;
Que la France, avec droit, cite Dacier, Tencin,
Du Deffant, Beauharnais, du Boccage, Cottin ;
Qu'avec orguell le Nord parle de Catherine ;
Une lie, dont la gloire a marqud i'origine,
Jadis par nos aleux ravie aux flots grondans,
Et plus tard par le glaive arrachde aux tyrans ;
Qui n'occupe qu'un point fur la carte du monde ;
Une ile, ma Patrie , en grands talens fdconde ,
Se place an premier rang, attache toes les yeux ,
Et montre d l'univers fes titres prdcieux I
Bataves I foyez fiers de vos femmes cdldbres
Leur gloire de vos bords h chasfd les tdnOres .
Si leurs douces vertus mdritent votre encens,
Reconnaisfez ausfi le prix de leurs talens,
(Aprcts avoir cdldbrd toutes les femmes illustres de
fon pays, 1'auteur continue, et termine ainfi fon
troifidme chant :)
Ma Mufe, avec transport, admire tant de gloire ;
Mais a qui ddcerner le prix de la victoire?
Je resfemble a 1'abeille , en un brillant jardin ,
Promenant fur cent fleurs fon esfor incertain .
Mon esprit, dans ce choix, flotte , hdfite , f'arrdte ,
Et retient en ma main la palme toute prdte.
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Vous routes , qui marchez au temple des Beaux-Arts,
Par de nouveaux lauriers enflammez nos regards ;
Parcourez h l'envi cette vaste carridre
Femmes ! de vos fuccds que is Patrie esc fidre !
Jadis vos nobles foeurs, d'un lustre fans dgal,
Dotdrent a jamais un fidcle fans rival .
Imitez leur exemple ; et nous verrons encore

Renaitre ces beaux jours dont l'dclat nous honore .
Vous dtes notre espoir : bath fur leg talens ,
C'est asfeoir fur le roc d'dternels fondemens .

Fortune, rang, honneurs, tout pasfe daps ce monde ;
La grandeur des Etats, comme le flux de l'onde,
Er f'dldve et f'abaisfe ; et la lime du
Rouge et ddvore enfin les plus vieux
Tout tombe et f'eugloutit dans l'abtme
Seul le mdrite dchappe a ces communs

Temps
monumens .
des ages ;
ravages ,

Et, des fdcles 8teints pergant l'obfcuritd,
Se rel8ve immorcel pour la postdritd !
Le Merle 1 faluc , plante de la Patrie !
Sur noire fol fdcond brille avec modestie 1
Enfant nd de 1'orgueil , le luxe corrupteur
Ne t'y rev8t jamais d'un dclat imposteur .
Sans faste, c'est au fein de la paix domestique,
Que to parais furtout dans to fplendeur antique.
La Femme t'y cultive en filence ; et fon coeur

A fes foyers chdris fixe le vrai bonheur.

Ohl laisfez-moi la peindre, heureufe mdnagdre,
Comme fiddle dpoufe et comme tendre mdre 1
Aimable Vdritd, prdfide h mes accords ;

Et toi, qui m' infpiras mes plus touchans transports,
Toi qui, depuis vingt ans, dans les plus douces chatnes,
Partageas mes penfers, mes plaifirs et mes peines,
De toutes tes vertus embellis mes tableaux,
Et de vie et d'amour imprdgne mes pinceaux!

AUGUSTE CLAVAREAU .

Den Redacteur der Paderlandfche Letteroefeningen .
Weled . Heer !
Indien immer woorden door daden zijn bezegeld, voorzeker
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HOLLANDS TUINLIEDEN.

bet is in dezen tijd. De Dichter I M M E R Z E E L, wien onze
poezij zoo veel to danken heeft , zong Hollands Eed, en
zijne drie zonen trokken ten ftrijde ; de zoon van onzen voor .
treffelijken T O L LEN S tong naar de grenzen, en van den zoo
innig , zoo geheel vaderlandfchen W E S T E R M A N is , federt
weinige dagen , ook de derde zoon (de tweede is, helaas I
reeds gefneuveld) bet voorbeeld zijner broederen gevolgd ;
terwijl hij zelf toont , wat geestkracht vermag, in bet dicht.
ftuk de Landflorm . Nevensgaand versje zond ik zijn Ed. in
December 1831 , na de voordragt van zijn, dichtftuk de Vol.
ken . De fpanning verflapte , en ik hield bet terug , om bet
welligt eer_inaal met andere vaderlandfche itukjes to vernietigen . Vurig had ik gewenscht dit reeds to kunnnen doen,
dewiji de lieve Vrede dan voorzeker ware gekeerd ; thans ech.
ter verzoek ik uw Weled ., indien 't mogelijk zij, voor bet .
zelve een plaatsje in bet eerstvolgende nommer van uw
Weleds . geacht tijdfchrifc ; terwijl ik de eer heb, na betuiging van hoogachting, to zijn
Uw Weleds . dienstvaardige
7 Dec . 1832 .
J . J. WIJSMU •L LER .
HOLLANDS TUINLIEDEN .
AAN DEN HEER M . WESTERMAN .

Uw
En
Ja
De

citer blijft uw ziel en leven ,
gij verfmaadt haar' wellust niet .
, nog giet gij u uit in zangen !
vuurflroom bruist nog in 't gemoed.

o 1,' aderlandfche grijze Bard

HELMERS .

Het warme vaderlandfche hart
Wijdc u zijn' eerbied , hulde en dank ;
En zij bet ook in zachten klank
Eens Outerknaaps van 't goede en fchoon',
Hij weet, gij fmaadt geen' zwakken coon,
Maar biedt, als priester van de kunsc,
Veeleer uw hand, uw hulp en guns[ .
Zoo ziet de nijvre hovenier
Der eiken pracht, der olmen zwier ;
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Docb , wac ook vrucht en lommer biedt,
Her harte boeic, her oog verrast,
De zwakke plant vergeec hij niet,

Noch 't bloempje, dat Tangs de aarde roast .
Mnneer de zomerhicte gloeit,
of regen als met flroomen vloeit,
Her zwak plantfoen den Ilengel neigt

En dra geheel ce breken dreigc,
Dan, ja, fchraagt hij met rappe hand
De nedrgebogen, tengre plant ;
Zij zwierr en tierc wedr ongefloord,
Terwiji ze en oog en zin bekoort .
Maar , onvermoeld en onverwrikc,

Wordt al , wac groei en bloei verftikc
En welig zijne zaden ftrooit,
Met tak en wortel uitgerooid .
Her onkruid, ja, dat rukr hij weg,

Dat bans hij achter muur en beg,
En bloem en blad, en vruchc en kruid
Schiet vrolijk op, hot fchooner uit ;
En in her zachte bladgefuis
Vloeit hovenier een dankgeruisch .
Gelijk een breede lavavloed,

Had 's oproers lage flavenfloec ,
En al, war onkruid kweekc en voedc,
Reeds onbedwongen , onbetoomd,
Geheel Europe als overflroomd .
Slechts in der Batten ftillen beemd

Bleef giftig kruid en discel vreemd ;
Want in lien welverzorgden ruin
Zijn hoveniers met grijze kruin,
Die, toen de plant der burgerdeugd
Wedr oprees in herboren jeugd,
En even flechcs den ftengel boog,

Haar zorglijk beurden naar omhoog.

Thans, onderfchraagd en opgeleid,
Houdt zij haar takken uitgefpreid,
En bloeit, met ilatelijken zwier,

Tot eer van elken hovenier,
Die, waar her onkruid ooic verrees,
Aan de edlfle planten hulp bewees .

HOLLANDS TUINLIEDEN .
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Heb dank, beminde Bard ! ook gli,
Gij fchraagdet, door uw poezij,
in Hollands vrijen geest gewrocht,

De veerkracht , die bier gloeijen mogt .
Uw grijze kennis , mannenkracht
En jonglingsvuur , nu zoet en zacht,
Dan grootsch en ltatig uitgeftort,

Hield ons met trouw en moed omgord .
Uw hartverheffend maacgezang
joeg bleekheid op der boozen wang,

En fiddring in de fnoode borst ,
Die voor bet onregt pleiten dorst ;

Het onheilcelend zwijmelkruid
Reet gij met tak en wortel nit,
En de eedle plant, met zorg gekweekt,
Die moedig 't hoofd naar boven fteekt,
Schudc thans haar fiere bladrenkroon

Ter eere van der Batten Loon ,
Die , uitgevloeid in 't fchoonst akkoord,
Tot vaderlandfche deugd ontgloort .
Heb dank , geliefde Bard 1 heb dank
Voor 't ruifchen van uw' citerklank!
Uwe aandrifc blijve in bellen gloor ;
Zij boeije ons hart en luistrend oor,
Zoo dikwerf gij de fnaren fpant
Voor Vorst en Volk en Vaderland !

J. J . WIJSMULLER .

OP DE AFBEELDING VAN DEN ADMIRAAL MARTEN
HARPERTZ . TROMP .

Dit 's Tromp, die eens in Duins de Spaanfche vloot verwon,
Die eeuw'gen haat zwoer aan bet magtige Albion ,
Den Britfchen Luipaard eens 't geweld der zee ontrukte,

En in driedaagfchen itrijd den palm der zege plukte ;
Die, in elk zeegevecht, Reeds vocht met leeuwenmoed,
En , als door wond'ren , vaak werd in den flag behoed ;
De glorie van zijn yolk , de fchrik der waterfcharen ,
Altijd bedaard en kalm bij 't ftijgen der gevaren ;
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Die, ftervend , zelfs nog riep : „ Mijn kinderen, houdc moed 1
,, Nu heb ik afgedaan . . . . ik ferf. . . . maar wreekt mijn bloed p'
Die leefde voor 's lands eer, en ftierf als roem der Zeeuwen
Het is de groote Tromp, de glorie van alle eeuwen .
Veendam .

J. 0. L U D E R .

AAN DEN ZANGER DER ONAFHANHELIJHHEID (*).
„ Ja, onafhanklijk is de Dichter t" riep ik nit,

En juichte u toe, vervoerd door taal en maatgeluid ;
U, die den tijdgeest nooit door woord of daad gehuldigd,
Den zang nooit hebt gefmoord , can't vaderland verfchuldigd ;
Die, met befneeuwde kruin 3 door zuiv'ren hemelval
U onafhanklijk toont , zelfs van der jaren tat .
Doch (wijt het aan uzelv' en aan uw kunscvermogen)
In den merkwaardig punt hebc ge u en ons bedrogen

Ach 1 onafhanklijk moog' de Dichter zijn ; maar wij ,
Afhanklijk voelden we ons - van uwe melodij .
Nov. :832 .

J, w. 1) N T E M A .

(*) Dichttlnk van den Heere C . L o o T s , onlangs in Felix Mends en elders voorgedragen.

BLADVULLING .
-Vier regels van den Treurfpeldichter

C O R N E I L L E heeft

men dezer dagen, op navolgende wijze, op onzen dapperen
C H AS S A toepasfelijk gemaakt :
La place d l'emporter coutera bjen des tdaes ;
Le CBndral C H A s s ~ garde bien fes conqudtes ,

Et i'on ignore encor , parmi fes ennemis ,
L'art de reprendre un fort qu'une fois ii a pris.
Dat is :

De plaats, die gij berent, zij zal u koppen
C a As s g bewaarc to wdl de hem becrouwde

kosten :
posten .

Zijn vijand moet de kunst nog leeren, om then held
Een fort to ontwringen, ddns in zijne hand gefteld,
UJ .

(*)

(~) Onder het afdrukken van dit blad, en van het omilag, vernemen wij de
ongedachte noodlottige tijding, welke, in dit oogenblik, deze regelen als tot
eene fatyre fcbijuAt to maken. Men fcborte echter zijn oordeel op 1 (s5 Dec .)

ME NG E LWERK .
LEERREDE,
L71TGESPROKEN OP DEN BEDEDAG, DEN 2 DEC .

1832,

IN

DE KERK DER HERVORMDEN TE SAPPEMEER,
DOOR
J . BARKER,

Prcdikant aldaar .

Hear is goed, Hij is ter
„ /lerkte in den dag der benaauwdheid, en Hij kent die, die op Hem
heid,
„ iewrouwen ."
NAHUM 1 : 7.
,, De

T

oen wij , nu ruim een jaar verleden , aan deze plaats
bijeen waren, met een gelijk doel als tegenwoordig, toen
was bet 1 .=ed , 't welk ons drukte en dreigde, groot .
Wfj gevoelden bet alien , en bet was ons bang om bet
hart . Onze eerbiedwaardige Koning was, door den drang
der omflandigheden, in de noodzakelijkheid gebragt (*),
our de plaatshebbende onderhandelingen over de voorwaarden van {cheiding tusfchen Nederland en Belgie met
de wapenen to onderll:eunen , en Hij noodigde zijn getrouw yolk uit, om zich met Hem , in bet plegtig gebed, neder to buigen voor den troon des Allerhoogften,
ten einde zijnen Goddelijken zegen over onze wapenen
eerbiedig en geloovig of to fmeeken .
Maar , alvorens wij nog ons gemeenfchappelijk gebed
hadden uitgefproken , waren onze vurigfte wenfchen alreede vervuld , en was ons gebed verhoord door Hem ,
*) Hier en vervolgens is de Biddags_Misfi.ve, fours woor.
delijk , gevolgd .
D
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die weet, wat in den mensch is , en die van verre zijne
gedachten verflaat . Met eene voorbeeldelooze fnelheid
was ons zegepralend leger tot in bet hart van Belgic
doorgedrongen, en flond in bet gezigt van deszelfs hoofdftad. Had Europa's flaatkunde bet Diet verhinderd, hoogstwaarfchijnlijk ware de twistzaak tusfchen ons en de vijanden van onzen Staat reeds voorlang beflecht ; maar --de Koning werd genoodzaakt , zijne overwinnende krijgsbenden op den vaderlandfchen grond terug to roepen , ten
einde , gelijk bet heette , den alg emeenen vrede to behouden .
Billijk intusfchen had men mogen verwachten , - en
bet was ook metderdaad de verwachting der meesten, dat een regtvaardig verdrag de vrucht zon zijn geweest
van deze, ons zoo bijzonder verblijdende en vereerende
uitkomst , en der fleeds voortgezette onderhandelingen .
Te meer grond was er voor deze verwachting , omdat onze wijze en vredelievende Koning niet aarzelde ,
de perfoonlijke regten en bijzondere belangen van zijn
Huis ten offer aan to bieden . Evenwel bet gewenschte
doel werd niet bereikt, en de billijkfle verwachting to
leur gefleld .
Later werden de vorderingen der Belgifche gezagvoerders en hunner beguniligers fleeds onbefcheidener , en
onze wijze Regering kwam eindelijk tot de uiterfle grenzen eener met de waardigheid en onmiskenbare belangen
van bet Vaderland beflaanbare toegevendheid .
Hare laatfte voorflellen zijn door twee der Mogendheden ,
die als bemiddelaars waren opgetreden , beantwoord door
de vordering van de overgave der vestingen , welke door
moed en volharding, tot nu toe, voor Nederland bewaard zijn gebleven , ais waarborgen eener billijke fchikking ; terwijl de vertoogen onzer Regering over de wederregtelijkheid van zoodanigen eisch zijn gevolgd door
aanranding van de Nederlandfche fcheepvaart, en bet
inrukken eener Franfche heirmagt in Belgie, beflemd on-, de
onregtvaardigfle vorderingen daadwerkelijk to onderlleunen .
In deze omiandigheden bleef aan bet Befluur geene
andere keus over , dan de veiligheid , de regten en de
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onafhankelijkheidi van Nederland to handhaven door alle
de middelen , welke de Voorzienigheid in deszelfs banden heeft gefteld, en die gefchraagd worden door de va •
derlandsliefde, eendragt en ftandvastigheid van een volk,
federt eeuwen ook door de magtigfte Staten geeerbiedigd .
Ja , wel worden de middelen , welke de Voorzienigheid der Regeringe in handen gefleld heeft , om de aangerande veiligheid , regten en onafhankelijkheid van Nederland to handhaven , gefchraagd door de vaderlandsliefde, eendragt en ftandvastigheid eener, federt eeuwen,
alom geeerbiedigde natie ! Want welk getrouw Nederlander heeft Diet de raadflagen en handelingen van het
hoog Bewind onzes lands, finds den aanvang der onderhandelingen , hoogelijk geroemd , juicht ook thans niet de
maatregelen van hetzelve toe met geheel zijn hart, en
wenscht nict, dezelve to onderfleunen naar zijn vermogen ?
Getuigen dit Diet de geestdrift , de mood en de volharding, waar ; cede alien bezield blijven, die reeds voorlang ten heiiig(ten ftrijd zijn uitgetogen , en ook thins,
bij het prangen van den nood , geene gevaren vreezen?
Getuigen dit Diet de bereidwilligheid en geestdrift, waarmede anderen thans naar de wapenen grijpen , alien zich
aan de befluiten van den Koning onderwerpen, alien zich
de opofferingen getroosten , welke voortdurend van hen
gevorderd worden? Trouwens, het geldt hier de h oog.
re en dierbaarfte belangen, die wij op aarde hebben ; het
geldt onze eer , onze nationale onafhankelijkheid , onze
veiligheid en vcortdurende welvaart ! En wie zou hieromtrent onverfchillig kunnen zijn ; wie hiervoor Diet alles, is her noodig zijn leven zelfs, ten offer willen brengen?
Ondertusfchen is hut gevaar , waarin wij verkeeren , wij mogen lieu ons geenszins ontveinzen , -- metderdaad
grout, grooter dan toen wij in het afgeloopen jaar, met
hetzelfde oogmerk ais thins , in dit bedehuis bijeen waren . Toen imnmers trader wij aanvallenderwijze op, als
verdedigcrs der plaatshebbende onderhandelingen, ten einde
een muitziek yolk door kracht van wapenen to dwingen
tot het aannemen van vastgeftelde voorwaarden van fcbeiD2
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ding ; thans , daaren tegen , worden wij aangevallen door
twee magtige Mogendheden, die door geweld ons willen
noodzaken tot de onderteekening van een verdrag , hetwelk en onze vernedering en onzen ondergang , naar
bet vrij eenparig oordeel van deskundigen, ten gevolge
moet hebben .
Was bet dan toen voor onzen godsdienftigen Koning
en zijn getrouw yolk behoefte , om in bet gebed to naderen tot God , ten einde Zijnen zegen over onze wapenen of to fmeeken ; hoe zou zich dan nu deze behoefte
niet doen gevoelen en openbaren bij Vorst en yolk , nu
bet gevaar , dat drukt en dreigt , veel grooter is ? Bij
God toch is heul en befcherming , en Hij kan uitkomiten fchenken tegen den dood ! Hij kan bet fterke zwak,
en bet zwakke fterk maken ! De hoogmoedigen kan Hij
vernederen , en de vernederden flellen in bet hooge ! De
wereld is opgevuld met de treffendfte bewijzen dezer
waarheid , en ons Vaderland levert er niet de minst in
't oog loopende blijken en voorbeelden van op .
Eere dan alien , die , hoe hoog ook verheven , niet to
hoog zijn , om hunne afhankelijkheid van den Opperheer der wereld nederig to erkennen ! Eere onzen Koning , die deze bekentenis aflegt voor bet aangezigt van
gansch Europa , en openlijk belijdt , niet to fteunen
op eigene krachten, op wapenen en ruiterbenden , thaar
zijn vertrouwen to vestigen alleen op dien alwijzen en
regtvaardigen Albefluurder, wiens flerke arm ons en onzen Vaderen zoo dikwerf redding befchikte uit den
grootften nood !
Hij verlangt daarom, in de tegenwoordige hagchelijke
omftandigheden , _,- en wie zou bet niet met Hem verlangen ? -- Hij verlangt , in vereeniging met zijn getrouw
yolk , plegtig to nderen tot den troon van den Heer
der Heirfcharen , dien God van ons en onze Vaderen ,
om Zijne help en zegen ootmoedig of to fmeeken in den
ftrijd , tot welken de natie door de regtvaardigIte zelfverdediging mogt geroepen worden, en om voorts, door
ootmoedige gebeden , de belangen van bet dierbaar Va .
derland aan den Almagtigen nederig op to dragen .
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De geheele natie deelt in dit verlangen van den Koning, en ik mag niet vooronderf'ellen, dat er onder ons ,
immers in deze vergadering , iemand zijn zou , die anders dacht of gevoelde . Elk gebed , ieder verlangen , dat
uitgaat naar omhoog , tot Hem, die in den Hemel woont,
onderflelt niet alleen een hart , hetwelk zich zijner afhankelijkheid van God levendig bewnst is ; bet moet ook
cen deugdzaam gebed zijn , een verlangen naar hetgene
regtvaardig en goed is , en vergezeld gaan van of achtervolgd worden door ijverig werken en volflandig pogen , om deelachtig to worden , 't gene men zoo vurig
van den Hemel afbidt . \Vaar deze vereischten of ken
merken van een waardig gebed ontb-eken, daar nadert
de bidder flechts met zijne lippen, werktuigelijk, tot den
Allerhoogften , en hij mag van zijn gebed geene vrucht ,
geenen zegen hoegenaamd verwachten . Maar wanneer
deze vereischten ieder gebed kenmerken , o'. dan is er
grond van hoop en vertrouwen, dat Hij , die hoort naar
bet geroep der armen , en achtgeeft op bet gebed der
verlatenen , ons niet ledig zai wegzenden of ongeze-

gend laten .
Alvorens wij naderen tot den troon des Allerhoogf'en,
laat ons in eenige bijzonderheden overwegen , of er ook
bij ons gronden zijn van billijke verwachting , dat wij
niet zullen worden afgewezen, maar genadige verhooring
vinden , wanneer wij , door ootmoedige gebeden , gemeenfchappelijk , de belangen van bet dierbaar Vaderland
aan den Almagtigen nederig opdragen .
„ De Heer is goed , f Iii is ter fterkte in den dag der
„ benaauwdheid, en Hij kent die , die op Hem betrou„ wen ." De Profeet N A H u at hangt in zijn klein gefchrift , waartoe deze bemoedigende woorden behooren , eene fchoone en trefFende teekening op van den
ondergang van het magtige Isfyrifche rijk en deszelfs
hoofdftad Nineve. Hii laat echter deze teekening voorafgaan door eene prachtige en indrukmakende voorflel .
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ftelling van de heerlijkheid, magt en majesteit van God,
zoo als deze zich openbaren in de befcherving van zijn
yolk , en in de verdelging van deszelfs vijanden .
Hoort , hoc geducht hij God voorftelt , als Hij bereid
is tot ftrafoefening van zijne vijanden , zoo als welhaast
de inwoners van Nineve zouden ondervinden : „ Een
„ naijverig God en een wreker is de Heer ! Een wre• ker is de 1leer, geducht in blakende gramfchap ! Een
• wreker is de Heer voor zijne beftrijders , en die den
• toorn behoudt tegen zijne vijanden . De Peer is Lang„ moedig , fortende den gloed zijns toorns niet tertlond
„ uit over zijne vijanden , hoewel bet Hem daartoe aan
• vermogen niet ontbreekt ; want Hij is groot van kracht ,
„ en houdt den fchuldigen geenszins onfchuldig . Des
• Heeren weg is in den dwarlwind , en in bet onwe„ der , en de wolken zijn bet frof zijner voeten ." Vs .
5 zegt hij : „ De bergen fidderen voor Hem , en de
• heuvelen fchudden been en weder ; en de aarde heft
• zich op voor zijn' aanhlik , de wereld en alien , die
• er in wonen . Wie houdt," vraagt hij vs . 6, „ wie
• houdt land voor zijnen toorn , en wie kan beftaan
• voor bet blaken zijner gramfchap ? Zijn heete toorn ,
• aan vuur gelijk , doet alles fmelten , en rotfen fprin„ gen er voor vaneen !"
Zulk eene ontzaggelijke befchrijving van Gods oppermagt frond hier op zijne juiste plaats , daar de Profeet
vervolgens de ontzettende oordeelen zou fchetfen , welke
de IIsfyrigrs zouden treffen , wegens hunne verdrukkingen en honende befchimpingen , den Joden aangedaan .
't Was er echter ver van daan , dat deze magt van God
iets verfchrikkelijks zou hebben voor zijne vrienden ; integendeel , bun ftrekte deze magt tot troost en bemoedi .
ging . Want, zegt de Profeet , in de tekstwoorden : de
Beer is goed, t . w . jegens zijne ware vereerders en
vrienden ; H!7 is ter tlerkte , of eene toevlugt , in den
dag der benaauwdheid, en H~ kent hen , die op Hem
zieh yerlaten . Ja ; dit hadden de Israeliten meermalen,
gelijk nog onlangs in de verlosfing van Jeruzalem, on-
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dervonden . De flsfyrifche Koning namelijk, S A N H IZwas met eene tulrijke heirmagt bet rijk van Juda
ingerukt, had deszelis hoof.'.ila.d bezet, en Jeruzalems
inwoners tot de overgave, fuiadend en lasterend, opgeeischt . In deze benaauwende omilandigheid had H I S K I A,
een der beste Koningen van Juda , her aangezigt des
Heeren zijns Gods ern[liglijk gezocht , en j B it o v A ,
die den hemel en de aarde gemaakt heeft, ootmoedig gebeden o an uitkoinst en verlosfing, opdat alle Koningr!f
ken der aarde wcten rnogten en bekennen, dat de Heer
alleen God is ; en - zijn gebed was niet vruchtelovs
geweest ! Iiet flsfyrijche leper was in een' nacht, bet
zij dan door eene aaribeving, door hagel of blikfemtlralen, of eenig ander verwoestend natuurverfchijnfel, geheel of gedeeltelijk verdeigd, waardoor alle gevaar op
eenmaat geweken was (*) .
Toen de Profeet N A HUM zijne Godfpraken fchreef,
lag deze gebeurtenis den Israeliten , waarfchijnlijk , nog
versch in bet geheugen ; en bet is welligt om deze reden , dat door hem , in her vervolg van dit Hoofdttuk ,
op dezelve ;ncermalen gedocid wordt (t) . Heugelijk en
troostend was derhalve de oppermagt van God voor
zijne vrienden ; want terwijl zij den ondergang bewerkte
van .alien , die tegen den (leer en Israel heillooze aanilagen fmeedden , zoo verloste zij daarentegen hen van
bet geweld en den overmoed hunner vijanden .
En war deze Onperheerfchappij van God was voor
de Israeliter. , ten tijde van N A H U M niet alleen , maar
door al de ti ,idperken van hun beftaan henen , dat is zij
in alle eeuwen gewcest voor ieder yolk, dat en zoo lang
het den Heer vreest en geregtigheid werkt . Dat is zij
ook inzonderheid voor ons geweest, die heerfchappij
van God over de wereld , heugelijk en troostrijk voor

it I B ,

(*)

Lion . XVIII, XIX .
Ik heb hier in de vertaling, gelijk ook in de toelich .
t?ng en ohvatting van can en ander,, den 13sjbel door v ,,v N
D a a P A i . M gevolgd , en gemeend , wegens tijdsgelegenheid,
in dit ailes de kortheid to moeten behartigen .

(f)
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ons en voor ons land, finds wij , aan Spanjes dwingelandij ontworfteld, een eigen, vrij en onafhankelijk volksbeftaan verkregen hebben onder de rijken van Europa .
En waarom zouden wij dan ook nu niet op deze beerfchappij van God met vertrouwen oog en hart gevestigd
houden, en, door dat vertrouwen gefterkt en bemoedigd,
aan haar onze dierbaarfte belangen nederig opdragen ?
Er is immers nu geen minder grond van hoop, dan
vroeger, dat de fmeekingen, welke wij voor ons Vaderland tot onzen God en Vader zullen opzenden , genadig
zullen verhoord worden . Want
I. Wij bidden en ftrijden voor eene goede en regtvaardige zaak .
II . Wij hebben de ondervinding van vroeger verleende
hulp en redding voor ons .
III . Wij roepen een' God aan , in liefde , alvermogen
en wijsheid onveranderlijk dezelfde.
I . Wij bidden en ftrijden , zeide ik , voor eene goede
en regtvaardige zaak . Waar zal ik beginnen , waar eindigen, om dit to hetoogen? Maar heeft bet wel betoog
noodig , 't gene voor ieders gezigt blootligt , en eenparig door alien erkend wordt , die, met kennis van za=
ken, onbevangen oordeelen, zonder partijzucht, zonder
vooroordeel , drift of eigenbaat ? Is bet zelfs niet openbaar erkend door meer dan een' ftaatsman van diczelfde
natie, welke thans als onze vijand is opgetreden, dat
wij op de trouweloos/le en laaghartigf'e wijze , federt
den fnoodften opfand, die immer eenig yolk heeft gefchandvlekt, zijn behandeld, en zulks door gekroonde
Hoofden , die geroepen waren en zamengekomen , om de
belangen van ftille en vreedzame onderdanen to handhaven tegen muiters en oproerlingen ? Gaan er niet nog
dagelijks in datzelfde land eene menigte van klagten op
tegen , en worden aan deszelfs Koning vertoogen ingediend , door honderden , neen duizenden onderteekend ,
over de wederregtelijkheid, waarmede men onze fcheepvaart aanrandt , en de overgave der vestingen van ons
vordert, ten einde ons op deze wijze to dwingen tot de
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aanneming van een even eerloos als onze welvaart ondermijnend verdrag ? En indien dan vreemden alzoo
denken over ons en over onze zaak , vreeq Lien luide klagen over bet onregt, dat men ons aanioet ; wat moet
dan de Nederlander, wien dit onregt onmiddellijk geldt,
en zoo vele opofferingen kost ? Zou hij niet van alle
vaderlandlievende gevoelens ten eenemale ontbloot, niet
eerloos van gemoed zijn, zoo geene billijke verontwaardiging zijnen boezem ontvlamde in heiligen ijver, , en hij
niet bereid ware, om ooh bet dierbaarfle offer met
geestdrift neder to leggen op bet heilig outer van bet
zwaar miskende en verdrukte Vaderland ? - En waardoor hebben wij zulk eene ongehoorde nliskenning en
onderdrukking verdiend ? Is bet om de wijsheid en gematigdheid onzer infleliingen ; of om de zachtheid en mildheid onzer regering ; of om de verdraagzaamheid en vrijheid, waarmede elk in bet godsdienflige en burgerlijke
mag gelooven , en vrijuit fpreken en fchrijven, wat hem
goeddunkt ? Of is het om de regtvaardigheid en godsdientlige braafheid van onzen Koning , die, getrouw aan
de Grondwet, door Hem bezworen, getrouw aan alle
verbindtenisfen , door Hem aangegaan , getrouw aan de
beginfelen van bet Christendom , dat Hij belijdt , zich
grootmoedig verheft boven bet fchandelijk gedrag van
Gal en Brit, en geen roof met roof, geen fchreeuwend
onregt met onregt vergcldt ? - 0 tijden ! o zeden ! riep
eenmaal een Romeinsch redenaar uit, in diepe verontwaardiging over den boozen aanflag, die tegen zijn Vaderland
gefmeed werd ` - Maar ik ila bier niet , om dezen edelen Redenaar (*) na to volgen , of onheilige driften in
uwe barren to ontilekcn en uw bloed to doen koken,
door bet fnood beflaan to gispen van natien , die zich
boven anderen op befchaafdheid beroemen . Ik wild(- alleen maar zeggen , dat wij , in de tegenwoordige omflan(*) C i c. in Cat . flet fpreekt van zelf , dat bier niet
meer dan eene toefpeling plants heeft op den verachtelijken
aanflag van Christelijke Magten tegen eenen Christelijken ,
regtvaardigen Vorst en Staar, in de igde eeuw! ! Hiervan
geldt bet : o tempora ! o mores ! in vollen nadruk .
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digheden, biddende voor bet heil des Vaderlands, bidden
en ftrijden voor eene goede en regtvaardige zaak ; en beweren , dat wij , then ten gevolge, met vrijmoedigheid
onze vurigfte wenfchen ontboezemen kunnen voor God,
den Koning der Koningen en den Heer aller Heeren!
Of is bet Diet alzoo , M. H .! Is de zaak , welke wij
voorftaan en verdedigen , en om welker wille de Koning
ons oproept tot bet gebed, is deze zaak niet die des
regts en der billiikheid ? Bet is immers niet om veroveringen to maken, ooze bezittingen uit to breiden, of
onzen roem en bloei to vestigen op de puinhoopen van
anderen ; bet is zelfs niet om to herwinnen , wat wij
verloren hebben , of met geweld to bmagtigen , wat
door geweld en regeringloosheid ons ontroofd is, -- neen!
maar bet is alleen om to behouden, wat wij hebben,
opdat men ons niet alles ontroove, onze eer, regten,
onafhankelijk volksbeftaan, onze veiligheid, Vaderland en
duur , duur gekochte , met bet bloed en zweet en de
tranen onzer Vaderen bevochtigde en geheiligde burgerlijke en godsdienflige voorregten, vrijheden en inftellingen ! - daarom en daaroin alleen is bet , dat wij bet
harnas llebben aangegespt ; daarvoor en daarvoor alleen
is bet , dat wij geroepen worden , om den Goddelijken
zegen of to fmeeken .
Zoo er dan immer eenig gebed van Lit bet flof is opgerezen naar omhoog tot den Heiligen Opperheer, dat
van wege deszelfs onderwerp deugdzaam mogt genoemd
worden, dan is bet de bede en bet verlangen , 't welk ,
op dezen plegtigen dag , eene geheele natie , met haren
Koning aan bet hoofd , als zoo vele kinderen van een
groot huisgezin, eerbiedig zal nederleggen aan de voetbank des troons van God den Almagtigen, en er is grond
van genadige verhooring.
II . Maar dit is niet de eenige grond : er zijn, behalve
dezen , nog andere redenen , welke ons op dezen dag
vervrijmoedigen , om tot God to gaan in bet gebed, en
die op gunttige verhooring bet Hille vertrouwen ons in-
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boezemen ; en doze meen ik gelegen to zijn in de ondervinding van vroeger verleende Goddelijke hulp en redding .
Zal ik u hier , M . H . ! aan de hand der Gefchiedenis ,
wijzen op de lotgevallen onzes Vaderlands , van dat hot
zich door mood en volharding onttrokken heeft aan gewetensdwang en bet willekeurigst gezag, tot op dozen
oogenblik ? Herinnert u dan den tachtigjarigen ftrijd met
Spanje , waarin van flap tot flap de gedenkteekenen ftaan
opgerigt eener helpende en befchermende Godheid ! SVelk
cen ongelijke ftrijd ! Een handvol yolk tegenover den
magtigften Vorst van Europa , wiens rijk zoo groot ,
wiens bezittingen zoo uitgebreid waren, dat , naar bet
gefchiedverhaal van den Prins onzer vaderlandfche I -fistoriefchrijvers (*) , de zon in zijne Staten nimmer onderging! Herroept in uw geheugen bet ontzet van Leyden,
waar de nood zoo hoog geklommen was , dat alle uitzigt op redding verloren fcheen ; of verplaatst u in die
oogenblikken van benaauwdheid , waarin men fprak van
bet doorftcken onzer dijken en datnmen , om bet land
prijs to geven aan de golven , waaraan men bet ontwoe .
kerd had , en met yrou'v en kinderen naar elders to
vlugten , om een ellendig beenkomen to zoeken ! Denkt
terug aan de laatf'e heeft der i?de eeuw , die dagen van
bange vertwij , 'eling, toen dezelfde Mogendheden, welke
thans andermaal zamenfpannen, om onzen ondergang to
bewerken , zich verhonden hadden , om , vereenigd met
nog twee andere Vorften , or:s en ons land in bet verderf to ftorten ! Maar antlers , dan menfchen beraamden
en bedoelden , frond gefchreven in den raad van Hem, die
de aanflagen der boozen veri,jdelt, en alle hunne ontwerpen to nitre maakt , ais hunne wegen en gedachten ftrijdig zijn met zijne wegen en gedachten . Opmerkelijk en
aantrekkelijk is bet voor bet godsdienflige hart, dat in
ijver blaakt voor liefde tot God en bet Vaderland , opmerkelijk , zeg ik , en aantrekkelijk is bet to lezen ,
hoe kleine voorvallen , fchijnbaar geringe toevalligheden ,
of ook , naar bet uiterlijk aanzien , ftrijdige middelen en
wegen , en de elementen des hemels en der aarde , in de
(*) P . C . HOOF T .
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alvermogende hand van God , dienstbaar waren aan onze
redding en verlosfing uit elken hood .
Maar waartoe de herdenking der dagen van ouds, daar
in onzen leeftijd gebeurtenisfen hebben plaats gehad,
waarin de vinger van God met onloochenbare en onuitwischbare trekken 1 aat ingedrukt , werkzaam tot onze
hulp en tot onze behoudenis ? Hier denk ik aan onze
verlosfing, vGbr nu joist negentien jaren, nit de magt
der Franfchen , waardoor een verloren Vaderland aan ons
werd teruggegeven , en hiermede een Koning , meer nog
om zijne perfoonlijke deugden en beminnelijke hoedanigheden , dan om den roem van zijn geflacht , aller eerbied, hoogachting en liefde waardig . Maar waardoor en
door wien is dit Neil ons , met zoo vele andere natil8n
van ons werelddeel , bereid? Door God, die in bet hart
van Rusland den val bewerkte van der Franfchen Keizer , wiens ijzeren fchepter zwaar drukte op onze vermoeide leden ! - En vat zal ik zeggen van die luisterrijke overwinning in den verleden jare , welke zoo veel
fchande heeft uitgewischt, en zoo veel eer en roem ons
en ons Vaderland aangebragt ? Was het niet , alsof tone
verfch.rikking de harten van al onze vijanden had aangegrepen , waardoor, in minder dan tien dagen , eene veel
kleiner over eene veel talrijker bevolking de roemrijkfte
zege hehaalde? En dan, M . H . ! die rampzalige Ziekte,
welke andere rijken en landen zoo zwaar geteisterd , en
duizenden bij duizenden in dezelve ten grave gefleept
heeft ; die wij met zoo veel angftige bezorgdheid zagen
naderen , en ook ons Vaderland en onze gemeente bereiken ;
hoe cveinig flagtoffers heeft zij, in vergelijking
van andere nation, onder ons geveld, en hoe fpoedig is
zij weder van ons geweken ! Zullen wij hierin niet,
gelijk in zoo vele andere weldaden en zegeningen , to
midden van den druk der tijden , dankhaarlijk erkennen
de vertroostingen onzes Gods , de verfchoonende , helpende en hoedende hand des Allerhoogften , van wien
verhooging en vernedering, gezondheid en ziekte, ]even
en dood, van wien altes komt ? En zal , moet dan niet
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deze blijde en rijke ervaring ons fterken in het vertrouwen, dat God ook nu bet dierbaar Vaderland zal
redden, en onze fmeekingen verhooren, welke wij voor
deszelfs behoud tot Hem zullen opzenden?
III . Een' laatften grond voor dit vertrouwen vind ik
in de onveranderlijkheid van God , die gisteren en heden en in alle eeuwigheid dezelfde is , in liefde, alvermogen en wijsheid .
Ja , de onveranderlijt.heid van God , gelijk in zijn wezen , alzoo ook in zijne volmaaktheden , is altijd een
hechte grondllag geweest, en zij is bet ook nu nog voor
ons , om op Hem to vertrouwen , en vertrouwend van
Hem to verwachten, wat men goeds van Hem afbidt .
Hij , die goed was jegens de goeden in Israel , eene
toevlugt in den dag der benaauwdheid, daar Hij hen verloste van bet geweld en den overmoed hunner vijanden ;
Hij, die goed was jegens de goeden in Nederland van
ouds aan tot hiertoe, eene flerkte in den dag des kwaads,
daar Hij hen bijflona in den nood, en redding befchikte
nit de groot(te gevaren ; waarom zou Hij nog niet goed
zijn jegens alien , die Elij weet , dat op Hem zich verlaten ? „ Bij Hem immers , den Vader der Lichten , is
,, verandering noch fchaduw van omkeering (*)," en die
Hij eens bemint, die bemint Flij ten einde toe . En wat
zijne goedheid wil uitwerken of daarflellen tot heil zijner
vrienden , daartoe ontzegt zijne almagt Hem bet vermogen niet . Geducht zijn de werkingen der Goddelijke magt,
die wij telkens aanfchouwen, in de zedelijke zoo wel,
als in de natuurlijke wergld . Daardoor wordt het lot
befchikt van geheele volken, evenegns als van bijzondere
perfonen ; daardoor werd bet Jisfyrifche leger , hoe talrijk ook, verilagen, en de trotfche Koning op bet diepst
vernederd ; daardoor verloor r 111 L i r s de Nederlanden,
en werd Leyden ontzet ; daardoor werd de vereenigde
magt van Engeland en Frankro~k , van Munfler en Keulen verbroken , en Nederland gered ; daardoor verloor
(*) J

A C.

1.
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iv A P a L E ON troon en fchepter , en herkreeg ons Vaderland zijne vrijheid ; daardoor werden Belgies krijgsbenden
in bet afgeloopen jaar geflagen, en onze vijanden tot
eene verfmading voor geheel Europa ; daardoor, eindelijk , is de meest gevreesde Ziekte van ons geweken , en
zoo veel drukkend of dreigend kwaad allergenadigst afgekeerd . - Dat alvermogen van God is onveranderlijk, en
nog Reeds werkzaam tot vernedering der boozen, en
ter verhooging van alien , die zich rustig op Hem verlaten . ,, Als door eenen alles overftelpenden vloed,
„ maakt Hij , wat Hem tegenftaat, to niet, en duisternis volgt zijnen viand op de hielen . Wat fmeedt gij
nis
„ dan ontwerpen tegen den Heer, en beraadflagen de
„ Vorften to zamen tegen ons en onze belangen ? God is
„ bet, die een einde maakt, door jammeren , die geene
„ herhaling behoeven (*) ."
Zoodanig is echter de werking der Goddelijke almagt niet,
immers niet altijd en overal, als de zinnelijke mensch
die wel zou velaangen . Zij openbaart zich niet altijd door
zigtbare teekenen nit den hemel , door donders en blikfemer. en vernielende ftormwinden ; zij openbaart zich integendeel doorgaans op eene ftille en veroorgene , maar
nogtans zekere en doeltreffende wijze ; zoodat hare tusfchenkomst in de gebeurtenisfen der wereld , en in de
regeling van menfchelijke zaken en lotgevallen , bij den
eindelijken afloop , in verrasfende , vooraf geziene noch
berekende uitkomften , wordt opgemerkt en gekend . En
hiertoe verfchaft de Goddelijke wijsheid zelve de wegen
en middelen ; wegen en middelen , zoo duizendvoudig in
aard en wijze van werking , als met de bijzondere oogmerker, van God bet meest overeenkomt , en die oogmerken bet best en zekerst vervult . Ons is bet daarom
onmogelijk , vooraf to bepalen, op hoedanige wijze en
op welken tijd de gewenschte en van den Hemel afgebedene verlosfing ons zal toekomen . Wie zou vooraf
hebben kunnen zeggen , hoe , wanneer en waardoor Ne(*) NAH . 1 : 8, 9.

derland van Spanjes overheerfching gansch bevrijd zouworden ; hoe, wanneer en waardoor Leyders ontzet bewerkt , Neerlands verlosfing in de r 7de eeuw , N A P oL E o N's vernedering en onze verhooging , der Belgen
fchande en onze roem aangebragt en daargefleld zouden
worden ? - Hier feilen alle menfchelijke berekeningen ,
en fchiet Engelen-doorzigt to kort ; maar God kent zijn
doel , en duizende wegen en middelen , de ganfche Natuur met al hare wetten en krachten , de menfchen met
al hunne driften en hartstogten, bedoelingen en ontwerpen zijn in zijne almogende hand , en moeten Hem , op
zijn' wenk , dienen ter bereiking van zt ne oogmerken .
Beve de ichuldige ! Want het aangezigt des Heeren is
tegen hem, en er is Been ontvlieden aan zijn verderf !
Maar verheuge zich de onichuldige, en laat hem goedsmoeds zijn , en laat hem opfpringen van blijdfchap ! Want
de Heer, de Almagtige, kent den weg der regtvaardigen,
en zal hun eerie toevlugt zijn en tlerkte in den dag der
benaauwdheid !

Zoo vele en hecht zijn de gronderi , die ors bemoedigen , om , hoe diep en l--vendig ook bet gevoel van fchuld
en zonden zijn moge , met vertrouwen den zegen des
Allerhoog(len ar to fn :eeken voor ons lieve Vaderland,
onzen geeerbiedigden en beminden Koning en zijn Huis,
onze Prinfen aan het hoofd der Nederlandfche krijgsmagt, en voor al de edele flrijders, die , zoo to land
als to water , hun Mood en leven aan de verdediging van
de eer en regten van Nederland toewijden .
Wij moeten echter bidden met algeheele en volkomene
onderwerping aan den wil der hoog(le wijsheid, zoodat,
wanneer ons gebed al niet op dien tijd of op die wijze,
als wij verlangen , door hartelijk gewenschte uitkomflen
wordt achtervolgd , wij het geloovig daarvoor houden ,
dat de tijd onzer verlosfin ; ; nog niet gekomen is, en
dieper miskenning en ]anger verdrukking welligt hooger
eer en duurzamer welvaart ten gevolge zullen hebben,
maar op eenen anderen tijd en op eene andere wijze .
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„ Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde zich ver-

heuge heuge ! Dat de velden van vreugde opfpringen , met
al wat daarin is ; dat al bet gehoomte der bosfchen
juiche voor het aangezigt des Heeren ! Want Hij komt,
om de aarde to rigten ! I-Iij zal de wereld rigten met
regtvaardigheid , en de volken met getrouwheid (*) ."
Bovenal moeten wij bercid zijn , om met ons bidden
bet werken allernaauwst to vereenigen . Want die wel
wil bidden , maar niet werken , is -- ik mag bier geen
ander of zachter woord gebruiken -- of een dwaas , of
een huichelaar , of een ligtzinnige , die niet weet of befeft, wat hij doet. Neen ! gelijk bet bidden het werken,
zoo moet ook bet werken bet bidden onderfleunen , bezielen , veredelen , heiligen . Gelijk bet werken tot bidden , zoo moet ook bet bidden tot werken drijven , krachtig opwekken , alvermogend aanfporen .
Welaan dan, Christenen ! hier met mij gekomen, om
God to bidden om zijnen zegen in den flrijd, tot welken wij door de regtvaardigfle zelfverdediging mogten
geroepen worden, - met ons geld of met onzen arm,
met onze floffelijke of zedelijke krachten bet Vaderland
gediend, onderfleund en befchermd ! opdat wij bet, met
Gods hulp , mogen behcuden , en , zij het dan ook al
met verlies van aardfche goederen , of met ons bloed en
onze tranen bevochtigd , dan toch zonder vernedering ,
zonder inbreuk op deszelfs waardigheid en regten, onzen
kinderen en kindskinderen na ons mogen achterlaten, als
een heilig erfgoed , gelijk wij bet uit de handen onzer
Vaderen ontvangen hebben !
Bereiden wij ons tot nieuwe opofferingen, en laat ons,
hoe moeijelijk en bezwarend bet ook zijn moge, ons bij
voortduring aan alle, door den drang der omflandigheden , 6f reeds genomene 6f nog to nemene maatregelen
en befluiten der hooge Regering, gewillig en bereidvaardig onderwerpen, als zulken, die weten, dat God to
vreezen , den Koning to eeren , en bet Vaderland lief to
„
„
„
„

(*) Pf. XCVI : 11 --13 .
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hebben , een der eerfle en noodzakelijkfie pligten is,
welke op den mensch en Christen rusten !
Ga op deze wijze de een den anderen voor, en wekke
elk den anderen op door woord en daad, door toefpraak
en voorbeeld ! Zoo blijft de eendragt, welke flerk maakt ,
bewaard en de geestdrift onverminderd, neemt krachtsontwikkeling toe , en verlevendigt zich de vrolijke hoop
en het f}erkend vertrouwen , dat ons gebed verhoord en
het dierbaar Vaderland gered zal worden .
Aan den Redacteur der

O

Vaderlandfche Letteroefeningen .

Geachte Vriend !

ffchoon ik aan nevensgaand opftel weinig meer tijds kon
befteden, dan ik noodig bad, om bet ten papiere to bren .
gen, vertrouw ik echter, dat heczelve, om des onderwerps
wille, der plaats niet geheel zal onwaardig zijn, die bet in
uw Mengelwerk beflaat , wanncer gij er dat gebruik van
maakt , waartoe ik bet u zende. Geloof mij Reeds to zijn
T. T.
Q . N.
TOESPRAAK AAN DE CHRISTELIJRE GEMEENTE,
V66R HET PLEGTIGE GErED, OP DEN 2 DECEMBER

1832 .

Is iemand onder u in lijden? dat hij bidde!
JAC .

V : 13!

De brief, waaruit ik u deze woorden heb voorgelezen , is gefchreven door den Apostel J A c o B u s aan de
verftrooide Christenen uit de joden , die toen in meer
dan een opzigt in treurige omflandigheden verkeerden .
Miskend , veracht en vervolgd wegens hunne belijdenis
en getrouwe aankleving van de leere des Evangelies,
hadden zij bovenal behoefte aan een woord van vertroosting onder hunne verdrukking, en van aanmoediging tot
eene voortdurende gehechtheid aan het Christendom ,
I1ENGELW . 1833, NO . 2 .
E
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blijkbaar in eenen zoodanigen wandel , als hun ook de
achting van hunne vijanden verwerven kon . Het was dan
ook daarom , dat J A c o B u s , die , als bet hoofd der
Christenen in Palestina, op deze menfchen de eerfte en
naauwfte betrekking had, hen bemoedigde en vermaande,
opdat zij onder hun lijden en hunne verdrukking niet alleen niet van de waarheid zouden afvallen, maar ook de
tegenfpoed, waarmede zij to worftelen hadden , aan hunne
harten zou geheiligd worden . Wij trefFen dus in dezen
brief meer dan e n gewigtig en vertroostend woord aan
tot lijdenden en ongelukkigen ; meer dan d6nen raad, belangrijk niet alleen voor de rampfpoedige eerfle Christenen, maar ook voor alien, van alle tijden, die met de
wederwaardigheden dezes levens in eenig opzigt to woritelen hebben .
Eene dier raadgevingen is die, welke ik u ten tekst
voorlas . In dezelve prijst J A C 0 B u s lijden den aan , to
bidden, - zich of to zonderen tot then vertrouwelijken
omgang met den Onzienlijke , waarin men zijn hart voor
Hem uitftort ; waarin men met alle zijne nooden en behoeften de toevlugt neemt tot den almagtigen Vader der
Lichten ; waarin men als kind fpreekt tot zijnen vader .
Hij prijst alzoo aan een gebed , in hetwelk men de geheimfte bekommeringen des harte vertrouwend aan den
grooten beheerfcher onzer lotgevallen to kennen geeft ;
een gebed, waarin men fmeekt om hoogeren bij(land en
onderieuning , wanneer het water aan de lippen komt ;
een gebed, in hetwelk men vraagt om hemelfche vertroosting en om afwending van de kastijding ; een gebed,
eindelijk, waardoor men zich bemoedigt tegen het voeren van den ftrijd tegen het lijden dezes tegenwoordigen
tijds , en, belijdenis doende van zijn geloof in God den
Vader, Hem plegtiglijk verheerlijkt en met Hem de zalig(te gemeenfchap oefent .
Dit, M. H.! is het dan, wat J A e o B u s zljnen lijdende tijd en geloofsgenooten aanprijst. En wanneer
wij nu het oog vestigen op den toeftand , in welken wlj
verweeven , hebben wij dan geene ftoffe , om ook onszel-
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Yen onder de lijdenden to rangfehikken ? Het is waar, .•
en wie van ons zou zoo ondankbaar zijn , dat hij het niet
erkende ? - talloos zijn de weldaden en zegeningen , die
wij tot op dezen oogenblik toe ontvangen nit de handers
van den Vader der Lichten ; en wanneer Hij ons wilde
doen naar onze zonden, of vergelden naar onze ongeregtigheden , dan zouden wij ons in oneindig mindere zegeningen
to verblijden hebben : maar, met dat al, lijdenden zijn
wij , lijdenden in meer dan ddn opzigt . Ik wil nu niet
fpreken van de doornen en distelen , die ieder op zijnen
eigenen levensweg ontmoet ; van het verborgen Teed , dat
elk, aok de meest gezegende, althans nu en dan to dragen heeft : maar ik wil u alleen herinneren de omftandigheden , in welke ons land en Yolk in deze dagen verkeert . Het is onnoodig, M. H . ! u die omftandigheden
breedvoerig voor den geest to roepen , - onnoodig, u
opmerkzaam to maken op het klimmen des gevaars voor
onze onafhankelijkheid ; voor de bronnen van ons yolksbeftaan ; voor onze vrijheid ; voor onze legerbenden
ook de eenvoudige onder u weet bet, hoe onrustwekkend de toebereidfelen alomme zijn , en hoe donker de
toekomst is, die wij to gemoete treden . Dagelijks ftaat
ons dat alles , en op dezen plegtigen dag nog meer bijzonder , voor den geest ; en, wanneer wij er aan denken , kunnen wij dan den naam van lijdenden niet dragen? Neen •- dat kunnen wij niet, indien ons hart koud

en ongevoelig blijft, zoolang wij zelve niet onmiddellijk
in den ongelukkigen toefland des lands deelen ; neen indien wij het vuur des oorlogs , dat daar ligt to fmeulen , aanmerken , als ons niet aangaande , of 's lands
welvaart weinig tellen : maar ja ! lijden doen wij, bitter
lijden, wanneer ons hart vervuld is met liefde tot ons
yolk en tot den grond onzer geboorte . Lijden doen wij ,
wanneer wij ons aanmerken als kinderen van het vaderland , die de onheilen hunner moeder to betreuren hebben . Lijden doen wij , wanneer ons hart vurig naar den
vrede verlangt, en beeft bij de gedachte aan het menfchenbloed, dat er misfchien geftort zal moeten worden,
E 2
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eer die vrede bevestigd wordt . Lijden doen wij , wan•
neer de gedachte ons vervult aan bet welzijn van zoovele, duizenden, als bij den druk der tijden veel, ja
alles rerloren . Lijden doen wij, wanneer ons bekommerd oog flaart op onze legerbenden, in welke de bloem
onzer natie gereed flaat , om , is bet hood , bet levee
voor ons en voor haardfteden en altaren to ftellen . Lijden, ja, dat doen wij, wanneer wij met kommer bet
getal onzer vijanden tellen, en de onwetrswolken zich
hoe langer zoo digter boven onze hoofden zien zamenpakken . Neen ! daar is nieniand onder u , die dat lijden
niet gevoelt ; daar is niemand onder u , die deze liefde
tot yolk en vaderland thans niet in zich voelt blaken .
Bij alien , de aanzienlijke en geringe , de rijke en arme,
de oude en jonge, de vader en de moeder, de zoon en
de dochter ; wij alien deelen in die droefheid en vreeze .
Dat lijden is aan ons alien gemeen . Is iemand onder u
in Lijden? Wij zijn bet , -- mij duukt , ik hoor die ftem
van uit onze vergadering oprijzen, - wij zijn bet alien .
Welnu-, wat zullen wij anders , wat zullen wij beter ,
dan bidden P
Maar is er dan gronds genoeg voor , om die les van
j A C 0 B U S op to volgen ? zoo vraagt gij misfchien .
Verdient dan bet gebed onder lijden die aanprijzing ? Ja,
M. H . ! Welaan, laat mij u daarvan kortelijk overtuigen .
I-Iet gebed onder lijden verdient de hoogfle en ernfligfte aanprijzing ; want bet heeft den gezegendften invloed op de vertroosting, de heiliging en de verlosfing
van den lijder .
Is iemand in Lijden, dat hij bidde ; want bet gebed onder lijden heeft den gezegendften invloed op de vertroosting van den lijder .
Wie der flervelingen is er, die niet bij ondervinding
weet , wat droef heid is? Wie is er, die nimmer bittere
teugen uit den beker der fmarte heeft moeten drinken ?
Spreekt ! wat is er , dat ten dage des lijdens den geest
kan opbeuren? Waar zal bet neergebogen hart vertroosting vinden? Gaat hij in de eenzaamheid, daar drukt
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hem de last zijner droefheid, en begeeft hij zich in het
gewoel der wereld, zijne tranen houden niet op to vlieten . Aan alle plaatfen vervolgt hem bekommering, die
zelfs bet fchoone der natuur met een akelig zwart overdekt . Maar hij bidde ; en dit, dit zal hem tot de zaligfte vertroosting verflrekken . Hij buigt zijne knieEn
voor het aangezigt des Alerbarmers ; lafenis zal het aan
zijne ziele geven , en de kalme tevredenheid des gemoeds
zal wederkeeren in zijnen felgefchokten geest. Kan het
tot verkwikking van den ongelukkige zijn , dat hij eenen
vriend heeft, aan wien hij vertrouwelijk zijne fmarte kan
bekend maken , voor wien hij zijn overkropt hart lucht kan
geven ; in wien hebben wij beter en getrouwer vriend ,
dan in God, onzen hemelfchen Vader ? Is het eene onwaardeerbare opbeuring, to weten, dat hij, wien wij
onze nooden klagen , belang in ons Belt en niet onverfchillig is voor ons leed ; van wien mogen wij dit vaster vertrouwen , dan van Hem , die alles, alles voor ons
is , en de flem hoort van then , die ten dage der benaauwdheid tot Hem de toevlugt neemt ? En overtuigt
het ons van een deelnemen in onze droefheid, dat wij weten , hoe eigene ervaring van kommer en finart is bij
Hem , voor wien wij ons hart uitftorten ; wanneer wij
in den gebede gaan tot God , in naam van onzen- verheerlijkten Verlosfer, dan denken wij aan Hem , die ,
zelf de bitterfte angften geleden hebbende, weet, wat
lijden is . Is dat gebed de belijdenis van ons geloof in
God, als den wijzen beftuurder van alle onze lotgevallen ; cooed en opbeuring geeft de zekerheid, dat Hij
krachten fchenkt naar kruis en kruis naar krachten . Dat
bidden, het verteedert ons gemoed , bet verzoent ons
met het lijden , als fprake tot ons een Engel uit den hemel .
Verlangt gij daarvan bewijzen ? Vraagt bet aan ieder,
die dat middel heeft beproefd . Ziet op den voleinder
onzes geloofs, hoe Hij, geheel bedroefd tot den dood
toe , zijne ziele uitftort in het vertrouwelijk gebed tot
zijjnen Vader, en, daardoor verfterkt, moedig opftaat en
zijnen moordenaren tegentreedt . 0, kracht des gebeds, erva-
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ren door zoo menigen lijder ! Glj ztjt onze toevlugt ten

dage des gevaars . Dat zijt gij ook nu bij onzen algemeenen nood. Nu vereenigen wij ons tot die zalige ge •
meenfchapsoefening met den Heer, in wiens hand onze
adem is , en bij wien alle onze paden zijn . Spreke dan
ons hart en zij onze ganfche ziel, die biddend -nederviel,
Amen bij bet opftaan , zoodat wij , van den hemel vertroost, met nieuwe krachten zijn uitgerust, am gelaten
bet kruis to torfchen, dat God aan ons yolk op de fchouderen legt !
Nog eens . Is iemand onder u in lijden, dat hij bidde ;
vyant het gebed onder lijden heeft den gezegendften invloed op de heiliging des lijders.
Wanneer wij, M . H .1 een ruim deel verkrijgen aan
bet Teed der aarde, ach I dan kan de gedachte zoo ligtelijk bij ons oprijzen, dat een blind noodlot, zonder orde
of regeltuaat , den eenen zegent , den anderen bezoekt ;
den eenen geeft, den anderen ontneemt : maar een hartelijk eti vurig gebed tot God is bet, wat bet gevoel
onzer afhankelijkheid van Hem kan verlevendigen,enons
in de droefheid eene roede doen kusfen , die Hij ons
ach, zoo
toezendt. Wanneer lijden over ons komt,
zondig is ons hart ! - dan vervallen wij zoo ligtelijk
tot een moedeloos klagen : „ Mijn weg is voor den
Heer verborgen . Mijn refit gaat van mijnen God vo.orbij !" Maar bet gebed wederom heeft de heerlijke ftrekking, dat bet ons vaster doet ftaan in onderwerping aan
en vertrouwen op Hem, van wien alles afdaalt . Maar
bovendien ; en dit is bet eigenlijk , wat ik zegge wilde
wanneer God ram pen en droefheid over ons zendt, gofchiedt bet , om onze harten to reinigen , en ons . to
vormen voor de eeuwigheid . Het gebeurt , om ons los
to maken van de aarde , en bet verlangen naar. den hemel in ons levendig to houden ;. om ons op to leiden tot
die heiligmaking, welke ons vatbaar maakt voor de goe •
deren des eeuwigen levens . Elk lijden , dat ons overkomt, moet die ftrekking bij ons hebhen , opdat de verdrukking een gansch zeer uitnemend eeuwig gewigt van
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heerlijkheid in ons werke . Maar hoe zal nu dat Joel
beter bereikt worden , dan wanner wij wederom de toevlugt nemen tot bet gebed ? O ! wanneer wij in droefenis
en kommer ons ftellen voor bet aangezigt van den hoogen en heiligen God, dan ontwaakt in ons bet gevoel
van die menigvuldige aftvijkingen en zonden, waardoor
wij ons dit en nog zwaarder lijden hidden waardig gemaakt, en wij leeren , ons voor Hem to verootmoedigen en
tot zijne genade in c n a I S T u s de toevlugt nemen. Wij
leeren, en goelen ons gewapend, om to ihrijden tegen de
zonde , die rampzalige oorzaak van bet leed der aarde ,
en geheiligd in bet gemoed ftaan wij op van onze verzuchting . Ons gebed zal oms alzoo bebben aangegord
met kracht uit de hoogte , om to blijven ftaan, wanneer
de wereld hare verleidingen aanbiedt als een tegengif
tegen bet wee , dat onzen boezem verfeheurt, en bet
Amen op hetzelve zal de eed zijn van trouwe un God
en de deugd . Die verhevene ftrekking kin dan ook bet
gebed hebben, waartoe wij ons onder den druk der tijden
en de nooden onzes yolks vereenigen . Het kin, en,
is ons gebed een gebed des harte, dan zal bet ons van
bet aardfche vaderland opleiden tot bet hemelfche-, ons
ook in den druk onzes yolks de voorbereiding doen
zien tot hoogere zaligheid , ja ons aanmoedigen, om,
waken voegende bij ons bidden, ook in deze dagen bet
onze to doen tot beveiliging van haardfteden en altaren ;
is bet hood, tot verdediging onzer bezittingen en betrekkingen. Gebed ! van u verwacht mijue ziel de redding des vaderlands I
En dit brengt mU tot bet laatfte . Is iemand onder u in
ljden, dat hij bidde ; want bet gebed under lijden heeft
den gezegenditen invloed op de verlos
des lijders.
Het oogmerk toch des gebeds is niet alleen verheerlijking van God en uitftorting van bet hart voor Hem ; bet
is ook -- en hoe zalig is bet, dit to molten doen ! can ootmoedig vragen van vervulling onzer beboeften ;
in laden afwending van den nood, uitredding nit bet
gevaar. En wanner wIj dit nu doen, -- neen ! den ftelt dat
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zoeken van den Heer niet to leur ; dit geloovig bidden
befchaamt nimmer . Vertrouwen wij zoo op den Heer ,
met het opregte voornemen des harte, om het goede to
doen ; verlustigen wij ons zoo in Hem, dan zal Hij ons
geven de begeerte onzes harte . Hij zal het waken, indien wij onzen weg op Hem wentelen . Of is het niet
de taal van den God , wiens beloften nimmer falen
,, roep mij aan in den dag der benaauwdheid, en ik zal
u uitredden"? Is Hij niet de Almagtige en Getrouwe,
de goedertieren Vader van allen , die daar is boven allen ? Schreef niet dezelfde Apostel, die ons leerde bidden in lijden : „ een krachtig gebed des regtvaardigen
vermag veel"? Of heb ik noodig, u to wijzen op zoo
ontelbaar vele lijders , wier fmeekingen niet to vergeefs
tot den Vader in de hemelen oprezen ? Het is waar,
niet altijd fchijnt bet gebed vats, den lijder om uitredding
van God to worden verhoord ; menigmalen toeft Zijne
hulp : maar wanneer wij aan Hem den tijd en de wijze
overlaten , in nederige onderwerping aan Zijne wijsheid ;
wanneer wij alzoo Hem verbeiden, aanhoudende in ijverig bidden ; ziet ! dan zal eenmaal de verhooring volgen, tijdiger en gepaster, dan wanneer onze dwaasheid
de verlosfing had mogen befchikken . Die verlosfing, zij
zal ook eenmaal dagen over ons yolk en vaderland . Hoe
diep ook verdrukt, hoe zwaar ook gebukt onder den
last der tegenfpoeden , ons hartelijk fmeeken om afwending van den nood, neen! dat zal niet onverhoord blijven . De zaak van waarheid en regt zal eenmaal zegevieren . Eenmaal zal de vrede wederkeeren in onze vesten , en welvaart in paleis en hut gefmaakt worden .
Geene vertraging van then gewenschten dag ontmoedige
ons . De gebeden, die heden in ons vaderlatd worden
opgezonden, en waarmede wij de onze paren, vermogen
veel . Ja , dat doen zij , indien wij maar niet twfjfelen
aan de nabijheid onzes Gods , -- indien het eene fmeeking is, die oprijst uit harten vol geloof en on&rwerping, -- indien het gefchiedt naar den wil van Hem, tot
wien wij de vrijmoedigheid des gebeds in C a R t s T u s
hebben .
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Zalig ons , die deze vrijmoedigheid voor den Oneindige
mogen hebben 1 Zalig ons , die met zulke verwachtingen
under lijden mogen bidden! Lave zich dan onze ziele met
then hemelfchen troostI Vereenigen wij ons in plegtige fineek .
gebeden in den naam van Hem , die in den hemel leeft , als
onze Voorfpraak bij den Vader! Vertrouwen beziele, ootmoed
befture ons 1 En zij ons ,, Amen" de taal des geloofs, na
bet nederknielen voor den Heer der heirfcharen !
Landgeotn,Medchristen,imenwijlkander ,
toe, to zamen zingende Pf. CXXXIV : a :
Heft uwe handen naar omhoog ;
Slaat naar der vad'ren God uw oog,
En knielc eerbiedig voor Hem nedr ;
Aanbidc nu alter Heeren Heer!

EENIGE AANTEEKENINGEN,

OMTRENT DEN AANLEG VAN

SOMMIGE DIJKEN IN NEDERLAND, EN
LENDE WIJZEN VAN

DE VERSCHIL •

BESCHERMING DER BUITEN .

GLOOIJINGEN AAN DE ZEEDIJKEN.

Door
F . W. CONRAD,

Ingerieur van den IVaterfaat, to Rotterdam .
Door zulk een zorg en vlijt is Nedrlands grond voordezen,
Door onzer oud'ren hand , uit diep moeras gerezen .
Natuur deed niets voor ons , ontroofde ons zelfs haar gunst.
Al war dit land ons toonc, is arbeid, vlijt en kunst.
HELMERS .

De kunst tot bet maker) van dijken moet reeds in de alter .
vroegfte tijden derzelver oorfprong genomen hebben, en dir
is ook nit den aard der zaak zelve ligtelijk t'2 vermoeden :
want war toch is natuurlijker , dan om tegen bet hoog (tij .
gende water hoogere aarden wallen op to werpen, ten einde
zich daardoor tegen overllroomingen teb .eveiligen' Her fchijnc
wel vermoedelijk , dat men de eer(te beginfelen van den dijk .
bouw btJ de Egyptenaren, bij wie de wieg der Waterbouw-
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kunde, door de natuurlljke gelleldheid van bet land, geplaatst
was, zal moeten zoeken . Immers zal men daar al zeer vroeg
genoodzaakt zijn geweest, zich , op fommige lage bewoonde
freken, op de eene of andere wijze, tegen de to veel over .
froomende wateren van den Niji to verzekeren, ten einde ze
op eene gefchikte en gemakkelijke wijze naar andere plaatfen to
kunnen leiden , en alzoo daardoor die kunstmatige NIVls .overfrooming daar to flellen, die finds eeuwen de vrucbtbaarmakende kracht van dat land heeft uirgemaakc . Sommige Re .
meiniche Schrijvers hebben gezegd, dat de Egyptenaren de to
veel overilroomende N#l.wateren, of ook de zeevloedeu,
door dijken wisten of to keeren i terwijl zelfs lacer in her
Romeinfche regr eene wet beflond tegen bet verbreken of verderven der Nel
.dijken, 't welk wel op verfchillende wijzen
wordc uirgelegd, maar evenwel de blijkbare bewijzen kan op .
leveren, dat er In Egypte, bet zij tot keering, her zij tot
leiding der wateren , eenige bedijkingen hebben beflaan .
Her is voorzeker to verre gezocht, zoo als dat door fom
mige Scbrijvers gedaan wordc, om bet Hollandfche woord dek
uit her Hebreeuwsch, of ook nit her Grieksch, to willen Jelden ; en her doer ook weinig tot de zaak af, waar deze
naamsoorfprong moet gezocht worden . Men fchijnt meet ze .
ker to kunnen santoonen, dat de Romeinen zich op bet maken van dijken reeds zeer goed verfconden ; en her is dan
ook van dezen, dat de Noordfche volken , waaronder de bewoners van her Batavifche Eiland behoorden, deze kunst ge.
leerd hebben . (*)
Men weer, dat men zich vroeger, en vooral op her Bata.
vifche Eiland, dat meerendeels uit moerasfrge en lage gron .
den beflond, van terpen of vlugtheuvels bediende, om boven
de overfroomende wateren eene veilige woonplaats to heb .
ben ; en dic was ook in de eetfe tijden , toen men er weinig
van den landbouw, maar meer van de jags en visfcherij
leefde, genoegzaam ; de bebouwing van eenige hoog gele .
gene freken voldeed coen nog aan de behoefcen . Toen echter
later eene vermeerderde bevolking ook de behoefcen deed
(*) Zie Pervolg Op C H 0 M E L'8 Woordenboeh, IXde D.,
naar aanleiding van CICERO, de Ofc. II . q,, alwaar men
leest : Moles oppofita Jluctibus (dammen tegen de vloeden ge.
nlaakr) en naar T AC. 4nn. Lib . I . Cap. 63 . en Lib. XIII.
Cap. $3 .
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vermeerderen, werd men weldra genoodzaakt, om ook tot
de bebouwing van lagere en niet altijd drool blijvende Are .
ken over to gaan , to welken einde men deze lagere landen
door laden voor bet water zal hebben getracht to beveili
gen ; terwijl verder eene eenigzins meerdere, hoewel nog
ruwe befchaving de behoefte eener gemakkelijker verkeering
met elkander zal hebben doer gevoelen , waartoe men don
misfchien, om gemakkelijk van terp tot terp to kunnezi ko .
men, fommige hooge en to alien cijde begaanbare wallen,
paden of lange hoogten zal hebben opgeworpen, welke, bij
de verhooging der oppervlakte van fommige wateren, heeds
hooger moescen worden gemaakc . Vandaar de oorfprong ve .
ler dijken ; terwiji later de Romeinen de dijkbouwkunst bier
to laude meer in bet groot zijn begonnen to beoefenen . I-let
zij zulks nu door hen gefchied is, om zich in hunne legerplaatfen to beveiligen, of om gemakkelijk, met hunnekrijgse
benden en to vervoerene goederen en andere behoeften, van
de eene legerplaats naar de andere to kunnen komen, bet zjj
om bun krijgsvolk tevens bezig to houden, of om andere
redenen ; zeker fcbijnt bet , dat wij de beginfelen van eenige
bedijkingen van meerder belang, bij en langs onze Rivieren,
aan de Romeinen verfchuldigd zijn ; en bet is dus ook vooral
aan de overwinningszucht der Romeinen to wijten, dat de
bedijking dezer landen misfchien in can to vroeg tijdperk
begonnen is .
Hoewel men nu met geene genoegzame zekerheid den
juisten tijd kan aanwijzen , wanneer de allereerfte bedijkingen
bier to lande hebben plaats gehad , zoo fchijnen echter de
meest zekere berigten , omtrent den aanleg der eerfte bedijking van eenig belang, daarin overeen to komen, dat DRUs u s , omftreeks onze Tijdrekening , volgens fommigen onge .
veer i i jaren vbbr dezelve , om bet Eiland der Batavieren
van bet overaroomende winterwater to bevrijden, en den
Rhsfn binnen zijne oude kil to houden, eenen dijk deed aan
leggen tegen den linkeroever van den regter of middelften
arm des Rh#ns (*) . Dit is deszelfs meest zekere aandui .
ding ; want bet fchijnt , dat de ware plaits en lengte van
dezen dijk Met we] kan worden aangewezen ; immers heb(*) W A o z

N A AR ,

Pad. Hist . , lfte D. bl, 59, naar T A C.
D i o c,& s s l u s, en vele andere

Hist . Lib . V. Cap . I9 .

Schrijvers .
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ben fommigen alleen daarnaar gegist, en velen dit onbeflist
gelaten .
Het was 63 jaren daarna, onder de regering van N E R o,
dat PAULINUS POMPEJUS hec bevel voerde over hec le-

ger van den Benedenrhft . Deze Veldheer nu waarfchijnlijk
bevindende, dat de dijk van D R u S U s niet lang genoeg
was, om bet Batavifche Eiland overal voor de overilroo .
mingen to bevrijden, (anderen zeggen, om zijnen foldaten
tevens bezigheid to verfchaffen) deed hij den door DR u s u s
begonnen dijk tot aan den mond des R/1ns bij Katw/k voltrekken (*) . Het was deze dijk , lien C L A U D I U S C I V IL I S 13 jaren daarna weder deed doortleken (t), waardoor
hij den Romeinen eene gevoelige afbreuk moet hebben toegebragt, dewijl bet land daardoor ontoegankelijk voor de .
zen werd (.j.) .

Hec fchij.a t intusfchen wel altijd eenigzins onzeker to zul .
len blijven, door wien, wanneer en waar de groote bedij .
Icingen in ons vaderland meer en meer zijn daargefteld . Dic
wordt in Holland door fommigen omtreni bet jaar 37, door
anderen omtrent bet jaar 42, en door fommigen zelfs eerst
op bet jaar It8o gefleld (§)I Dit verfchil is zoo aanmerkelijk , dat bet gevoelen van VE L SE N (**) , fchoon er geene
flellige bewijzen voor zijn, echter vrij sannemelijk voor .
komt , die , den tijd der eerfte bedijkingen mede zeer onze .
ker flellende, meenc, dat dezelve van tijd tot tijd zijn verrigt geworden, waartoe mogelijk de overgeblevene dijkaadjen
der Cimbren tot grondflagen hebben gediend , en dat men

met reden mag ftellen, dat de meest belangrijke dijkaadjen
tusfchen de jaren looo en 1400 zijn aangelegd .
(*) WAG E N A A R , Pad. Hist . I fle D . bi . 95 , naar TAC .
Ann . XIII . Cap. 53 .
(t) Yervolg op C H O M EL'S Woordenboek, IXde D. naar T A C .
Ann . Lib. V . Cap . 9 . L' E P I E , oude en tegenw. ge/leldh.
van Helll en Westfr. bl . 22 .
(1) E N G E L B E R T S, alaude Staat, enz. I Vde D . bl. 24 .
Zie ook o U T H O P , Watervl. bl . 43, naar T A c. Ann . Lib .
XI-II . Cap . 31 , en TAC . Hist . Lib . V. Cap . 12 .
(§) Yervolg op C H O MVI EL'S Woordenboek, I%de D . S M I D S,
Schatk. der Nederl. Oudheden, bl . 62 en 143 . 0 U T H Of ,
Watervl. bl . 44 .
(**) V E L S E N, Rivierk. Perhand. bl . 115 .
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In Friesland meenen fommigen de eerite dijkmaking tot
bet jaar 640 of 642 to kunnen brengen . Sommige Schrijvers
teekenen bierbij aan , dat A D G ILL U S , Koning van Fries .
land, zijnen onderdanen to dier tijd bet maken van dijken
aan den zeekant zou hebben geleerd (*) . Dat de kunst tot
bet maken van dijken nog zeer weinig bekend was, en op
hoogen prijs gefteld werd, blijkt onder anderen ook daaruit,
dat de Friezen, welke daarin reeds verre gevorderd fchenen,
bet bijzondere voorregc verkregen van niet buiten de gren .
zen van bun vaderland in uitheemfche oorlogen to gaan, zoo
wegens den last en de kosten van dijken, als de gedurige
aanvallen der Noormannen , op welk voorregc zij zich later
beroepen hebben (t) .
In Zeeland vindt men omtrent bet jaar 758 en ook 949
van middelen tegen bet overloopen der zee, of dijken, door
de Deenen of Gothen daargefteld, gewag gemaakt (1). Dat
deze aldaar de eerfte bedijkingen hebben gemaakt, worth ook
getuigd door R E Y G E R S B E R G H, op bet gezag van CORN EL I U S B ALT U S . Hij wordt hierin echcer door S M A L L E.
G A N G E wederfproken, die ftelt,
dat de bedijking van
fommige Zeeuwfche Eilanden reeds v66r then cijd zou gefchied zijn (§) . Men wil, dat Walcheren, Schouwen en Bor.
felen reeds v66r 833 bedijkc waren ; Duiveland, Noordbeyeland,
Wolfertsdijk , Zuidbeveland en Tholen na bet jaar 850 (**) .
Doch, om meer bijzonder tot de bedijkingen in bet eigenlijke, Holland terug to keeren , zoo behoort aldaar, behalve
bet Marendijkje omtrent Leiden , welks oorfprong van onge.
meen ouden datum moec zijn
en waarvan de eerfte
aanleg als buiten geheugenis geraakt is , welligt onder de

(tt) ,

(*) O U T H OF , Watervl, hl . 45, naar H A R K E N R O T H,
oorfpronkel . bl, 98 , en S O E T , 0p- en Ondergang van Stavo .
ren , I11de B . bl . 8o Yervolg Op C H 0 M E L, IXde D .
Yervolg op C H 0 M E L , naar verfchillende Schrijvers ,
aldaar opgenoemd .
( }) O U T H o F, Watervl. bI . 47 .
(§) Zie j . E R M E R I N S, eerfle flichting en lotgevallen van
fommige plaatfen ten oosten en westen de Schelde . Verhandel.
van het Zeeuwsc/r Genootfchap to Vlisfingen, Vde D . bi . 1 .
(**) Ibid . bl . 2 en 3 . SMALLEGANGE, Cron3ck, bi .
43 enz .
SIMON VAN LEEUwEN, Bat. ill. bl . 153 .

(t)

(ft)
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oudile bekende bedijkingen, die later onder de Grafelijke
regering plaats grepen, de bedijking van den Krimpenerwaard,
die in den jare 1097 moet zijn gedaan (*).
Veelal zijn de berigten en aanteekeningen omtrent den ann .
leg der oude bedijkingen van eenen twijfelachcigen aard . Bij
W A G -E N A A R vindt men eenige meer ftellige narigten over
eene meerdere onderlinge verzekering in Holland, die omtrent
bet jaar 1165 worden aangetroffen , wanneer, onder bemidde .
ling van Keizer F R E D E R I K, eene overeenkomst getroffen
werd tusfchen GOD E F R I E D, Bisfchop van Utrecht, F L O.
R I S, Graaf van Holland, ii E N D R I K, Graaf van Gelder,
en D I R x, Graaf van Kleeve , flrekkende tot voorkoming. van
rampen, die men hier to lande, door overftrooming der Rivieren, gedurig ondervond (t) .
De kunst der dijkmaking fchijnt dan in Holland al zeer
vroeg to zijn beoefend geworden, en aldaar reeds zoo vele
vorderingen in die kunst gemaakc to zijn, dat men reeds
elders dezelve ging tepasfen . Zoo leest men , dat omtrent
den jare ir8o de Hollanders reeds meesters waren in de kunst
om dijken to leggen, en toen dijken hebben aangelegd van
Damme tot Sluis .
De natuurlijke gefleldheid van ons land heeft van de vroeg .
fle tijden medegewerkt, om die kunst bier to volmaken ; en
wanneer men thans den flaac van ons land , in eenen water .
bouwkundigen zin, met eenige oplettendheid gadeflaac, moet
men verbaasd ftaan over de flandvastige voiharding en de
noesce vlijt, waardoor onze voorouders deze laag gelegene
ftreken aan de zee ontrukt hebben . Het is dan ook niec ce
verwonderen, dat er eene reeks van jaren zijn noodig ge .
weest tot bet daarftellen van •d ie menigte bedijkingen, om
die diet) gelegene droogmakerijen, poelen en moerasfen in
vruchtbare landen to berfcheppen, om dat aantal kanalen,
vaarten , wateringen, die fluizen en wacerwerktuigen , en die
ontelbare molens, met die bewonderenswaardige, daarmede
in verband flaande inrigtingen , daar to flellen, benevens alle
die kunscmiddelen, waardoor deze landen ter bewoning ge .
fchikt worden gehouden ; terwiji die flerke zeedijken, waar
de kracht der baren op gebroken wordt, en die zeewerken,
waardoor de woede van den Oceaan beteugeld wordt, die
(*) Tegenw . Stoat van Roll. Vlde D . bl . 4.76 .
(t) W A G E N A A R, Vad. Hist, I lde D . bl . 246, 247.

OMTRENT DE NEDERLANDECHE DIJKEN .

75

ftroomleidende weaken , waaraan de fcheepvaart en de handel
derzelver voortdurend beftaan verfchuldigd zijn , heeds ooze
meeste bewondering moeten opwekken .
floe vroeg dan ook vele dijken in Holland zijn aangelegd,
zoo fchijnt bet toch voornamelijk in de I3de eeuw en vervolgens, dat men de aarzienlijkfte bedijkingen is begonnen,
en de meeste der groote Heemraadfchappen in Holland ziju
in dit rijdvak daargefleld . Om hier thans van geene anderen
to fpreken, zou men uit de oudfte bekende Handvesten van
Rhijnland moeten opmaken , dat deze ftreek reeds v6dr 12 .58
voor een gedeelte bedijkt is geweest ; terwijl de bedijkingen
van Delfland en Schieland gemeenlijk omtrent de jaren 1255
en 1273 worden gefteld. De oudfte oorkonde omtrent den
Alblasferwaard dateert van bet jaar 1277, en de oprigting
van den dijk(loel der vhf Heeren Landen moet waarfchijnlijk
op bet jaar 1284 worden gebragt . De Zuidhollandfche Waard,
die naderhand , in 1421 , zulk eene vernielende overitrooming
onderging , moet omtrent bet jaar 1300 of 1303 bedijkt zijn .
Het is thans buiten mijn oogmerk, om hier den tijd der
oprigting van de verfchillende Heemraadfchappen en de in .
dijkingen der polders en waarden nader to onderzoeken ; ge.
noeg is bet, deze enkelen fe hebben aangeflipt, ten blijke,
dat de meest belangrijke dier inrigtingen , vooral in Zuidhol .
land, in de I3de eeuw hand grepen . (De droogmaking van
meren en plasfen, bijzonder in Noordholland, heeft veel later, meest in de I7de eeuw, piaats gehad .)
Het was ook in bet laatst der I3de eeuw , een tijdvak
zoo vruchtbaar in bet aanleggen van bedijkingen en andere
waterwerken bier to lande , dat bet Beftuur deszelfs aandacht
bijzonder vestigde op de Rivieren . Men leest onder ande .
ren , dat F L O R I S IV in den jare :285 eenen kostbaren dijk
deed aanleggen van Amerongen tot Schoonhoven langs den
Nederrhijn en Lek (*) ; en bet is deze bedijking, die men
als de eerfte aanmerkelijke befcherming van bet eigenlijke Hol.
land tegen de Rhijn- en Lek-wateren befchouwen moet .
Het fchijnt, dat fommigen in dezen dijk den Wendeld#k
hebben meenen to vinden . Immers W A G E N A A R zegt biervan : ,, Deze is de Thendeldijk niet geweest ; want de dijk
van .4merongen tot Schoonhoven fchijnt gelegd to zijn eenige
jaren na bet fluiten van bet verdrag tusfchen F L o R I S IV
(*) W A

G It N A A R ,

had. Hist. Ilde D . bl . 36o .
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en den Bisfchop van Utrecht wegens bet leggen van,zeven
lluizen in den Wendeldjk (*) . Het is waarfchijnlijk," zegt
gemelde Schrijver verder, „dat de Wendeldijk de dijk ge .
weest is, die langs bet IJ van Pelzen tot bij Nuiden loopt,
in welken al van ouds fluizen gelegd zijn, onder anderen
om bet Rhijn-water, dat federt bet verfloppen van den nit .
loop bij Katwijk dikwijls over zijne oevers liep, geregeld
to lozen (t) ."
Dat er ook in dit tijdvak reeds aanzienlijke bedijkingen in
Westfriesland, en wel bijzonder in Dregterland, beftonden,
kan onder abderen ook blijken uit bet verdrag tusfchen Graaf
F L O R I S V en de Westfriezen, in den jare 1288 gefloten,
en de daarna geflotene Capitulatie van Graaf JAN I , met
den lande van Westfriesland gemaakt , waaruit niet alleen bet
beftaan dezer bedijking to dier tijd blijkt, maar ook, dat er
reeds voor deszelfs onderhoud eene regelmatige verdeeling
pleats had ( .}) .
(*) W A G E N A A R, Pad. Hist . Ilde D . bl . 360, naar B Ein 0ltone, III p . 75(t) Idem, naar de Handy. van Rhifnland, p . 12 , 15-17,
en 't Begin, voortgang en einde der Erfgraafl . Bedien. bl . 88 .
({.) L' E P I E , Onderzoek over de oude en natuurl ke gefleldheid van Holland en Westfriesland, bl . 51 , 52,
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BIJEENKOMST VAN LORD BENTINK, GENERAAL-GOUVERNEUR
VAN OOSTINDIe, EN RUl`JIT SINGH, RONING VAN
PUNJAB .

(*)

A lle

toebereidfelen waren gemaakr. Den ig October brak
Lord BENT INK van Simla met zijne familie op naar de forten Ramgurh en Nalagurh , welke ten jare 1814 den Engelfchen in handen wares gevallen . Des avonds van den 22
October begaf hij zich naar Roupur, alwaar zijne troepen
(*) Punjab (de vijf Scroomen), ook bekend onder den
naam Lahore of Labor, is een uicgefirekt gewest van Indie,
tusfchen 3o en 340 . N. B ., ongemeen vruchtbaar in koren,
wija, voortreffelijke fuiker, hoomwol en alierlei vrucbten .
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reeds den vorigen dag fangs een' anderen weg waren aangekomen . Aan den voet der heuvels , welke zich achter deze
ftad uitbreiden , legerde de Beheerfcher der vhf Stroomen met
tienduizend man uitgelezene troepen . Den 23flen des morgens
vaardigde de Gouverneur-Generaal eene deputatie aan R u NJ IT S I N G H af, om hem geluk to wenfchen met zijne heuge.
Jijke aankomst, en de Koning zond van zijnen kant zijnen
oudften zoon , den Rajah I( O N W U R K U R K S I N G H, benevens
zes andere voorna me Sheiks en den Fakir A Z I Z - o - D E E N ,
zijnen arts en geheimfchrijver . Nocll her gelaat van den jon .
gen Rajah , noch zijn ganfche voorkomen verrieden den toe .
komiligeu beheerfcher van Punjab, den man, die na zijns
vaders dood de onrustige Sihks of Sheiks onderbedwang zoude
houden. Zijne gelaatstrekken hebben iets onaangenaams zijne manieren zijn gemeen , alsof hij eene flechte opvoeding had
ontvangen . Hij verflaat geene andere taal, dan die van Punjab - van de Hindostanfche aanfpraak fcheen hij althans niets
to begrijpen . Intusfchen was A Z I Z- O-D E E N de getron .
we toll van de gevoelens , welke de Prins to dezer gelegenheid had moeten uiten ; want de man nam al de btoe .
men en beelden der fYziatifche dichters, al de bekoorlijkhe.
den van natuur en kunst als in beflag , om de verrukking to
fchilderen , waarmede de aanilaande bijeenkomst her hart van
den Maharadja (Grooten Koning) vervulde . Men bepaalde ,
dat her eerile bezoek van den Maharadja den volgenden
morgen zou pleats hebben , en verfcheidene Engelfche Offi .
cieren kregen bevel, om zich in her leger van RuNJIT to vervoegen, en denzelven naar den Gouverneur-Gene .
raal to geleiden .
Men had over de Sutlej eene brug geflagen van zesentwintig platboomde vaartuigen, hoedanige bier in gebruik zijn,
en zoo als ze reeds v66r tweeduizend jaren aan her leger
van ALEXANDER tot her overcrekken van den Hydaspes
gediend moeten hebben . Deze fchipbrug was 36o voeten
breed, en ter zelfder plaatfe geflagen, alwaar, volgens de
overlevering, NADIR-Shah op zijnen terugtogt na de verwoesting van Delhi deze rivier overftak . De Heer der vhf
Stroomen vertoonde zich met zonsopgang voor zijne tenten
aan de fpits eener zeer groote menigte rijk verriedde olifanten, die, op zijden , met gouddraad gewerkte dekken, de voornaamile Rajahs en Sindars van her hof droegen . Zes bataijons
voetvolk flonden gefchaard tot aan de brug. De ruiterij van
MENGELW . 1833 . NO . 2 .
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den Maharadja, befaande uit drieduizend ghore-churras (lijf.
wachten) en achthonderd dragonders, trok nu eerst over de
brug, en plaatfe zich in twee rijen aan de andere zijde der
rivier. Dit paardenvolk bezette den weg ter lengte van omtrenc drie vierde miji . De ghore-churras droegen eene kostbare kleeding van gele zijde, en waren met lanfen , karabijnen ,
pistolen , piji en boog uitgerust. De aanvoerders waren van
bet hoofd tot de voeten gewapend ; de helm was van gepo .
lijsr faal , met een' vederbos ; een blinkend pantfier dekte
de borsc, en zij droegen bovendien armfukken . De crein
had langen tijd noodig, om over de brug to trekken ; want
er konden naauwelijks vijf of zes olifanten nevens elkander
gaan . Aan bet hoofd van den optogt beyond zich de Maha.
radja ; voor hem been reden alleen K o s H A I. S I N G H, op .
perbevelhebber van zij tie troepen, en de Rajah D H 1 0 N S I N G H,
zijn kamerheer, op prachcige paatden , om bevelen van hem
ce verwachten .
De Maharadja gebruikte order bet crekken over de brug
zijn ontbijt, en naauwelijks bereikte hij den anderen oever
der rivier, of de troepen voor en aehter hem kwamen op
eenmaal in beweging -- een heerlijk fchouwfpel ! Het was,
alsof men de onczaggelijke vleugelen des adelaars van Pun .
jab zag, door den magtigen Maharadja zelven gezwaaid
wordende - zoo belangwekkend was het, den beroemden
aanvoerder de bewegingen der krijgslieden , welke hij zoo
dikwerf ter overwinning had gevoerd, met flem en gebaren
to zien befuren . l-let landfchap , dat wij aanfchouwden ,
terwijI de troepen naar bet leger van Lord BEN T I N K voort .
rukten, paste voorcreffelijk bij den fchilderachtigen, zeldza .
men indru'k, welken dit krijgsheer op ons maakte . De fchoone
vlakte, waardoor de Sutlej froomt, zal ongeveer twaalf mijlen groot zijn , en worat ten zuiden door eene rij kleine hen .
vela begrensd , waarop bier en daar tempels en grafteekens prij .
ken . Verre daar achter ligt de fad en vesting Roupur. Ten
noorden van die fchoone gewest verheft zich de Himalaya ;
de met fneeuw bedekte fpicfen van die gebergte , als reusachtige zuilen zich verheffende , fchitterden in de fralen der
morgenzon , en in de vlakte ontwaarde men de witte huizen
van Nalagurh op eenen affand van den tot twaalf mijien .
De troepen, welke den Gouverneur-Generaal begeleidden,
befonden nit eene afdeeling rijdende artillerij met acht kanonnen, nit twee eskadrons lanfiers, nit her eenendertigfe
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regement voetvolk, en uit nog een regement ruiterij . Het
voetvolk trok bijzonder de opmerkzaamheld van RUNJIT
S I N G H . Dit was bet eerfte Europefche regement, dat hij
onder de wapenen zag . Hij befchouwde bet zeer naauwkeu .
rig en hield zich hierbij eene poos op . Thans ging Lord
B E N T I N K met zijn ganfche gevolg den Maharadja to gemoet ; en , toen zij nevens elkander waren , flegen zij if, en
omarmden elkander , naar landsgebruik . Hietop werden de
Maharadja en zijne voornaamfle Sheiks in de prachtigfle tent
geleid , en aldaar vele Engelfche Officieren aan den heerCcher
voorgefteld . Men verzocht hem, in eenen armftoel, ter reg_
terhand van Lord BEN T I N K , plaats to nemen ; waarop hij
de beenen onderfloeg en zich nederzette , gelijk B U D H A op
den lotus zit.
De held van Lahor zal omflreeks de vijftig jaren oud
zijn ; hij is mager en klein van perfoon . De kinderpokken
hebben hem bet eene oog doen verliezen ; maar bet andere
is zeer levendig en vol uitdrukking. Van zijn voorhoofd
konden wij niets zien - het flak geheei in de breede vouwen van zijnen geelzijden tuiband. De neus is niet fpits,
als gewoonlijk bij de Sheiks, maar eenigzins flomp, de mood
welgevormd en de kin met een' langen grijzen baard vodrzien . Lange knevels geven aan bet gelaat een meer of min
ruw en woest voorkomen . Zijne kleeding, even als die van
zijn gevolg, was van gele zijde, welke bij hen bufunte (lentekleed) beet -- de Maharadja had zijn ganfche hof, zoo
mannen als vrouwen , bevolen , zich met de zinnebeelden
der vreugde to bekleeden, ten einde een blijk to geven, dat
de boom der vriendfchap, door de beide Magten geplant, in
vollen groei flaat - dat deszelfs groene bladeren en gele blue.
ferns heerl%jke vruchten in menigte beloven , en het geluk der
beide Staten u'aarborgen . Dus trad in out midden de man,
welke in de laatile dertig jaren zich zoo verre boven zijne
landgenooten had weten to verheffen . Hij onderwierp aan
zich alle de onafhankelijke Sheiks in Punjab, en bedwong
tevens met krachtige hand den overmoed en de eerzuchtige
geestdrijverij der Akalis .
Na de gebruikelijke pligtplegingen meende ieder, dat de
Groote Koning onverwijld blijken van de voortreffelijkheid zij .
ner geestvermogens zou geven . - Diepe flute - na eene
lange panze zag men de Iippen van den Maharadja zich bewegen, en de woorden : Lordl fahib kooch peea? (Lord !
F2
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houdt gij van de flesch ?) kwamen nit zijnen mond . Nu ontfond ep gen gefprek over de Indifche en Engelfche wijnen,
en de Maharadjja maakce de aaninerking, dat de Engelfche
wijnen Infanterij zijn, en de wijnen van Lahor, driemaal
Jlerker dan whisky (brandewijn) z#nde, kavaller j , en dat h
voor z~n' per loon de w/nen van Lahor liever had . - Vervolgens begon men over bet doel der bijeenkomst to fpreken .
R U N J I T S I N G H zeide , dat in alle gewigtige gevallen, daar
bet menfchelijk verfand niet in de toekomst vermag to le.
zen, de Sheiks gewoon zijn, hunne heilige boeken to raadplegen . Hij betuigde voorts : a Toen H o L K A R mij drong,
om met hem tegen de Engelfchen eene gemeenfcbappelijke
zaak to maken, verbood de Godfpraak mij, iets re doen , wat
aan deze Mogendheid zou kunnen mishagen , en beval mij
ten ferkfe , altijd alle moeite aan to wenden, om met dezelve in vriendfchap to leven ." Nieuwsgierigheid fcheen ons
toe, een hoofdtrek in zijn karakter to zljn . liij deed allerlei
vragen, doch toonde voornamelijk belangftelling in het krijgswezen en in alles, wat daartoe betrekking had . Onze muzikanten fpeelden in nabijzijnde tenten eenige fraaije fukken, die R U N J I T S I N G H en zijnen zoon K U R K in de
hoogfe verwondering bragten . De Maharadja gaf hun een
gefchenk van 2ooo ropijen . Schotels met allerlei verfnape .
ringen werden aangeboden, en de beheerfcher van Punjab
nam eindelijk affcheid , blijkbaar zeer voldaan zijnde.
Den 27fen kwam K U R K S I N G H des morgens, aan de fpits
van een eskadron der lijfwacht, in onze legerplaats , om, namens den Crooten Koning, den Gouverneur in diens tent to
noodigep . Dien ten gevolge trok eene ferk' afdeeling lan .
Piers en dragonders over de fchipbrug, en fchaarde zich op
eenigen affand van de rivier . Gedurende dezen optogt naar
bet leger van den Maharadja, zag men dezen weldra , op
eenen olifant gezeten , door eenen verrekijker onze ruiterij
befchouwen . De Koning had zijne oplettendheid hierop zoo
geheel gevestigd, dat men moeite fcheen to hebben, hem to
doen bcgrljpeu, dat de Gouverneur-Generaal in aantogt was .
Langzaam en in goede orde ging de trein voorwaarts . De
muzikanten der lanfiers trokken vooruit . Het feken hunner trompetten wekte de echo's der Bergen, welke nog nooit
zoodanlg iets gehoord hadden . Aan den ingang der legerplaats verhieven zich twee zegebogen , welke naar de koninklijke tent leidden, en waaronder de Gouverneur met zjn
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ganfche gevolg doortrok. De vierkante ruimte , waar de Maharadja zijde cent had opgeflagen, was ongeveer honderd
roeden groot, en met karmozijnroode, met gele zijde afge .
zette kleeden omgeven . De deuren der tent waren boogswijze gemaakt en met fcharlakenroode, met gele zijde en
goud geborduurde gordijnen behangen . Eene lange galerij,
uic eene menigte, in eene regte lijn opgeflagene, tenten be.
ftaande , leidde naar de koninklijke tent . Ter wederzijden
van deze galerij ltonden ftoelen . De Gouverneur en zijn ge .
voig werden verzocht, to gaan zitten . Zijden ftoffen en
de fchoonfle Perzifche tapijten van ongemeen fraaije teekening bedekten den grond, en de tenten waren met de beer .
lijkfte fhawls van Cachemir met gouden franjes behangen.
De prachc in de koniulklijke tent ging echter nog alles to
boven . De wanden waren met karmozijnrood, met gouddraad doorweven, fluweel bedekt, en in bet midden een
klein paveljoen, insgelijks met fluweel behangen, maar derwijze met goud, parels en edele gelleencen overladen, dat
men van bet fluweel bijkans niets zag . Te midden van zoo
veel pracht fond de croon des beheerfchers van Punjab,
onctrokken aan de oogen van bet gemeen . Ter regter. en
linkerzijde van de koninklijke tent waren twee andere, kleine tenten opgeflagen ; in de eene had de lijfwacht verblijf,
welke, zoo als reeds gezegd is, in gele zijde gekleed en
gelijk de oude ridders gewapend was ; in de andere huisde
eene afdeeling geduchte Amazonen, wier fchoone oogen eene
groote verwarring in de harten der krijgslieden van Lahor
veroorzaakten,
De Groote Koning was ditmaal in groene zijde gekleed .
flij droeg geene andere juweelen, dan diamanten . Een prachtige diamanten vederbos fchicterde aan zijnen tulband, en
in bet midden van eenen met drie diamanten bezetcen arm .
band zag men den beroemden koh-i .nur (den lichtberg),
welke eens den paauw fierde, die den Croon van Delhi
verheerlijkte . Deze onfchatbare diamanc is van langwerpig
ronden vorm, zoo groot als een ei, en als brillant geflepen.
De beide andere diamanten aan den armband waren ook van
ongemeene grootce, en in de gedaante van een hart bewerkt .
Nadat de menigvuldige voorftellingen van perfonen over en we .
der geeindigd waren , liet men eenen troep Amazonen voor_
bijtrekken , welke alleen met hare fchoonheid gewapend wa-
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ren , die zij echter voor onze blikken poogden to verbergen
door middel van zilveren bladen, welke haar over de oogen
hingen . Vele dezer vrouwen fchenen zeer fchoon , en bad .
den eene bevallige houding ; zij waren getooid op eene wijze, volkomen bij hare leefwijze pasfende . Na deze Amazonen zagen wij de paarden van den Maharadja voorbijtrek.
ken ; deze hadden alien fluweelen, met goud en ziJde rijk
geborduurde dekken .
Den 29fen ging Lord B E N T I N K des morgens over de Sut.
lej, om eene wapenfchouwing der troepen van den Maharadja, die ten naascenbij i i,ooo man bedroegen, bij to woven . Koning R U N J I T had midden op de vlakce eene met
zilver rijk verfierde tent van twee verdiepingen laten opflaan .
In bet prachtige bovenfle gedeelte namen de Gouverneur .
Generaal en de Maharadja plants . Het voetvolk voerde alle
bewegingen zoo vaardig en joist nit, als ooit de troepen
der Oostindifche Compagn:e doen. De krijgstucht en goede
bonding der troepen ftrekken den Koning allezins tot eer,
vooral wanneer men bedenkt, dat hij weinig pulp van Euro .
pejche Officieren erlangde, en dat de menfchen, welke hij
moest afregten, muitziek en niet zeer handelbaar waren . De
Koning zeide ons, dat hij twintig bataljons geregeld voetvolk, zoodanig als wij daar zagen, honderd veldftukken en
eene groote menigte ruiterbenden had .
De beheerfcher van Punjab had Lord B E N T I N It en diens
ganfche familie tot een avondbezoek uirgenoodigd . De ten ..
ten waren aan de helling van eenen heuvel, driehonderd
fchreden van de rivier, opgefagen • De grond in den ganfchen omtrek was door de bekwame tuinlieden van Lahor
in• prachtige bloembedden veranderd . Het jonge koren , dat
men v66r eenigen tijd gezaaid had, vormde eene foort van
grasperken, die in den vorm van olifantskoppen, paarden,
herten en allerlei dieren uitgefoken waren . Eene fchitterende verlichting verfpreidde de helderheid van den dag
over den tuin, aiwafr kunstbloemen, cipresfen, heesters
van allerlei foort overal met veel fmaak aangebragt flonden .
In bet binnenfe der tent werden onze oogen door eene pracht,
door eene menigte van kostbaarheden verblind, waarvan wij,
zonder de &aaije befohrij vingen der paleizen van H A R o U N .
A L-R A S C H I D, of van Koning S A L o M o op bet toppunt zijns
roems, ons geen begrip zouden hebben kunnen vormen .
Met goud geborduurde tapijten bedekten den grond , en in een
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verwonderlijk fchoon , klein paveljoen flonden drie ronde,
croonvormige zitplaatfen, met goud belegd en keurig bewerkt.
De zetel in bet midden was voor den Maharadja , de beide
anderen voor den Gouverneur en voor Lady BE N T I N K .
Achter deze zetels zag men een gouden, met diamanten,
fmaragden, faffieren en robijnen als geheel overdekt rustbed .
De tent werd door prachtige kandelaars van gedegen goud
verlicht .
Weldra verfchenen de Asnazonen, ditmaal gewapend met
piji en boog, - aan derzelver fpits de hoofdaanvoerfler, de
meest begunftigde vrouw van den Maharadja, kenbaar aan
haar kleed van fchariakenroode zijde en de witte veder op
den tuiband . Dezelve hadden nog drie andere aanvoerfiers
van minderen rang , op wier tulbanden insgelijks witte vederbosfen prijkten . Nadat zij eenige danfen uitgevoerd hadden,
beval de ]Maharadja eene der vrouwen, to zingen ; nu werd
een groot blad met zilveren vazen vol goudflof voor hem
op een tabouret geplaatst, en bet gezang , benevens een fpel
van zeer zonderlingen aard, nam een' aanvang . Eene der
vrouwen en de Maharadja vingen bet aan Zij names banden vol van bet kostbare ftof, en wierpen er elkander mede .
Lord en Lady B E N T I N K konden niet enkel aanfchouwers
blijven - zij moesten deel aan bet vermaak nemen, en nu
duurde bet niet lang, of de kampflrijd werd algemeen, en
hield aan, tot dat de ganfche voorraad verbruikt was . Na
deze wonderlijke vertooning werden, op fchenkbladen, wijnen van Lahor en fuikerwerk aangeboden . Daarop deed de
Maharadja zijne diamanten en andere kostbaarheden halen ,
om ze aan Lady BENT I N It to laten zien . Intusfchen bleef
de wijn, gelijk men gemakkelijk kon bemerken, niet zonder
uitwerking op den Grooten Koning ; hij was uitgelaten vrolijk,
drukte den Genersal R A M S A Y en den Overfte ARNOLD,
die in zijne nabijheid wares, alle oogenblikken de handen,
en fpoorde hen aan, om to eten, to diinken en vrolijk to
zijn . Het was reeds diep in den nacht, eer de Gouverneur .
Generaal affcheid van zijnen gullen gastheer kon nemen .
Den 31ften kwam de Maharadja, begeleid door zijne voor
naamfte Sheiks, met zonsopgang tot ons over, om met ka .
nonnen en houwitfers to zien werken . Hij befchouwde alles
met de levendigfte deelneming . De Engelfche kanonniers toon_
den eene groote bekwaamheid in bet fchieten ; de affland
was eerst zeshonderd, daarna achthonderd, eindelfjk duizend
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fchreden , en de kogels troffen zeer dikwiJls bet doel. De
Maharadja wilde nu zelf ook eens beproeven , war hij zou
kunnen doen . Te then einde liet hij eene chatta (een groot
zonnefcherm) als doelwit plaatfen . Nadat hij, met behuip
zijner Officiers en Kamerheeren , tien minuten lang gerigt en
gemikt had, beval hij vuur ; maar de kogel trof niet . Bij
bet tweede en derde fchot was hij niet gelukkiger . Daarop
kregen de Engelfche kanonniers bevel om to vuren, en met
bet tweede fchot vloog bet zonnefcherm in duizend ftukken .
Na deze oefeningen lief de Koning een deel zijner ligte troepen bewegingen maken ; en, alvorens affcheid to nemen, gaf
de Gouverneur hem twee zesponders met voorfpan en kruidkiscen ten gefchenke .
Tegen den avond gingen de Heer P R I N S E P en de Majoor
C A D w E L L over d e Sutlej, om den beheerfcher van Punjab
tot een affcheidsmaal in de tent van den Gouverneur .Generaal to noodigen . De Maharadja werd door deze Heeren
in bet Engelfche leger geleid, en aldaar met de hoogfte eer .
bewiJzingen oncvangen . Na de gebruikelijke plegtigheden,
plaatfee hij zich aan de met kostelijke fpijzen en wijnen wel .
bezetce tafel . Een zeer fraai model van eene hangende ijzeren brug werd hem, namens den Gouverneur .Generaal, vereerd . De brug was van brons en ebbenhout gemaakt. R UNJIT toonde veel belangitelling in her gefchenk, en liet zich
de geheele inrigting verklaren . Nu legde p R INS E P aan den
Gouverneur een aliantie-traktaat, waarin her niet ontbrak
aan eerbetuigingen en vriendfchapsverzekeringen jegens den
beheerfcher van Punjab, voor, en verzochc hem, heczelve
to onderteekenen . R U N J I T had zijnen wensch geuic, om
dit flaatsftuk, to dezer gelegenheid, als een faddasht of
vriendfchaps .onderpand, uit handen van den GouverneurGeneraal zelven to ontvangen . Aziz-o-DEEN las her voor
met luider ftemme, en vertaalde volzin voor volzin in bet
Hindostansch . Lady B E N T I N K gaf, tot affcheid, den Maharadja eene fraaije fpeeldoos ten gefchenke, en nu zeiden
de beheerfcher van Indie, van den oever van den Indus tot
aan de verre grenzen van Ava, onder wederzijdfche verze .
keringen van eeuwige vriendfchap, elkander vaarwel .
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Het

(Volgens den Globe .)

Franfche yolk is niet op dezelfde wijze katholiek in
bet noorden als in bet zuiden, en de oostelijke Departementen
hebben in dit opzigt weinig overeenkomst met de westelijke .
Frankrijk kan , wat bet Katholicismus aangaat , onder vijf
groote afdeelingen gebragt worden, en elke afdeeling heeft
een eigen karakter : I . Parjs en de grootere fteden van Frank .
rijk. Hier heeft de Godsdienst geringen invloed ; terwijl bet
ongeloof vrij algemeen heerscht . De kerken worden weinig
bezocht . Wanneer men van eene Roomfche kerk fpreekt, gefchiedt bet dikwerf op eene fpottende wijze . Parijzenaars,
die her paleis van eenen Aartsbisfchop plunderen en kerken
fchenden , toonen door daden , hoe weinig bun Katholicismus
beteekent . - IL bier noorden van Frankrijk . In dit gedeelte
des lands zijn de inwoners katholiek even als de Belgen, niet
uit gevoel, maar nit gewoonte . Zij hechten zich aan de vormen en plegtigheden van bet Katholicismus . - III . Het oosten van Frankrijk . Hier is her yolk meer verlicht en leven .
diger van aard ; terwiji er, wegens de nabijheid van Zwitfer .
land en Duitschland, meer eenvoudigheid plaats heefr . Her
Katholicismus telt er minder aanhangers , dan in bet noorden .
De Misfionairen en Jezuiten hebben in de oostelijke Depar .
tementen nooit opgang kunnen maken . In dit gedeelte des
Koningrijks zouden de uiterlijke vormen van bet Katholicismus zonder groot gevaar afgefchaft kunnen worden . - IV .
Het westen van Frankrijk . De bevolking is nog zeer onwetend en bijgeloovig . Het Katholicismus der Franfchen in bet
westen gelijkt dat der feren . Men betoont blinde gehoorzaamheid aan de priesters, eert reliquien enz. De boer in
Bretagne heeft nog de denkwijze der middeleeuwen . Hij befchouwt de pastoors als hoogere wezens - als eene foort
van Goden, en alles, war Rome beveelt, is hem heiliger,
dan de woorden van bet Evangelie. - V . Het zuiden van
Frankrijk . Hier heerscht bet Spaanfche Katholicismus, dat
door pracht en glans de zinnen ftreelt . De inwoners hebben
eene levendige verbeeldingskracht . Zij willen door bekoorlijke
plegtigheden, door prachtige procesfiQn en fchoone muzijk
opgewekt en hezig gehouden worden , en bun Katholicismus
is bijzonder gefchikt, om aan dit verlangen to voldoen .
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A an

den weg van Menilmontant, cusfchen bet park van
St. Fargeau en her bosch van Romainville, boven op eenen
heuvel, ftaat een groot en deftig huis, omgeven door eenen
vrij uitgebreiden tuin . Nadat hetzelve langen tijd onbewoond
geweest en daardoor in verval geraakc was, befloot de eige .
naar eensklaps, hetzelve to verbeceren, en dit verblijf van
zwaluwen, uilen en ratten weder voor menfchen bewoonbaar
to maken . Deze eigenaar is Vader E N F A N T I N, de Hoogepriester der St . Simonisten, die met zijne Zonen (zoo noemen
zij zichzelven) bet huis in orde heeft gebragt, om zijnc
aanhangers to kunnen opnemen . De groote tuin, welke door
lange verwaarloozing geheel was verwilderd, is op nieuw
aangelegd en verfraaid geworden . Door metfelaars, simmer .
lieden , fchilders, cuiniers hebben zij bet vervalien gebouw
in eene zeer fraaije woning laten veranderen, en uic den on .
bebouwden ruin een klein paradijs gemaakt .
De 4postels (dezen naam geven de St . Simonisten zich ook)
houden geene dienstboden , maar bedienen elkander . Hunne
werkzaamheden zijn buiten twijfel zoo verdeeld, dat ieder
naar zijne bekwaamheid words gebruikt ; en men zegt, dat
ailes zeer geregeld wordt waargenomen . De volgende bijzonderheden, de huishoudelijke inrigcing betreffende, worden als
naauwkeurig medegedeeld :
Dr. L EON S I M O N , die reeds vbbr geruimen tijd voorle .
zingen over bet St. Simenismus hield , verfchijnt met eer
voorfchoot en verrigt bet keukenwerk voor bet huisgezin .
Helper en handlanger in de keuken is de Heer P A U L It oCHETTE, voordezen Profesfor in de Redekunde . Het was .
fchen van fchotels en borden wend in den eerften tijd met
groote puntigheid verrigt door den Heer LEON T A L A B O T
(voorheen Subftituut van den Procure1Ir .Generaal) ; d'eze post
gang vervolgens op den Heer G U S T A A F VAN E I C H T H A L
over ; voorts op den Heer L A M B E R T, voorrnalig Kweekeling
van de Polytechnifche School ; van dezen op den Baron CH .
D U V E Y R I E R, en thans neemt de Heer M'. R E T O U R ET,
een jong mensch van fmaak en een uitnemend redenear on .
der de St. Simonisten, denzelven met de hem eigene bevalligheld waar. De Heer E M I L B A R R A U L T, voorheen Profesfor
an de School to Sordxe, vervaardiger van een goed tooneel-
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ftuk in vijf bedrijven, onder den titel van la crainte de f Opinion ,
dat in 1831 op het thidtre francais ten tooneele werd gevoerd ,
heeft het vak van tchoen- en laarzenpoetfer op zich geno.
men, waarin hij door den [leer AUGUST CHEVALIER,
vroeger Profesfor in de Nacuurkunde , en door den Heer D U .
G UE L, vroeger Advocaat bij her Koninklijk Geregtshof, ge .
holpen wordc . Het werk van kamervegen is opgedragen aan
de Heeren RIG A U D , Doctor in de Geneeskunde, HOLSTEIN, zoon van een voornaam koopman, den Baron cH.
DUVEYRIER, PONYAT en BROUET, voorheen Studenten,
CHARLES PENN ERA RE,eertijdsBoekhandelaar,enMICHAeL
CHEVALIER, vroeger Kweekeling van de Polytechnifche
School en Uitgever van den Globe. Laatstgenoemde heeft ook
het toezigt op de huishoudelijke belangen , en moet , met
de Heeren R I G A U D en H 0 L STEIN , aan tafel oppasfen. Hij
bedient Vader E N F ANT I N van alles , war deze onder den
maaltijd verlangt . Het is eene zonderlinge vertooning, wan .
neer men aldaar de heeren hunne voormalige knechten ziet
oppasfen . De Heer DES LOG E S , voorheen Slagersknecht, die
als werkman in de huishouding werd opgenomen , moet voor
de wasch zorgen ; onder hem ftaan de Heer F R A N K O I N,
zoon van een' rijken .4merikaanfchen kolonist, en de Heer
B E R T R A N D, vroeger Student . Aan tafel wordt hij bediend
door den Heer H O L S T E I N , in wiens dienst :hij eertijds fond,
De Beer ST . F O U R N E L, voorheen kweekeling der Polytech.
nifche School en Directeur der IJzerwerken in Creufel, heeft
bijzonder her opzigt over den ruin , en wordt hierin gehol_
pen door de Heeren R A Y M O N D L O N H E U R E, voorheen Pro.
fesfor (*) in de Teeken- en Schilderkunst , R o Y E R , eertijds
Orchestmeester bij de Opera , J U S T U S , een Schilder, en
MARS CH E R E A U , een Teekenmeester . Her fchoonhouden van
voorplein en iraat is her werk van den Heer V A N E I C H T H A L,
benevens MARCIIEREAU . De Heer JEAN MERSON houdt
tafel- en keukengereedfchap in orde en dekc de tafel . De
Heer ALEXIS P E T I T , zoon van een' rijk' grondeigenaar,
moet voor de verlichting van her huis zorgen, en de lampen,
omireeks veercig in getal, reinigen en verder nazien . Kort.
om, alle de St . Simonisten hebben in de gemeenfchappelijke
buishouding eenig werk to verrigten . Vader E N F A N T IN
arbeidt foms in den ruin , en weet biji en fpade met bijzon .
dere vaardigheid to gebruiken .
(* ; In den Franfchen zin des woords, Profesfeur .
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De leefwijze van deze lieden is zeer regelmatig . Zij ftaan
des morgens ten 5 ure op . Tot hunne onderfcheidene werk .
zaamheden en tot hunne maalcijden worden zij door bet bla .
zen op eenen hoorn zamengeroepen . Op bepaalde uren zingen zij een koorgezang . Eenige hunner liederen , door den
Heer DAVID, een lid van bet gezelfchap, gecomponeerd ,
zijn ongemeen fchoon , bijzonder die, weike v66r en na den
niaaltijd gezongen worden . Zij houden zich geregeld met
gymnastifche oefeningen bezig, en alle hunne bewegingen ,
wanneer zij vergaderd zijn , hebben jets van de juistheid en
afgemetenheid van die der krijgslieden . Men zou echter to onregt meenen , onder de St. Simonisten zekere ftroef beid to
vinden, welke voor bet aan de befchaafde nianieren der wereld gewone oog onaangenaam ware. Hunne baarden alleen,
weike zij laten wasfen, geven hun een zonderling aanzien ;
voor bet overige is bunne Weeding niet onbevallig, beftaande
uit een' zeer korten , lichtblaauwen rok zonder kraag, een
van achteren toegeknoopt vest en witte broek ; om de middel dragen zij een' gordel van zwart leder, met een' gesp
van geel koper. Zij gedragen zich als lieden , welke van
niets afftand doen , wat in goed gezelfchap wordt gevonden .
Zij hebben reeds voorlang gelofte van ongehuwden ftaat afgelegd ; maar dit is flechts voorwaardelijk : zoodra Vader
E N F A N TM huwt, zijn alien van hunne gelofte ontiagen .
Wij waren bij de aanneming van eenen St. Simonist tegenwoordig, en wij zagen ook , dat een zoogenaamde 4postel
bet gezelfchap verliet , om in de wereld terug to keeren ,
dewijl zijne ligchaamskrachten bet hem Diet toelieten , zich
naar de regelen der orde geheel to fchikken . In de oogen_
blikken der fcheiding werden er vele tranen geftort .
Het is inderdaad to bejammeren, dat lieden, waaronder eenigen groote verdienften hebben, hun leven op eene zoo onnutte wijze doorbrengen . Velen hunner hebben ambten bekleed , in weike betrekking zij der maatfchappije wezenlijke
dienften hadden kunnen bewijzen . Doch waartoe en wien is
hunne dwaze afzondering van de wereld nuttig, en werwaarts zal dezelve voeren ? Hun oogmerk , volgens hun zeg.
gen , is , de dienstbaarheid to veredelen , loondienst to doen
ophouden , en, door bevordering van eensgezindheid, een einde to waken aan den ftr jd , welke thans in de burgerlijke
maatfchappij heerscht. Zullen ziJ dit doel bereiken door de
middelen , weike zij aanwenden 7 De menigte gaat zeer na
bun buis voorbij, bezoekt hen, belacht hen, of bewondert
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bunnen moed en den eerbied , door hen aan hunnen zooge .
naamden Vader bewezen ; doch men denkt er niet aan , om
hen na to volgen . Trouwens, hunne dwaasheid kan ook
niet lang duren . Zij zelve zullen bet inzien , dat kunflenaars
en geleerden , die borden wasfchen en laarzen poetfen , niet
beantwoorden aan bet doel , (gelijk zij zelve in hunne taal
bet noemen) hetwelk God eenen ieder in de maatfchappij
aanwijst, om namelijk zijnen medemensch, door aanwending
van zijne zedelijke , natuurlijke en verflandelijke vermogens ,
bet meestmogelijke nut toe to brengen .

FRAGMENT-ANTWOORD OP HET FRAGMENT UIT EENEN BRIEF,
OVER EENIGE GEBREHEN EN MISBRUIEEN BIJ DE EERDtENST
TE PLATTEN LAND% .
--- Gij ziet, dat ik uw gefchrijf, ten gevolge der mij
verleende vrijheid, voor de regtbank des publieks heb ge .
brags, en ook deze regelen wil ik, zonder eenigen fchroom,
openlijk kenbaar doen worden . Ik ken uwe, gij mijne bedoelingen, en wij beiden zijn de zaak met Vader H I E R O.
N Y M U s eens ; wij bedoelen niemand perfoonlijk to beleedi .
gen , en willen alleen tegen gebreken fchrijven ; die dan daarover toornig words, moge tevens zichzelven aanklagen l
Denk evenwel niet, dat ik voornemens zoude zijn, de lijst
der Gebreken en Misbruiken , bij de Eerdienst ce platten
laude , verder uit to breiden ; offchoon bet mij daarbij niet
aan flof zoude ontbreken . Neen, Vriend ! ik wil u flechts
aanwijzen, dat bet in de groote Steden, dat bet, onder an .
deren , hier to l1
niet a1 goud is , wat er blinkt, en
dat er bij her houden van de openlijke Eerdiensc nog veel to
weufchen en to verbeteren overig blijft . Ik heb daarover,
nu en dan, ten gepasten tijde, en in tegenwoordigheid van
bevoegde perfonen, met befcheiden ernst, het mijne gezegd ;
maar tot hiertoe bleef alles bij bet oude , en de Gebreken
en Misbruiken gaan den gewonen flendergang.
Toen uwe lieve vrouw, v66r twee jaren, vijf weken bij
cns doorbragt, was bet haar niet mogelijk, onze kerken to
bezoeken , en zij hield daarom den zondag bij onze Doopsgezinde broeders ; verklarande , niet to kunnen begrijpen, hoe
mijne vrouw en dochters bij ons met ilichting konden ter
kerk gaan
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De gewoonce, om eene tulle dorpkerk cc bezoeken, moge
aan die verkiaring iets toegebragc hebben ; maar bet is niertemin waar, dac bet kerkgaan, vooral bij Predikanten, die
een talrijk gehoor hebben, zeer moeijelijk is, en weinig ter
bevordering der Christelijke flichcing kan bijdragen .
De plaatfen in onze kerken behooren of aan vaste eige .
naars , die dezelve jaarlijks iaburen, of zij zijn onverhuurd
en voor een ieder coegankelijk . Maakt de eigenaar of eige .
naresfe van zijne of hare pla'ats geen gebruik, in dat geval
heeft de zoogenaamde Plaatsbewaarfler of de Bank/luiter de
vrijheid, dezelve door een' ander' to doen bezetten .
„ Dit alles - zegt gij - is zeer ordelijk ." Maar bet
fchijnt dic meer, dan bet is . - Plaatsbewaar/ler en Bank.
fluiter toch kunnen in geen geval tlellig bepalen, of een
eigenaar al dan niet zal komen, en vooral niet, of deze
zijn bewijs van eigendom niet aan een' ander' kan hebben
afgettaan . Zoo gebeurt bet niet zelden, dal eigenaars hunne
plaatfen , bij bet ter kerk komen , bezet vinden , waardoor
dan altijd wanorde en ontevredenheid oncllaac, of voor 't
minsc een zeer ontlichtelijk gewoel, beweging en floelenge .
klim, dat men veeleer in een' Schouwburg, dan in den tem .
pet des Heeren , zou verwachcen .
Dat dit alles niet zonder veel gedruisch in zijn werk gaat ,
valt ligt to begrijpen : maar, hoe de uitwerkfelen daarvan voor
ce komen? 0, mijn Wend! hiercoe flaat men een' zonderDe Voorlezer - wien niemand fchier
lingen weg in
meer verftaan kan - wekt de Gemeente op, om, ter eere
Gods en ter onzer alter Jliehting, to zingers! meer paar waarheid behoorde bet ce heecen : om het onftichtellk gedruisch
to overfchreeuwen .
De algemeene wanorde wordt ook veel daardoor vermeer .
derd, dat de eigenaresfen van plaatfen doorgaans laac terkerk
komen, en alsdan hare floelen bezel vinden . Vaak gebeurt
bet dan, dal de bezitfter van zoodanig plaats niet verkiest
op to flaan, en bet gezag der Plaatsbewaar/ler moet worden
ingeroepen, om bet regt der eigenaresfe cc handhaven .
Met groove onvergenoegdheid, onder brommen en knorren,
fomtijds fcheidende, ftaat eindelijk de onwetcige bezicfer op,
ten einde nog op een dusgenoemd krukje geplaacsc to wor .
den, of zij verlaat, met een coornig gelaat, bet Heiligdom.
Eindelijk verfchijnt de Leeraar op den predikttoel, en -ijlings zet zich
er bevindcr. zich nog plaatfen onbezet
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de menigte in beweging, en, even als ware er eene vesce
met form to veroveren, melt men, over bank en floel, met
groot rumoer, naar de nog onbezette plaatfen : fomtijds zelfs
geraken daarbij bejaarde lieden en kinderen onder den voet,
met gevaar van zich to bezeeren . Wij zijn, van kindsbeen
af, aan zulke ongeregeidheden gewoon geworden ; maar lieden uit kleinere plaatfen, voor de eerfte reis getuigen van
zulke ergerlijke tooneelen, en op dezelve onvoorbereid, moeten natuurlijk op her denkbeeld komen, als wierd de ftichtelijke vergadering, door eenen hoop rustverfloorders, verraderlijk overvallen I
Is al her genoethde hoogst onitichtelijk bij elke gewone
Godsdienstoefening, her is zulks vooral bij de plegtflatige
viering des Avondmaals . Maar ook daarbij heeft nog een
gebrek plaats, dat even ontftichtend is, als her gemakkelijk
to verhelpen ware . Gedurig toch vindt men de toegangen
cot des Heeren cafes bezet met kinderen , knapen en perfonen , die aan her Nachtmaal gees aandeel nemen, en, door
nieuwsgierigheid alleen gedreven, char zijn, en den ordeIijken toegang verhinderen . Meer dan eenmaal is hierover
geltlaagd, bij de kerkelijke Authoriteicen - men femc de
redelijkheid der klagten toe - en . . . de ergernis words niet
geweerd ; de nieuwsgierige toekijkers blijven den Avondmaalganger hinderen.
Er beflaat nog een misbruik , dat den Godsdienstvriend
moet ergernn . De plaatfen , die niec aan eigenaars coebehooren, worden door de Plaatsbewaarflers en Bank/luiters
to hunnen voordeele afgeftaan . De gewone prijs hiervoor
is to centen ; dan er worden er ook gevonden, die, voor
eene zoogenaamde goede plaats, gaarne 25 centen over heb_
ben . Dit ilaat nu wet aan een seder volkomen vrij ; maar
hieruic vloeic sevens voort, dat de Stoel- of Bankbewaarders
gees plaats voor to centen afftaan, zoo lang hun nog de
hoop overig blijfc, 25 centen voor dezelve t bekomen . De
dusgenoemde dubbeltjesklanten kunnen daarom rondfukkelen s
tot dat de Heeren en Dames, die 25 centen kunnen becalen,
geholpen zijn, en moecen zich daarbij Met zelden menige
onheufche en onvoegzame afwijzing getrooscen . (*)

*) Dit herinnert den Redacteur een Lid diens zelfden
Kerkgenootfchaps, die gewoon was to zeggen : ,, De Anti .
,, christ heerschc in de Gereformeerde Kerk l" daarmede doe .
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Dat al bet opgenoemde weinig ter bevorderlng van gods .
dienftige ftichting bijdraagt, en elken voorftander der open .
lijke Godsdienstoefening ergeren moet, gevoelt gij van zelve. Maar, dat deze Gebreken en Misbruiken niet verbe .
terd en geweerd worden , mag inderdaad verwondering baren ; want her beftaande onwelvoegelijke kon, indien men
ernftig wilde, zeer wel worden weggenomen . Onze Predi.
kanten kunnen er Met mede gediend zijn, dat Leden onter
Gemeente bij de broederen Lutheranen , Doopsgezinden en
Remon(iranten hunne Godsdienstoefeningen houden ; dock kan
men dit ten kwade duiden aan Medechristenen, die gaarne
nit de plaats der godsdienflige leering alles geweerd zien, war
onordeqk en onflichteqk, ja ergerlijk mag genoemd worden ?
Her zij verre van mij , aan de bevoegde kerkelijke Authoriteiten voorfchrifcen tot herftel to geven . 1k kan niet voor.
onderftellen , dat deze middelen ann hen onbekend zullen
zijn, en ik mag niet vermoeden, dat zij niet gereedelijk alles, was mogelijk is , zouden willen aanwenden , ten einde
de beftaande Gebreken en Misbruiken, bij de openlijke
Eerdienst, to verbeteren en weg to nemen . Verouderde gewoonten, beftaande vooroordeelen en her eigenbelang van
ondergefchikte kerkelijke beambten zouden daarbij op den
achtergrond behooren geplaatst to worden ; maar men zoude
ook daardoor her verwijt ontgaan , dat er in den Schouwburg
meer orde en welvoegelijkheid words in acht genomen , dan
in de tempelen, aan de vereering van God en onzen Zalig .
maker toegewijd . Waarlijk, mijn Vriendl de zaak is van to
veel aanbelang, dan dat men dezelve , als ware her eene
beuzeling, der behartiginge onwaardig zou molten keuren .
Welligt zet menigeen , minder over mijn gefchrijf, dan
over deszelfs openbaarmaking, een fcheef gezigt . De zoodanigen wil ik, neven s u, naar Vader H i E R O N Y M U S v erwij .
zen. l k voor mij doe gaarne affland van alle gezag in ker .
kelijke aangelegenheden , maar houde bet met den Apostel
P A U L U S , die wenschte, dat alle dingen met orde gejchiedden . - Vaarwel!
T. T.
S. M.
lende op de klasfe der Banktluiters en Plaatsbewaarfters , als
de menfchen nit de kerk werende en her deel der Armen
afbreuk doende .
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Tn de zitting van de Akademie der Wetenfchappen to Parsjs

den 2 julij 1832 heel.' D U R E A U D E L A M A L L E de
uitkomst zijner ondetzoekingen nangaande de Egyptifche, Siciliaanfche en Italiaanfche papierplant medegedeeld . Tegen
de vroeger aangenom •e ne meening bewijst Mj , Bat dezelve
in vale laden groeit . Hij zelf vond dit gewas in Italie,
bij her meer Trafimenus. R A D E L heeft de plant bij Ostia

,Dp

gezien . S T R A B a verzekert , dat dezelve in Indiz vooirkomt,

in Chaldaea, A E S C H Y L U S in NubiE en Ai ysft en deze getuigenis van den treurfpeldichter word.' door
BRUCE bevestigd . De papyrus, welken men thins In den
plantentuin to Parijs heeft, komt uit Slcilie ; de jonge, near
P L I N I U S
nie ,

Frankr{jk

gebragte , planten zijn nit de nabijlleid der bran
Men wist reeds tang uit P L I N I U S,
Arethufa genomen .
V n E o P H R A S T U S en andere Scilrijvera', dat dt Pgyptenaren
weteear de wortels van den papyrus als branh'of gebruikten,
en ook eenige fnuisterijen daaruit vervazrdlgden . Bekand 'was
bet ook , dat de llengel eerrig voedfel opleverde - dat de-

zelve tot bet bouwen van grootere of klelnere booten, maar
voorat tot bereiding van papieT diende . Men had ec'hier,
wat her la'atstgenoemde gebruik aangnat, zeer onjuiste begtippen van -de zaak, dewfjl men geen acht gaf op een aanmserkelijk onder-cheid in den bouw van den flengel der plan .
ten . Men meende nameljk, dat de flengel van den papyrus,

even als die der meeste gewasfen , nit ringen betbaat dat dezelve eenen bast heeft , en dat deze her is, welke,
verarbeid en in eenen vochtigen toefland dun uitgefpreid,
de bladen heeft geleverd, waarop men , als ze droog waren, kon fchrijven . Zoo is her echter geenszins . De papy •
rus is eene monacotyledonifche plant (plant met Uri' zaadlap), die noch bast ,

noch jaarringen heeft. De flengels ,

wier zelfflandigheid uit een vezelachtig merg beftaat, werden met een fijn mesje in dunne bladen gefneden . Men legde dezelve dan zoo sevens elkaader, dat de raald van bet
eene lets over then van bet andere kwaal, en het .gosnachtige lap , waarmede de plant daartrokken was, deed Aie
vast aan elkander hechten . Len enkel bled, hetwelk mess
op deze wijze verkreeg, heette in dezen toefland fcheda
MENGELW . 1833 . NO. 2 .
G
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men befneed bet aan de randen, brags bet order de pers ,
en lief bet dan in de zon droogen . Voorts werden twee zoodanige bladen of vellen aan elkander gehecht en op nieuw
aan de pers onderworpen - hergeen men dan verkreeg, was
eene plagula.

Deze werd verder geklopt, gevouwen en ge.

lijmd, waartoe men meel of broodkruim, met een bijvoegfel van azijn , gebruikte . Het vel papier werd nu ten tweede .
male geklopt en met ivoor glad gemaakt. Eindelijk voegde

men zoo vele bladen of vellen, als tot een gefehrift be .
boorden, - zelden meer dan twintig - to zamen .
U R E A U D E L A M A L L E toonde een ituk papier der On .
den, waaraan de zoo even befchrevene manier van bereiding
zeer duidelijk to onderfcheiden was . Dit fragment is van
een handfchrifc nit de Tur jnfche verzameling, en draagt een
dD
atum, waaruic blijkt, dat hetzelve v66r 2 654 jaren befchreven is geworden . Dezelfde Geleerde is van meening ,
dat de fchrijfkunst, die i8oo jaren v66r de Christelijke jaar .
telling algemeen verfpreid was in Egypte, uit dic land reeds

in de tiende of althans in de negende eeuw v66r CH R I svus naar Griekenland overging. Gewoonlijk itelt men, dat
bet eerst in de zesde eeuw v66r onze jaartelling gefchiedde .
Is bet gevoelen van D U R E A U D E L A M A L L E waar, dan
zouden vele verhalen uit de hooge oudheid, van welke men

nu onderhelt , dat ze , door bet gaan van mond tot mond
bij eene lange reeks van opvolgende gefachten, zeer mis .
vormd werden, veel nader aan de bronnen zijn, dewiji men
dus kon en moest aannemen, dat dezelve Wet door overle .
vering, maar door fchrifc bewaard werden .

JEZUa WEENDE.

Geesten! Eng'len! Hemelkoren! die bet glansrijk aangezigt

Dekt met uw gefloten wieken, als ge aanbiddend nederligt ;
Ook w1j, menfchenkind'ren, juichen, in aanbidding zaamvereend

„ Onze menschheid is geldeld ; onze Heiland heeft geweend!"
Palestina I heil'ge bodem ! waar Hij , zegenend en goed ,
Wandelde Tangs uwe heuv'len , Palestina I zijc gegroet I
Hemeldrupp'len welden opwaarts nit bet oog van onzen Heer,
En zij vielen, Palescina I op uw' heil'gen bodem nedr .
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JEZUS WEENDE .

Vroeg're hulp had Hij onthouden, (Hemelmin beval het dus)
Toen H1j zwijgend boog ter neder in het graf van Lazarus
Ddd.r, ddgr lag de vriend zijns harte, door den doodflaap als
verfteend,
En - de Heer van Aarde en Hemel , Jezus Christus, heeft
geweend 1
Hoogepriescer vol erbarming, die van nit den Hemel ziet!
Neen, nu fchamen we ons de tranen bij der dierb'ren grafzerk niet!
Nu is onze finart geheiligd, tot de Hemel ons hereent :
Hoogepriester vol erbarming, Gij ook hebt op acrd' geweend!
't Hoofd omhoog, wie ooit door lijden bier op card' gelouterd
word' !
Boven, boven leeft de Heiland, die hier tranen heeft geftortI
Is uw hoop , uw troost bedolven onder't kille lijkgefteent', Heeft ook in dit dal van tranen niet Gods heilig Kind geweend?
Blijv' de hope des herrijzens hier uw hechte pelgrimsftaf!
Lazarus waakte op ten leven, toen Gods item klonk in zijn graft
Dat zij balfem voor uw fmarte bij 't verftorvene gebeent',
Tot ge eens zaam aan Jezus' voeten tranen van erkent'nis weentl
Dec . 1832 .

J.

VAN DIESEL,

Jz., M. D.

HOLLAND.
Graauw is uw hemel en ftormig uw ftrand,
Naakt zijn uw duinen en effen uw velden,
U fchiep natuur met een ftiefmoeders hand, Toch heb ik innig u lief , o mijn Land!
Al wat gij zij c , is der Vaderen werk ;
Uit een moeras wrocht de vlijt van die helden,
Beide de zee en den dwing'land to fterk,
Vrijheid een' tempel en Godtvrucht een kerk .
Blijf, wat gij waart, toen ge blonkt als een bloem :
Zorg, dat Europe den zetel der orde,
Dat de verdrukte zijn wijkplaats u noem' ,
Land mijner Vad'ren, mijn lust en mijn noem!
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,En *at de dank
toeko st bewaarc ,
Wet ink baar zwaagere wolken ook worde,
&Nauwv'ren behooren a m 't vieklooee zwaard,
Vsderland 1 eenmaal het vrjjfte der card'.
In Zweden . 1832.

E. J. P O T G I E T E R .

RtT HE!JLNDA11GSC6E

ZUROPBEL11E T7R5EMAWSCf1lP, IN

bitq_E rthru-DaCwr9YES .

Van de eerfte jeugd of aan verzonken in godloosheid,

!n misdafln cri egroeid, vergrijsd in de erg(te boosheid,
De vriend van R O B E S P I E R R E, en fnooder nog, dan hij ;
Ben ftaarstnan van dat merk , 6 Britten I is nw c R . . Y.

Een fsa£ der ainlijkheid , inet ooegekhtnefd geweten,
Een famenweOffel van verraderij en list,
De f
1 van muiters , biJ gevioekte burgertwtst t
i)it gruwzaam wangedrocht is P
t geheeten .
Had hij, in de eeuw van LOT 11, in Siddims dal gebloeid ,
I>fj was doer 't zwavelvuur thee tot een kool gefchroeid .

Werd in 's Tartufes mom (gelijk 'c gefchiedblad meldt)
Een Bisfchop van Autun naar't leven voorgefteld,
Die huichelaar zou thands M O L I h R E S luim Met wekken .
Neen ; ware een T
D aan hem bekend geweest,
Zoo als onze eeuw hem kenc, gewis had 's Dichters geest
Dan geen R O Q U E T T E(*) , maar, met levendige trekken,
Den booswicht, die Euroop nu veertig jaar beroert,
In 't beeld van SATAN zelv' op 't fchouwcooneel gevoerd .
(*) De naam des bedoelden Blsfchops van 4lutun .
1833 .

S . 1. Z. WISELIUS .

ME NG E EW ERK.
Aan

den

!leer Redacteur

der

Vaderlandfche Letteroefe-

ningen .

Wei Edel Heer !
!let nevensgaande ftukje, bevattende eenige bedenkingen
ten aanzien van den toeifand des vaderlands in de jaren 1672
en 1832 , heb ik voorgedragen in het alhier, federt bijkans 35
jaren, beflaande Natuur_ en Letterkundig Gezelfchap : Oefe .
ning in Wetenfehappen . Men heeft mij gezegd, dat het nuttig
kon wezen , hetzelve in dezen rijd meer algemeen bekend to
makers . Indien dat zoo ziin mogt , zoo ik meenen dat niet
to molten weigeren, lk zend het alzoo aan U, met verzoek,
om , zoo Gij in dat gevoelen deelen mogc, hetzelve to plaat .
fen in het Mengelwerk van uw zoo algemeen gelezen tijdfchrift .
Men heeft mij de bedenking gemaakt, dat ik van den finantidlen toefland van ons vaderiand, gedurende gemelde tijd .
perken , geene melding gemaakc heb . Het zou niet veel moeite
inhebben, geloof ik , om aan to toonen, dat, ook in dat op .
zigt , onze omffandigheden op dit oogenblik niet ongunfliger
ziju, dan in :672 . Dat betoog zou mij echter genoodzaakt
hebben , om in meer bijzonderheden to treden , dan waarvoor dit ffukje, dat niet als eene opzettelijke verhandeling,
maar flechts als eene kleine bijdrage moet befchouwd worden , uit deszelfs aard gef'chikt is .
Ik betuig met hoogachting to zijn,
Wei Edel Heer !
HHaarlem ,

den 8 Jan . 1833,

Uw Wei Ed . Dienaar
P . M A B A, JUN .

EENIGE BEDENKINGEN TEN AANZIEN VAN DEN TOESTAND DES VADERLANDS IN DE JAREN 1672 EN 1832 .

Door Mr . P . M A B A , JUN .

W ij fpreken gaarue van datgeen , wat ons na aan !let
hart ligt .

Deze waarheid zagen wij zelden meer beve$H

MENGELW . 183,3 . NO, 3 .

98

DE TOESTAND DES VADERLANDS

tigd , dan in de tegenwoordige tijden , nu wij alien gezamenlijk, als kinderen van hen vaderland, in eenen algemeenen nood verkeeren . Zonder toch dat men ons befchuldigen kan, alsof wij ons , ongeroepen , zouden opwerpen als ftaatkundigen , wanneer wij elkander vragen
en onderhouden over de gebeurtenisfen dezer dagen, is
her veeleer her gewrocht van dat natuurlijk gevoel ,
't welk alle gevoelige menfchen bezielt, dat hen belang doet ftellen in den voorfpoed van hetgeen hun dierbaar is, 't welk ons tegenwoordig bijzonder aanfpoort,
om over bet tot, dat ons vaderland treft en mogelijk to
wachten ftaat , met elkander to fpreken , de gebeurtenisfen to befchouwen en de daden van n agtigen en aanzienlijken to beoordeelen van uit her aandpunt, waarop ieder
onzer geplaatst is . En geen wonder! alles toch, war
ons dierbaar is , alle onze betrekkingen , onze ouders ,
echtgenooten, kinderen, vrienden, onze bezittingen, onze ftand in de maatfchappij , onze vooruitzigten en die
onzer kinderen voor de toekomst, alles, alles is begrepen in her veelbeteekenend woord vaderland. Wie kan
dan koel blijven , als dat vaderland op de onregtvaardiglte wijze wordt aangerand door de geweldigen der aarde ?
Wie kan zwijgen, als hij de rampen befchouwt, die her
reeds troffen , de gevaren , die her nog dreigen ?
Maar , dat wij ons echter , bij zoodanige befchouwingen , niet laten vervoeren tot al to itoute beoordeelingen
of veroordeelingen van anderen , noch ons door de gevaren, die wij to gemoet zien, to zeer verontmoedigen ! --• Veel is er nog , waarover wij ons moeten verblijden in de tegenwoordige, gewis rampvolle, dagen .
Niets zal ons daarvan meer overtuigen , dan cen blik op
de gefchiedenis van ons vaderland, en wel in die dagen ,
die, fchijnbaar ten minfte, met de tegenwoordige veel
gemeens hebben ; ik bedoel die van her jaar 1672 .
Ik heb niet ten oogmerk , u die gebeurtenisfen zelve
voor to ftellen ; ik vermoed, dat zij genoegzaam bij mijne
Hoorders bekend zijn : ik wil, in eenige algemeene trekken, den toeftand des vaderlands in then tijd met den

IN DE JAREN 1672 EN

18 3 2 -

99

tegenwoordigen vergelijken , omdat ik overtuigd ben, dat
ook flechts eene oppervlakkige befchouwing daarvan ons
veel floffe zal geven , om , in onzen tegenwoordigen
toefland, met een eerbiedig opzien tot den Almagtigen,
die bet onregt haat , bedaard de toekomst of to wachten .
Het was toch Frankri k, even als nu, dat de eerfle
en voornaamfle oorzaak was onzer rampen . L O D EW IJ tc D E XIV had een' onverzoenlijken haat tegen onze
Staten opgevat , omdat zij , door hun drievoudig verbond met Engeland en Zweden, hem hadden genoodzaakt den vrede van 11ken to fluiten . Dat verbond moest
verbroken worden . Hij deed daartoe bet eerst pogingen
bij de Staten , doch vruchteloos ; daarna bij Zweden , dat
mede in 't eerst zijne aanbiedingen van de hand wees,
en niet eerder daarvaniafging, dan nadat Engeland, op
aanhitfing van Frankr! k, bet openlijk verbroken had . -\Vij klagen thans over eene gedrogtelijke flaatkunde, die
alles , wat refit is , met voeten treedt, en, onder befchaafde natien, allthn bet regt van den flerkflen fchijnt
to eerbiedigen, en helaas ! met maar al to veel grond ;
maar , voorzeker , de tijden , waarvan wij thans fpreken ,
leveren niet minder voorbeelden op van trotschheid en
opgeblazenheid op overmagt , van laagheid en trouweloosheid in bet nakomen van plegtig geflotene verbonden .
Alles hadden de Staten gedaan , om bet dreigende gevaar
of to weren . Zij hadden den Engelfchen genoegen gegeven ,
door toe to treden tot verbindtenisfen met hen , ten aanzien der Indifche bezittingen , waarvan bet voordeel genoegzaam geheel aan hunne zijde was ; aan hunne onbillijke eifchen voldaan, ten aanzien van hetgeen zij bet
refit van de vlag geliefden to noemen, dat is : dat onze
vooten zekere cerbewijzen aan de hunne , ja zelfs aan
hunne afzonderlijke fchepen , zouden betoonen . De Sta•
ten hadden den Franfchen dwingeland alle voldoening aangeboden , zelfs hem een buitengewoon gezantfchap gezonden . Alles hadden de Staten toegegeven , voor zoo
verre de onaf hankelijkheid des lands dat gedoogde . Maar
to vergeefs ! Hij , de trotfche Alleenheerfcher , wilde den
H2
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ondergang van onzen vrijen Staat ; deze was bij hem
befloten ; de oorlog fcheen hem daartoe het zekerfle
middel , en , op allerlei vergezochte gronden , of liever
zonder eenigen wettigen grond , verklaarden Frankrzjk
en Engeland den oorlog aan onzen Stoat, die geene bondgenooten had , dan den voormaligen vijand , den Koning
van Spanje, offchoon later de Keurvorst van Brandenburg en de Keizer zich daarbij voegden .
Ziet daar vele bijzondere punten van overeenkomst van
gene met de tegenwoordige tijden , voor zoo verre de
buitenlandfche ftaatkunde betreft . Ook thans is Frankrijk de drijver van den oorlog, of liever van daden , die
met oorlog gelijkftaan ; niaar nu , om zich bij voorraad
meester to maken van het tegenwoordige lielgie , ' t welk
het reeds als zijn wingewest befchouwt ; en Engeland
laat zich , hoe onbegrijpelijk , daarin medeflepen , zeker
tot zijn eigen verderf, indien het niet fpoedig terugkeert .
Ook thans was alles door ons toegegeven , wat behoudens de eer en onafhankelijkheid des vaderlands mogelijk
was, om den onregtvaardigen aanval, die ongehoord is
in de gefchiedrollen van befchaafde nation, doch waaraan
wij in deze eeuw van befchaving ten duel ftonden , zoo
mogelijk, to voorkoinen . Opmerkelijk is het, dat de
Staten, destijds, door datzelfde Frankrffk en Engeland,
werden befchuldigd van niet genoegzaam doordrongen to
zijn van eerbied jegens hunne Koningen, wier Ministers
ons thans in den ban willen doen, omdat wij voor het
Koningfchap to veel eerbieds betoonen . Maar zeker,
L O D E w IJ K D E XIV was geen Roi citoyen !
Zoo niet alle bcrekeningen falen , kan het ons thans
aan geene bondgenooten ontbreken, indien Frankrok ons
grondgehied andermaal mogt bedreigen ; het kornt ons
onmogelijk voor, dat Engeland, in dat geval, de zijde
van Frankrijk zou kunnen blijven houden, als ook dat
Rusland , Oostenr~Vk en Pruisjen dat bedaard zouden
kunnen aanzien, omdat aller dadelijk belong, (het d6nige
roerfel der ftaatkunde) ja aller behoud voor de toekomst ,
in zoodanig geval , eene algemeene tusfchenkomst ten
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unzen voordeele fchijnt to gebieden . Daarover uitweidende, zouden wij ons in een veld van ftaat- en handelkundige befpiegelingen mocten begeven , waaraan geen
einde zou zijn, en waartoe ook doze voordragt Diet beftemd is . Wij willen ons liever bij daadzaken bepalen ;
en daaruit meenen wij to kunnen opmaken , dat onze
tegenwoordige toeftand , uitwendig befchouwd , gunftiger is , dan die der Staten was , bij bet uitbarften van
den oorlog in 1672 .
Meer gronden van gerustheid zullen wij echter vinden,
wanneer wij de!l inwendigen toefland van ons vaderland
in die beide tijdvakken vergelijken .
Zorgelijk was de uitwendige toelland des vaderlands
op bet tijdflip , waarvan wij fpreken ; verfchrikkelijk de
inwendige . _-- 1)e twee magtigfle natien van Europa,
vooral in then tijd , beoorloogden den Staat ter zee en
to land . 's Lands zeemagt was in redelijken toeftand,
maar zou toch , zoo 't fcheen , Diet beftand wezen tegen
de vereenigde vloten van twee zoo magtige Mogendheden . Het leger to velde was uiterst zwak ; de grensfteden flecht voorzien ; de vestingen noch genoegzaam
verfterkt , noch behoorlijk bezet ; provincien in onderlingen twist , over bet aanwerven van krijgsvolk ,
en over de magt en waardigheid , die men den Prinfe
van Oranje verleenen zoude ; de fteden in volflagen oproer en aan plundering overgegeven ; de overheden door
de burgers van verftandhoucling met den vijand befchuldigd ; de gegoeden , die vermoed werden hunne bezittingen voor bet nakend gevaar in veiligheid to willen brengen, door bet gemeen geplunderd, mishandeld ; Regenten in hunne perfonen en betrekkingen beleedigd, verguisd
door bet hollend gemeen ; burgers onderling in twist
over godsdienst en flaatkunde en door Predikanten opgehitst ; Bevelhebbers aangeklaagd en veroordeeld wegens
laf heid en verraad , en - of dat alles niet genoeg ware ! de regterlijke magt bf vreesachtig om de boosheid to
ftraffen en onpartijdig refit to doen, of zelve zoodanig
door partijzucht verblind , dat onfchuldigen veroordeeld werden
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Denkt niet , mijne Hoorders ! dat ik dit tafereel to
zwart gemaald heb , om onzen tegenwoordigen toefland
des to gunftiger to doen voorkomen . Wilt gij daadzaken ? Welaan ! eene korte fchets van her gebeurde zal
u overtuigen .
Onze vloot werd begroot op eenennegentig fchepen en fregatten, behalve kleine vaartuigen ; de vereenigde vijandelijke
vloot werd op ten minfle honderdendertig zeilen berekend .
De zeeflag intusfchen , welke bij den aanvang des oorlogs , onder her opperbevel van onzen onfferfelijken D E
R U I T E R, voor Soulsbaai tegen her vereenigd vijandelijk eskader plaats had , was hardnekkig ; dezelve begon
des morgens ten 7 of 8 ure, en duurde tot aan den nacht.
Veel werd er aan beide zijden verloren ; de uitflag was
twijfelachtig, offchoon bet verlies van den vijand grooter geacht werd dan her onze . Dat was ook her geval
met de volgende zeeflagen gedurende dezen oorlog , de
laatfte voor Kijkduin , in alle welke de onzen tegen
eene groote overmagt van vijanden moesten ftrijden, maar
telkens met minder verlies dan zij uit den flag keerden ,
en van welke her gevolg was, dat onze zeehelden den
Engelfchen beletteden, de voorgenomene landing aan de
Helder to doen .
Maar de landmagt ? Deze was in den flechtften toefl:a`nd . Op de eerfle aannadering van den vijand werden
alle de grensvestingen dadelijk verlaten en zonder eenige
verdediging overgegeven, en fpoedig waren Oyerfsfel en bet
Graaffchap Zutphen bemagtigd door den Keurvorst van
Keulen en den Bisfchop van Munfler, en Gelderland,
Utrecht en drie ifeden van Holland, Naarden, Woerden en Oudewater, door de Franfchen veroverd of in .
genomen ; en her was in then toeftand, dat men nog raadpleegde, om burgers en boeren op to roepen tot verdediging des lands ! En, wil men, met weinige woorden,
eene fchildering van den ftaat van verdediging des lands ;
ziet hier de eigene uitdrukkingen van de Afgevaardigden
to velde, die met zoo vele woorden verklaarden : „ De
„ gemeene Officieren over de Militie geftelt , ten meesten

IN DB lAf2EN 1G7

EN

1832 .

103

„ deele , zijn zeer onbedreven ; de Militie zelve t'eene„ maale ongedisciplineerd en , nevens de gezegde Officie„ ren, zeer fchroom- en fchrickachtigh . De gewapende
„ huisluiden t'cenemaale onbedreven en van dezelve niet
„ veel dienst to verwackten ." Dit tafereel was echter niet
van toepasfing op de krijgsbenden , die , onder den Prins
van Oranje, eenige togten deden in de Spaanfche Nederlanden , als welke herhaalde blijken gaven , hunnen dapperen aanvoerder waardig to zijn .
Onder dat alles duurde de twist over de verheffing van
den Prinfe van Oranje voort ; er was bijkans geene flad
in Holland, alwaar daarover geene herhaalde oproeren
ontfronden, en de Predikanten ontzagen zich niet, de
heiligheid hunner bediening vergetende, openlijk het yolk
aan to hitfen . Wij willen hunne namen niet noemen ;
de Gefchiedenis heeft ze, tot hunne fchande, bewaard .
De Raadpenfionaris n E W I T T werd op een' avond ,
uit de vergadering komende, moorddadig aangevallen en
gewond , en ecn der aanvallers , die gevat werd , onthalsd , maar openlijk verdedigd als een martelaar voor de
goede zaak ; terwijl men een gcfchrift deed uitkomen over
zijn godvruchtig uiteinde , offchoon hij zelf had verklaard, door God verlaten to zijn ! --- Wij fpreken niet
van vele mishandelingen , welke , in onderfcheidene fleden , de Regenten moesten ondergaan .
jammerlijk verzwakten doze twisten de weinige krachten, die men door eendragt nog had kunnen behouden .
Maar her bleef niet bij flaatkundige twisten ; ook religiehaat moest de verwijdering tusfchen burgers en burgers
nog grooter maken : overal , waar de Franfchen ingerukt waren, werd de Roomfche Godsdienst, als de heerfchende, (naar de gewoonte dier tijden) erkend . Geen
wonder derhalve , dat de burgers , tot die gezindte behoorende , niet zoo of keerig gerekend werden van eenen
meerderen invloed der Franfchen op ons land ; terwijl
de Protestanten altijd nag onderling , wegens de zoogenaamde Loevcjleinfche factie , in twist waren .
Bevelhebbers werden aangeklaagd en geliraft wegens
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lafheid en verraad ; onder anderen D A N I E L , Baron van
Osfery , Kolonel van een regement paardenvolk , A L E XANDER D ' HINYOSSA,Kapitein, MMONTEAS, Bevelhebber in de T7eluwe, en de Kwartiermeester-generaal
PAIN ET VIN, enZ .
Eindelijk zeide ik, dat de regterlijke magt 6f zwak
6f door partijzucht verbijsterd was ; getuige daarvan zij
helaas ! bet proces tegen den Ruwaard D E W I T T , die,
op de geheel ongerijmde befchuldiging van zekeren reeds
als lasteraar geftraften T I C H E L A A R, alsof hij den
Prinfe van Oranje zou hebben willen doen vermoorden,
gegrepen en gepijnigd werd voor bet Hof van Holland,
ja zelfs door dat Hof veroordeeld, bij een vonnis,
waarin men de misdaad van den veroordeelden niet eens
heeft kunnen uitdrukken ; terwijl de moord, aan de Gebroeders D E W I T T kort daarna gepleegd, even als zoo
vele andere mishandelingen , in onderfcheidene fteden, door
bet woedende en omgekochte gemeen , achtingwaardige
regeringsleden aangedaan , ongeftraft bleven .
Ziet daar daadzaken , M . H . ! die de Gefchiedenis bewaard heeft wegens een tijdvak onzer historie, dat ons
velerlei ellenden vertoont ; waarin de dapperheid onzer
vloot en de moedige verdediging van Groningen en Maastricht (welk laatfte echter in 's vijands handen viel)
eenige lichtende punten aanbrengen ; gelijk ook de doorflepene ftaatkunde onzer Diplomaten, die de overige
Vorften van Europa eindelijk overreedden, om ons to
huip to komen ; door Welk een en ander ons vaderland,
onder Gods zegen , van den rand des afgronds , op eene
bijkans wonderdadige wijze, gered werd .
Slaan wij nu kortelijk ons oog op den tegenwoordigen
toeftand van ons vaderland .
(7nze zeemagt, wel is waar, is niet to vergelijken
met die der vaderen ; maar die minderheid beftaat alleen
in bet getal, niet in den moed der zeelieden . Neen,
voorzeker ! de moed der vaderen was niet grooter, dan
die onzer tegenwoordige zeelieden . Wat de morele kracht
,onzer zeemagt betreft , kon zij nimmer fterker zijn , dan
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thans ; maar daarenboven zijn wij beter dan voorheen
verzekerd tegen eene vijandelijke landing op onze kusten , door de federt , vooral aan de Helder, daargeftelde werken . - Maar vergelijkt het zwakke leger to
velde van gemeld tijdvak met onze tegenwoordige krachtvolle armee, die nit de kern der natie beitaat, en , als
een ijz,eren muur, onze gewesten befchermt, brandende
van mocd en begeerte, om den vijand , die het erf
der vaderen mogt aanranden , to vcrnielen ! Onze grensCteden en vestingen , rijkelijk gewapend en door moedige en echt vaderlandfche krijgsbenden bezet ; getuige
de dappere verdediging van het kasteel van f4ntwerpen ,
dat aan gruis gefchoten mocst worden , oin in handen
van den overmagtigen vijand to vallen , en toen nog Diet
overgegeven zou zi,jii geworden , indien niet de magazijnen met levensmiddclen door den vijand vernield en de
waterputten gedempt geweest waren . De overwinning
van bane lunette dier flcrkte heeft den vijand nleer dooden,
gekwetllen en ammunitie gelkost, dan de verovering van
drie gehecle provincicn in 1672
Ziet voorts den geest van vrede en onderlinge eensgezindheid, die alle burgers, van welken ftand, bijzondere denkwijze of godsdientlige gezindte zij zijn mogen, op het naauwtte
verbindt! En zoo de cen onze Grondwet en maatfchappelijke
intlellingen van ecne guniliger zijde befhouwt dan de ander, geen noon ; dit zijn alien eens : in deze oogenblikken
behouden , wat beftaat ; en zoo olfert een ieder gaarne
zijn bijzonder gevoelen op aan bet algemeene welzijn .
Geene gefchillen over eenige godsdientlige denkwijze ;
een ieder dicnt God naar de overtuiging zijns harte ;
allen weten en erkenncn hat dankbaar, dat nimmer de
burgers van cenen Staat meet godsdientlige en burgerlijke
ware vrijheid kunnen genieten , dan in ons gezegend
vaderland ; alien zijn bezield met dezelfde liefde en eerhied voor den toning , alien worden gedreven door dezelfde zucht , om hex vaderland to behouden , ten koste
van goed en bloed .
Befchouwt verder de algemeene rust en kalmte, die
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overal heerscht, en die bevestigd words door de Leeraars van de Godsdienst, die alomme, bij de leden
hunner gemeenten , de eendragt en onderlinge liefde aankweeken, en bet vertrouwen op God verflerken, door
opwekkingen en gebeden, en alzoo de hooge pligten
van hunne eerbiedwaardige bediening op de fchoonfle
wijze vervullen .
Eindelijk , M . H . ! overal onpartijdigheid en kalmte
bij de regterlijke magt ; zachte wetten, met f1renge regtvaardigheid toegepast ; overal bij Regenten en befluurders en burgers onderling vertrouwen en onderlinge eensgezindheid, zoo als nimmer beter to wachten is in eenigen Staat , die toch altijd uit feilbare menfchen is zamengefleld.
En wat zouden wij dan kunnen vreezen , M . H. !
zoo , hetgeen God verhoede ! ons vaderland door overmagtige vijanden verder werd aangerand ? Gods arm is
niet verkort . Heeft Hij, de Almagtige , bet vaderland
gered, toen, naar alle menfchelijke berekeningen, alle
redding onmogelijk fcheen ; Hij zal ons thans niet verlaten, maar onze eendragtige pogingen zegenen, die al166n aangewend worden tot handhaving van regt en van
maatfchappelijke orde . Neen ! geen krijgsroem zal ooit
bet doel , geene zucht naar verovering zal ooit de drijfveer zijn van de daden onzer landgenooten ; maar elken
aanval dapper of to weren , en nimmer bet vaderland
over to laten ter prooije aan geweldenaars , zoo larlg
verdediging mogelijk is ; dit is bet vaste, bet onwrikbare
befluit van alien .
0 God I befcherm bet vaderland !
Laat uwen zegen nedervloeijen .
Geen magt kan uwe magi wedrftaan ;
Uw wenk doet volken ondergaan ;
Gij fpreekt uw magtwoord - rijken bloeijen .
Dit weten wij ; en kalm, gerust
Omgorden wij bet oorlogswapen .
Wij wenfchen 's nabuurs erfgoed niet,
Geen groot, geen uitgeftrekt gebied,
Geen roem , geen eerloof om de Ilapen .
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Maar, durven oproer en geweld
Der vad'ren heil'gen grond beftoken ;
Dan goed noch bloed voor 'c land gefpaard !
Dan fling ren wij het oorlogszwaard,
1• n vreeslijk words die hoon gewroken .
Dat eendragt Reeds ons t' zaam verbind'!
Dan zal ons moed noch kracht ontbreken .
Wat trouw door deugd to zainen bragt,
Kan Been drievoudige overmagt,
Door fnoodheid zaamgeraapt, verbreken .
Zoo fiaan wi pal in nood en dood,
floc ftorn . en onwedrsvlagen loeijen .
o God, zie nedrl uw vaderhand
Doe over 't dierbaar Nederland
Ben' milden ttroom van zegen vloeijen l

EENE WANDELING DOOR DE ZALEN VAN HET MILITA1ItE HOSPITAAL, GESCHIKT TER VERPLEGING DER
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GEKWETSTEN, TE BERGEN OP DEN Z O OM(* ) .

eeds onderfcheidene malen had ik met veel belangftelling , zoo door advertcntien , als door bijzondere be-

rigten, en ook door het zien vervoeren van verfchillende
foorten van levensmiddelen, vernomen, hoe, ook bij
den algemeen drukkendcn toeftand des lands, eene der
edelfle cleugden onzer voorvaderen zich in geenen deele
bij het tegenwoordig levende geflacht verloochende ; hoe,

nadat hooge belastingen edelmoedig ingewilligd en zonder
morren betaald, perfoonlijkc krijgsdienften met vurigen

moed geleverd, goed en bloed, in Un woord, met
(*) De zich alhier in het Hospitaai bevindende gekwetften
hebben hunne cervolle wonden ontvangen, het zij biJ de
ontworpen en heproefde, ma r hela s! mislukte onderneg
ming op bet fort den Doel, het zij bij de zoo heldhaftige
verdediging der Citadel van Antwerpen, het zij eindelijk bij
het in brand fteken, buiten bat ftellen en verlaten der Kanonneerbooten voor Intwerpen .
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heldhaftige zelfverloochening op bet altaar des vaderlands ten offer gebragt waren, wederom harten en beurzen zich openden, zoodra de nood van landgenooten dit
vorderde : trouwens , bet is waar, hoe konden giften
ooit beter befteed worden , dan ter leniging der fmarten
en ter verkwikking van hen, die als levende bolwerken
des vaderlands tegenover verraad en overheerfching londen , en bet bewonderende Europa, gedurende eene lange reeks van dagen, toonden, hoe, ook in onzen tijd,
eene handvol dapperen, even als de fchare van L E 0 N ID A s bij Thermopylae, bet tegen een geheel leger van
vreemde dwingelanden durfde opnemen ?
Van verfchillende zijden had ik mede al meermalen met
genoegen gehoord , hoe verfcheidene Officieren van Gezondheid bij bet Hospitaal alhier hunne tevredenheid to
kennen gaven over de menigvuldige bijdragen ter verkwikking der lijders , welke uit alle deelen des vaderlands toevloeiden, en waardoor hunne ambtsverrigtingen
hun dubbel aangenaam gemaakt werden ; hoe alles in
zoodanige ruimte voorhanden was, dat men, buiten eene
gewone, zeer goede verzorging, aan de gekwetften van
tijd tot tijd , op feestdagen , extra-verkwikkingen konde
uitdeelen, welke dagen dan ook daardoor onzen braven
krijgslieden tot wezenlijke feestdagen werden, en den befchouwer dezer, der mensclilievendheid onzer tegenwoordige eeuw eere aandoende , feesten in eene getroffene
gemoedsftemming bragten . En toen nu , bij bet ontmoeten van den Heer N I N A B E R, Eerften Officier van
Gezondheid bij de Militaire Hospitalen alhier, deze edele menichenvriend mij eene wandeling voorflelde in de
zalen van zijn Hospitaal, befloot ik zeer gaarne, 01111
van deze nanbieding gebruik to maken . Deze wandeling,
welke ik heden (2o dezer) met zijn Ed . deed, zal
mij, om verfchillende redenen , nimmer uit bet geheugen gaan .
Wij begaven ons eerst naar de wachtkamer, en vonden aldaar verfcheidene fchotels met geurig uitdampende,
zeer goed toebereide vleeschfpijzen en groenten , vooral
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vruchten , op onderfeheidene wijzen , naar de verfchillende behoeften der lijders, klaargemaakt ; terwijl bet
edele druivenfap , in eerie , betrekkelijk niet mindere ,
hoeveelheid, aldaar mede aanwezig was . Nu werden de
lijsten der zalen nagezien , fpijzen en dranken aan de
daartoe beflemde dragers afgegeven, en de optogt begon .
Ik had mij voorgaleld, bij bet intreden der zalen
eene menigte angflige, pijnlijke en droevige aangezigten
to zullen zien ; dan hoe word ik verrast, daar zich niets
van dit alles aan mij voordeed , maar integendeel louter
opgeruimde, bijna vrolijke gelaatstrekken zich aan mij
vertoonden ! Hoe kon dit echter ook anders ? Ik had
immers den Arts bij mij , waaraan alien , ter belooning
zijner vaderlijke zorg , met kinderlijke genegenheid gehecht waren ? Als tot zijne kinderen , begaf zich de
I -leer N I N A B E R , gevoigd door de verfchillende bedienden , welke onder de groote fchotels en flesfchenbakken zwoegden, met belangflellende opgeruimdheid en
met blijken van kennis aan ieders gefchiedenis en betrekkelijken toefland , van het bed des eenen lijders tot
dat des anderen , fprak op de minzaamfle wijze met ieder
over den (land zijner wonden , over ziit :e vooruitzigten,
hoop , enz . en liet naar de verfchillende behoeften de
verkwikkingen ronddeelen , welke cenen glans van genoegen in de oogen affpiegelden . Wel was bier en daar
nog cen door het vole lijden uitgemergeld gelaat ; maar
de lath der hoop en die der oogerblikkelijke tevredenheid verjoegen de teekenen der uitgeflane of nog aanwezige (mart , of matigden althans zeer derzelver fcherpte : zelfs bet koortsgevoel moest voor eenige oogenblikken wijken, en it hoorde eenen dezer lijders zeggen : „ A1s de koorts maar of is , dan zal ik mij ook
,, wat to goed doen ." - Aan verfcheidenen der geopereerden hoorde ik den Veer N I N A B E R vragen , of zij
nog boos op hem waren, omdat hij hen zoo gekorven
en gefneden had ; maar bet algemeene antwoord was
eene hartelijke dankzegging voor de zoo juist en goed
aangebragte hulp , buiten welke zij armen of beenen
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hadden moeten verliezen, of misfchien wel eerie prooi
des doods waren geworden (*) . Neen, Dimmer heeft
(') De algemeene item bad her verhaal van ddne kunstbewerking, door den Heer NI NA s E R tot behoud van eenen
arm van een' zijner lijders aangewend, hoewel, zoo als dat
gewoonlijk gaat, zeer onjuist, tot mij overgebragt . Gedu .
rende mijne wandeling in her Hospitaal, vroeg ik naar den
man, welke dezelve had ondergaan , en die mij als een, in
zijnen toeftand befchouwd, zeer belangrijk mensch werd op.
gegeven . Bij bet intreden der zaal, waar men mij gezegd
had, dat hij zich beyond , liet ik mijne blikken rondgaan,
en zonder aanwijzing, alleen op de mij gedane befchrijving
zijner gelaatserekken en karakter, herkende ik hem . Ik be.
gaf mij nu tot dezen waardigen krijgsman , en hoorde van
hemzelven her verhaal van de toedragc der zaak, hetwelk
hij mij met eene vercrouwen wekkende eenvoudigheid mede.
deelde : Als Serjant der gde Afdeeling den 7 December j .1 .
bij bet doen van eenen uitval uic de Citadel van Antwerpen
gebruikt, werd hij door een' geweerkogel in den linker fchou .
der gekwetst : de kogel was van voren en zijdelings aan de
borst ingegaan en aan de tegenovergeftelde zbde uitgekomen .
Den 27 December werd hij alhier in bet Hospitaal opgenomen, en na een paar dagen bij naauwkeurig onderzoek be .
vonden , dat her armbeen even onder den kop van heezelve
verbrijzeld was . De Heer NINABER maakte nu den lijder
met zijnen toeftand bekend, en zeide hem, dat hij den arm
verliezen moest, ten ware deze door eene kunscbewerking
(de afzaging van den kop en bet bovenfte gedeelte van her
been van denzelven) mogt kunnen behouden worden . In
beide gevallen was her voor den lijder eene zeer fmartelijke
en gevaarvolle operatie . Gelaten flemde hij echcer in dezelve toe, en (fond die, na alvorens zijne laatfte befchikkingen
gemaakt to hebben, met volkomene bewustheid en bewonde .
renswaardigen moed door . Na bet losmaken van de geleding
des arms was gebleken, dat dezelve konde behouden worden,
en alzoo werd hem dan de kop en bet bovenfle gedeel€e van
her been van denzelven afgezaagd , welke extirpatie volkomen gelukte .--Toen hij mij dit alles verhaald had, wenschte ik hem geluk met bet behoud van zijnen arm, en zeide
hem, dat hij gedurende zijn volgend leven nog wel dikwerf aan den Heer N I N A B z R zoude gedenken . „ 0 Mijn-
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zich zoo zeer de aangenatne zijde van hat beroep van
een' verllandigen en gevoelvollen Arts aan mij voorgedaan, als gedurende deze wandeling ! Meer dan honderd menfchen, meest alien met fprekende b!ijken van
militairen moed, vereenigden zich, om, op hunne wijze,
in hartelijke taal, hunne erkentenis voor de goede en
doelmatige behandeling to kennen to geven , met welke
hen de Hear N I N A B E n verzorgee en liet verzorgen
de brave man had hat , ik gevoel hat , onfchatbare voorregt , om zich , naast God , de oorzaak to hooren noemen van hat behoud van echtgenooten en vaders voor
zich en de hunnen en voor hat vaderland . Een hunner
zeide tot hen : „Doctor, ik zie u z66 liever, dan met
• hat mes in de hand ; maar toch dank ik u ; want
„ anders had ik misichien mijn' arm verloren ." Een
ander zeide tot mij : „ Er wordt zoo goed voor ons
„ gezorgd, dat men met pleizier op nieuw zijn ]even
„ waagt, als hat vaderland ons noodig heeft ." Nog een
ander : „ Wij hebben hat hier zoo goad , dat wij net• gens beter komen kunnen ; maar toch , zoodra ik
• maar her(leld ben, ga ik wader naar mijne Compagnie ;
„ men mag geen misbruik maken van de weidaden , die
„ men ons bewijst ." (*) Zoo of in diervoege was aller
taal ; en toen nu , na de met zoo veel fmaak en genoe„ heer I" was zijn antwoord, ,, ik heb bijna nog aan niets
„ anders gedacht, en het fpijt mij tnaar, dat ik mijne dank„ baarheid alleen door woorden kan beroonen ."
(*) Enkele malen liep er ook wel eens een zoogenaamde

Jan van Leyden onder . Een matroos had een' kogel in de

borst bekomen, en had deazelven den dag v66r de door mij
gedane wandeling reeds in den rug gevoeld . Hij gaf dit ech .
ter eerst na het nuttigen van den feestmaaltijd aan een' der
H . H . Officieren van Gezondheid to kennen ; en toen deze
hem vroeg , waarom hij dit niec vroeger gedaan had, ant .
woordde h :j : » Mijnheer, hat was van daag vetpot, en wie
„ weet , als ik van den kogel gefproken had, of ik er dan
„ wel wat van gekregen zoude hebben,'
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gen genotene verkwikking, bet vriendelijke pijpje werd
opgefloken, toen verhoogde zich de glans der tevredenheid nog op de aangezigten, en bij bet laten rondweiden van den blik zoude ik, op de gelaatstrekken alleen
lettende, bijna vergeten hebben , dat ik in een Militair
Hospitaal was, en in verzoeking gekomen zijn, om mij
in een' grooten familiekring to gelooven, althans eerder
op eene plaats , aan bet genoegen, dan aan de fmart
gewijd . Voor mij , die onder bet vorige beftuur de Hospitalen in eenen oneindig minder voordeeligen toeftand
gekend heb , moest de vergelijking nog to treffender wezen .
Bij bet voortzetten der wandeling werd ik meer en
meer overtuigd , dat , tot in de kleinfte bijzonderheden ,
niet alleen voor behoefte , maar ook voor alle verkwikking, gezorgd werd . Een onzer brave krijgslieden had
eenig afgepast geld voor zich liggen : de Heer N I N AB E R vroeg hem daarom , of hij nog iets verlangde,
dat men hem geven konde ; zijn antwoord was : „ Ik
,, wilde gaarne, boven mijne gewone portie fuiker .," (bij
citroenen, finaasappelen, enz .) „ nog wat fuiker bij
• mijne thee hebben, en die laten halen ;" maar bet
wederantwoord was : „ Mijii lieve vriend ! daarvoor
• moet gij Been geld uitgeven ; wij hebben van alles
„ genoeg voorhanden, en de fuiker kan u geen kwaad
• doen ; men zal u eene dubbele portie bedeelen ."
's Mans kieschheid, om daar, waar bet gewenscht wordende nadeelig voor de wonden mogt zijn, der weigeringe hare onaangename tint to benemen, verdient waarlijk als een voorbeeld van navolging to worden voorgefteld . Bij bet uitdeelen der vleeschfpijzen moest een
lijder worden voorbijgegaan ; hij kreeg alleen geioofde
vruchten : men hoorde geene klagt ; maar de oogen volgden den zoo aangenaam riekenden fchotel, en de vrienr
cTelijke Doctor, die zuiks merkte, was er dadelijk bij,
om den patient de heugelijke aankomst der Rotterdamfche bezending van vijftig kippen to melden, (bier en in
de ommefireken waren er geene to bekomen) op welke
hij hem eene volledige aanfpraak toekende . -- Het edel
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druivennat werd in verfchillende gehalte en kleuren ,
naar mate van den Band der wonden of bijgekomene
zickte, mede met eene geheel niet karige hand rondgedeeld , en men konde bet den uitdeelers aanzien , dat zij
niet geheel vrij van watertanding bleven , bij bet afgeven
van zulke ruime portion .
Meermalen gedurende deze wandeling wenschte ik mij
de tegenwoordigheid toe mijner weldadige landgenooten ,
om hun de zoo aangename voldoening to kunnen verfchaffen van bet zien welbefteden hunner giften, Mogten eenigen hunner zich dezer dagen hier of ook in de
ommeftreken dezer flad bevinden , zoo durf ik hen uitnoodigen, ja ten fterkfle aanraden, om eene dergelijke
wandeling, als de heden door mij volbragte, to ondernemen . Zij zouden clan ook daar de flof tot menig
gefprek voor bet gezellige hoekje van den haard kunnen
opdoen, en bij hunne milde medelandgenooten de tolken
zijn kunnen van de dankbaarheid der lijders . De algemeen erkende dienstvaardigheid van den I1eer N I N AB E R zal wel niemand den toegang weigeren, wiens
kdmst nict kan vooronderfield worden nadeelig aan de
hem toebetrouwde !evens en gezondheden to zijn .
Ik eindig met bet vierregelige versje, door den Heer
A . C L A V A R E A U vervaardigd, om geplaatst to worden
onder het portret van den grijzen held C II A S S k , en
hetwelk op een groot gedeelte der door mij bezocht gewordene gekwetflen toepasfelijk is
Ses guerriers, fans aucun fecours
Que leurs bras et une ame ardente,
Ont vingttrois nuits et vingttrois fours
Combattu clnq contre foixante . (*)

Een Inwoner van Bergen op den Zoom .
Bergen op den Zoom ,
2o Januarij 1833 .
(*) O .ntrent dozen laat(len regel zoude ik den Heere CLAin beden'ning geven , of bet getal der onzen in
1
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HINDOSTAN .

H et Preiidentfchap

Bombay bevat omtrent achttien vierkante mijlen, en is zeven tot acht mijlen lang en twee tot
drie mijlen breed . Naar den gewonen flaat van bevolking,
komen omfireeks 9000 inwoners op ddne mijl ; doch heerscht
er in de omflreken pest of hongersnood, zoo flijgt het aantal
foms wel tot op 13,000. Bombay telt ten hoogile ao,ooo hui .
zen ; en dikwijls zag men vijftig, zestig, ja honderd menfchen onder Un dak. Men wees mij eens een niet zeer
groot gebouw, waarin wel driehonderd menfchen opeengepakt waren .
In bet jaar 1812 woedde in alle distrikten een verfchrikkelijke hongersnood . Terwijl wij op ons eiland in vrede en
overvloed leefden, was het ganfche land noordwaarrs een
tooneel van de akeligfte ellende . Dagelijks zagen wij fcharen
van ongelukkigen aankomen , die ter naauwernood hadden
weten to ontfnappen aan de ijfelijkheden , welke to hunnent
plaats hadden . De ganfche oost'kust van Bombay was bedekt
met dooden en flervenden . Bij deze treurige uitwerkfelen
van den hongersnood trof mij inzonderheid bet onbegrijpelijlt
geduld, waarmede zoo vele ongelukkigen bun treurig lot gelaten verdroegen . Dagelijks zag ik deze arme Hindoos aan
de uiterile ellende prijs gegeven ; maar nooit hoorde ik nit
hunnen mond eenige klagc, nooit bemerkte ik eenig ongeduld
in hunne gebaren . Ja, wat meer is, groote fcharen menfchen,
vergelijking met dat der Franfchen niet to hoog, althans dat
der Franfchen in vergelijking met de onzen te laag opgegeven
is. De bezetting der Citadel van Antwerpen beftond nit nog
geene 5000, en de fterkte des omringenden Franfchen legers
bedroeg, volgens opgave in verfchillende dagbladen , wel
8o,ooo . Men zoude dus, mijns bedunkens, met meer naauwkeurigheid kunnen zeggen :
Combattu trois contre cinquante .
Het is alleen het gevoel van pligt, om , ten minfle in een
Fransch vets, hetwelk ook door vreemden kan gelezen worden, de daden onzer helden niec to verkleinen, dat bet mij
doer wagen, deze aanmerking to maken .
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die met den hongerdood kampten , waren rondom bet vuur
gelegerd , waarop rust gekookt werd ; rustig zagen zij bet
aan , hoe de portien gerrecen en uitgedeeld werden . Menig_
een moest eon uur en larger nog wachten op de fpijs , welke
fechts een paar fchreden van hem verwijderd was . Gedurende den ganfchen tijd van den hongersnood lagen op opene
plaatfen in de fad , dag en nacht , groote hoopen rust onbe .
waakt , en niet een zak werd gefolen - niet een geopend.
Ten behoeve der hongerende menigte verzamelde men liefdegaven . De bemiddelde inboorlingen, namelijk de Banyans en
Parts , vereenigden zich to then einde , en kochten verfcheidone duizend zakken rust voor de arme vreemdelingen . Na
verloop van eenige weken begonnen de Engel/che Refidenten
derzelver voorbeeld to volgen . (*) Onczaggelijk groote ke .
tell werden order eene groep van kokosboomen , cene mijl
van bet Fort, gepiaatst ; en daar nu gewoonlijk een Hindoo ,
al hing er her lever, aan, geen mondvol fpijze zal gebruiken,
die iemand cit cone andere kaste toebereid heeft , zoo ftelde
men koks aan, op wier voorhoofden de kasteteekens, rood
en geel , fonder . Meermaien zag ik menfchen , die bijkans
van honger bezweken , de aangeboden fpijs weigeren , dewijl
zij niet volkomen zeker waren , welke handen dezelve had.
den aangeraakt . Evenwel kwamen er uiczonderingen op de .
zen repel , in de landfreken , waar de pest, in vereeniging
met hongersnood , geheele fammen wegraapte . Daar werden
wetten , aloude zeden en vooroordeelen vergeten ; hunger en
vertwijfeling dreven de menigte cot daden, welke, in gewone
tijden, elken Hindoo, op de enkele gedachce, met afgrijzen
zouden vervuld hebben . In Bombay liep de ellende zeer geregeld en rustig af. Alleen de volgende gebeurcenis maakte
toen groote opfchudding . Eif Indianen uic eene der frengfe
kasten trokken, op we,,, naar Bombay, door Guzerat. In bet
dorp Bhownagur waren de meesten , ten gevolge van honger
en vermoeijenis , geheel uicgepuc , wanneer hun juist eene
koe to gemoec kwam . In den onwederfaanbaren drang tot
zelfbehoud, doodden zij het dier, en verfonden bet raauwe
vleesch gretig . Europefche lezers vinden dit buiten twijfel
zeer natuurlijk ; maar de koe is in gansch Hindostan een hei(*) Men kent den Engelschman , met name in zijne Oostindifche bezittingen , waar hij , volgens H A A F N.E R en andere
geloofwaardige Schrijvers , meermalen een' fpeculativen ,
kunstmatigen hongersnood verwekte I -- pert .
1 2
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fig dier . $ene koe to dooden en to eten , words voor een'
gruwel gehouden . Alleen de dood der elf boosdoeners kon
hun ongehoord misdrijf eenigermate boeten . De Thakore, of
regter van bet dorp, liet alien op de plaats, waar de zonde
begaan was, ter dood brengen . Deze daad van Indifche regtspieging zou verder geen gevolg gehad hebben, ware niet
tusfchen den ilreng regtzinnigen Thakore en de Engelfche bewindhebbers een twist over zijne bevoegdheid ontflaan . De
Thakore was - aihoewel in deze uitdrukking eene tegentlrijdigheid Iigt - een zoogenaamde onafhankelijke fchatpligtige ;
daar hij echter tevens landeigendom op bet Engelsch gebied
had, zoo beweerde men, dat hij voor eene Britfche regtbank
geroepen kon worden . Het was een geluk voor den ambtenaar
op bet dorp, dat de omvaug van zijne regten en pligten nog
niet bepaald genoeg aangewezen kon worden . Hij kwam er
dus of met eene vermaning, daar men hem beduidde, dat hij
in bet vervolg, zoo hij zlch vergreep , wel degelijk , trots
zijne onafhankelijkheid, voor bet Engelsch geregt zou ge .
bragt worden .
Intusfchen kwam de hongersnood, vergezeld van andere
onheilen , deeds nader bij Bombay . De Gouverneur van bet
Prefidentfchap moest dus nieuwe maatregelen nemen . Daar de
pest, als naar gewoonte , zeker ce verwachten was, floeg
men buiten de flad loodfen op, die eene lengte van honderd
voet hadden . Uit alle naburige plaatfeu werden geneeskun .
digen to hulp geroepen . Aan hen vertrouwde men de ver.
zorging van deze in haast opgerigte ziekenhuizen . Weldra
waren dezelve vol ; men flelde bet zich tot eenen regel ,
niemand of to wijzen, die geneeskundige hulp behoefde . Ik
vergezelde dikwijls onze artfen, wanneer zij de ronde deden ;
en meermalen was ik bier getuige van hartroerende tooneelen .
Nooit zal ik bet vergeten, dat wij een aardig klein meisje
van vijf of zes jaren vroegen , waar haar vader was ; zij
wees naar eene mat, waarop hij dood lag . Wij vroegen nu
ook naar hare moeder ; toen wees zij op eene vrouw, die
insgelijks dood was . Zij fcheen uit bet noordelijk gedeelte
van Indie gekomen to zijn , doch wist zelve niet to zeggen ,
waar zij to huis behoorde. Zij kon ook den naam van hare
ouders niet noemen , en had, uaar alle waarfchijnlijkheid ,
bier geene betrekkingen, dan hare ouders, welke zoo even
gettorven waren .
Ik weec zelf niet, hoe bet kwam, ik gevoelde mij, hoe
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fmartelijk bet mij ook trof, onwillekeurig voortgedreven ,
zo dikwerf en ieuwtonelinherv fchrikelijkfchouwl
fpel zich opdeed . Zoo ging ik elken dag des morgens vroeg
air naar de pleinen, naar de buitenwegen, doch bijzonder
naar de landingsplaats, waar needs lijken van menfchen van
elken leeftijd en van elk geflacht opgehoopt lagen, die des
nachts geflorven waren . Soms vond men er, die nog adem .
den ; en ik zag meermalen kinderen , welke , even als her
kleine meisje in her ziekenhuis , alleen alle de hunnen over.
leefd hadden , van lijk tot lijk gingen , en geen duidelijk befef van hunnen verlaten' toefland fehenen to hebben . Her
kwam mij eerst onbegrijpelijk voor, dat juist de jongnen en
zwakaen van eene familie her laatst bezweken ; dit is echter
buiten twijfel daaraan toe to fchrijven, dat de ouders ales
air eigen' mond befpaarden , om flechts den kinderen nog
lets to kunren geven . Zoo gaat her , meen ik , overal in de
wereld ; nog natuurlijker is her evenwel bij een yolk, onder
hetwelk des menfchen !even als eene lange reeks van ontbe .
ringen befchouwd moet worden . Met zielsgenoegen zag men
intusfchen , dat deze weezen niet verlaten bleven -- dat zij
altijd in de kaste, waartoe zij behoorden, eenen vader en
moeder wedervbnden . Zoo waren er ook altijd lieden, welke
de ligchamen der in den nacht van honger of ziekte geftor .
venen wegnamen ; en de eenige aanbevelingsbrief der dooden
was daarbij gewoonlijk her op bet voorhoofd gepiaattle kaste .
kenmerk . Alle deze lijken, zoo die der in ziekenhuizen, als
bij hunne gascvrienden in Bombay geflorvenen, werden, naar
overoud landsgebruik , verbrand . Een ligchaam is fpoedig door
her vuur verteerd , en van dit ganfche flerfelijk hulfel blijft
naauwelijks een pear oncen witte asch over. Al her andere
verviiegt als damp in de lucht, om eens rot moeder de earde
wader to keeren en onder andere vortnen een nieuw leven
to beginnen .
Dikwerf ging ik alleen deze lijkplegtigbeden befchouwen .
Weinige Engelfchen konden begrijpen , war genoegen ik vond
in her zien verbranden der lijken van Hindoos. Flier was echter overvloedige not voor her penfeel van eenen fchilder .
Uren lang kon ik vertoeven , om getuige to ziju, hoe de
Hindoos bet noffelijk overblijffel van eenen vriend of van
eenen onbekende air hunne kaste , dat zij of aan den weg
of in bet ziekenhuis gevonden hadden , nit bet kokosbosch
vita Bombay bragten . Terw#Jl eenigen her ligchaam in zee
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wiefchen, rigtten anderen eenen langwerpigen brandflapel op,
anderhalf k twee voet hoog en vijf of zes voet breed . Het
ongelukkige offer van den honger werd daarop gelegd en met
eenig brandhout bedekt . Als bet vuur nangefloken was, plaat.
flen de Hindoos zich ter zijde van den brandftapel, altijd boven den wind, en bleven daar wachten in bet diepfte ftilzwijgen . Nooic bemerkte ik op bet gelaat eenig fpoor van
aandoening of roering . Een karaktertrek op bet aangezigt
der Indianen is kalme rust bij her grootfle lijden . Ik be.
fchouwde met oplettendheid de om zich grijpende vlammen ,
en ik merkte op, dat binnen korten tijd de beenachtige deelen des ligchaams de brandflof hielpen vermeerderen . Zoo
dikwerf er eenig lid afviel, legden de omilanders met dezelfde onverfchlligheid , of bedaardheid aithans , hetzelve weder
op bet vuur . Meermalen ging ik honderden van deze brand .
flapels voorbij , terwijl rondom ieder vijf of zes menfchen
zwijgende bezig waren.
Zoo als gezegd is, ik gevoelde mij dikwijls naar dit treurig
fcbouwfpel heengetrokken, en wel des morgens, wanneer de
vochtige landlucht bij de windflilte bleef hangen, en des
avonds, als de onmisbgre zeelucht de kruinen der kokosboomen zacht bewoog . Des morgens was de ganfche baai , niet
alleen cusfchen de beide voorgebergten , maar zoo verre bet
oog reikte, fpiegelglad, als kriscal ; geen enkel golfje rolde
op bet zand. De brandilapels flonden digc aan her flrand, en
honderden van rookzuilen ftegen lijnregt op en verhieven
zich gelijkelijk, als in meetkundige evenredigheid, hoog bo .
ven de hoogile kokosboomen . Geen blad bewoog zich , geen
geluid werd in den omtrek gehoord , en dit maakte bet tooneel nag plegtiger
nog eerbiedwekkender. Ware niet hier
en daar een lijk nit de handen der wasfchenden in de rivier
gegleden - ware niet ginds en elders tusfchen hen, die eenen
nieuwen brandflapel oprigteden, zachtkens een woord gefpro .
ken , of de vlam door een luchttogcje een weinig opgewak .
kerd, men zoude zich hebben kunnen verbeelden, een too .
ververfchijnfel ce zien . Door de Hindoos niet opgemerkc,
ging ik, als onzigcbaar, aan dezen doodenoever been en
weder . Waar ik bet oog wendde, zag ik door vlammen en
rook half verteerde ligchamen en ledematen , en bij elken
brandflapel in ilille bezigheid eene groep Hindoos met holle
oogen en van honger ingevallene wangen .
De grootheid der plaag, welke thans Indie teisterde , bleek
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mij ten duidelijkfie aan de volgende omftandigheid . In ge .
wone tijden, wanneer ten hoogtle twintig flerfgevallen elken
dag plaats hebben to Bombay , is bet bout, dat dagelijks op
de markc aangevoerd words , toereikende voor bet verbranden
der lijken ; maar, toen in 1812 de hongersnood in Marwar ,
Cutch, Guzerat en andere noordelijke gewesten doorgebroken
was , toen fcharen van hongerige Hindoos naar bet Prefidentfchap (Iroomden en meerendeels bier den dood vonden, werd
bet brandhout een beduideud artikel van invoer, en menigeen
dreef daarin een' voordeeligen handel . Dus zag men dan deeds
in de nabijheid der brandflapels, welke dag en nacht voortbrandden , eene menigte kustvaarders voor anker liggen . De
vaarcuigen hadden zelfs hooge bovenlasten van takkebosfen
en gekloofd bout .
Intusfchen zagen wij to Bombay flechts een klein gedeelte
van bet onheil, dat geheel Indie crof. In ons gezegend Prefidentfchap gingen bezigheden en zelfs vermaken nog den
gewonen gang ; doch zoo was bet niet to Guzerat , en eer
ik in mime befchrijving verder ga , moec ik nog van eene
andere landplaag fpreken . In Europa weet men niet veel
meer van fprinkhanen, dan dat men in de Heilige Schrifc
daarvan leest, en zelfs in Indie is de gefchiedenis dezer infekten niet algemeen bekend . Ik fprak eens een' Engelschman , die mij verzekerde , gedurende zijn vijftienjarig verblijf
in bet Oosten flechts drienlaal fprinkhanen gezien to hebben ,
namelijk eons in eene vlugt, en tweemalen door eenen kok
toebereid in eene curry , of Indifche ragout. ik voor mijn'
perfoon had er eenigen in een Mufeum gezien ; doch derzelver optogt was mij befchreven als eene verfchrikkelijke
fneeuwjagt (te weten, van donkerkleurige fneeuw), waarbij
men bet geluid der vele millioenen vieugels op zeer grooten
affland hoort ; terwijl een digte zwerm, aan eenen zondvloed
gelijk , wel driemaal vierentwintig urea onafgebrolten blijft
voorbijtrekken .
Kapitein B E A U F O R T, fchrijver van een belangrijk werk
over Caramanie, verhaalde mij, dat hij, in 1811 to Smirna
zijnde, gelegenheid had gehad, om de ruimte, die een van
bet zuiden naar bet noorden trekkend beer van fprinkhanen
befloeg , ten naastenbij to kunnen berekenen . De Conful
moest naar den Pacha van Sardes eenen bode zenden, wiens
weg zoodanige rigting had, dat dezelve met den togc der
fprinkhanen een' regten hoek vormde . De bode Iegde to
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paard veertig Engelfche mijlen of, eer hij de bewegelijke ko .
lom der vraaczuchtige infekten achter den rug had . Door
middel van een goeden zakrelescoop beyond men, dot de
breedte van deze kolom wel driehonderd vademen bedroeg,
terwiji dekelve zich zeven mijlen in her uur voorwaarts be .
woog . De vlugt duurde drie dagen en drie nachten, zonder
merkbare vermindering of tusfchenpoozing . Uit een en ander
laat zich berekenen, dot deze verbazende zwetm ten minfle
nit 168,608,563,000 fluks beftaan moet hebben . Bezwaarlijk
kan men zoodanige trenigte zich voorftellen in de verbeel_
ding ,•• bet goat ons hierbij, als wanneer wij van den afitand
der waste flerren of van de fnelheid des lichts hooren fpreken .
En welligt maakcen deze fprinkhanen nog flechts eene afdee .
ling uit dit:r groote legers , van welker verwoestingen in Ian .
den , die verre ten oosten van Palestina liggen, ik thans
fpreken wil .
In bet begin van i8io verfchenen millioenen van deze in •
fekten in de oostelijke ftreken van Bengalen, en trokken door
bet eigenlijke Hindostan naar bet noordwesten . In i8it kwa .
men dezelve in Marwar, en door er niec veel regen gevallen
was, hadden zij fpoedig alle planten , tot op bet laacfte
fpruicje, verteerd . Zoo trok dit onwederitaanbare leger voort
tot aan de ftad l3aroach, aan den regter oever van de rivier
Nerbudda, welke zich in den zeeboezem van Camboda of
Canboja uitftort , anderhalven graad van den keerkring en
zestig Franfche mijlen van de flad Bombay ; aldaar werden de
fprinkhanen door bet keeren van der pasfaatwind in 1812 opgehouden, en zoo verdween de vreefelijke plaag uit bet on .
gelukkige land , zonder dot men wist , van waar de diertjes
kwamen of waar ze bleven . Door de droogte en door de
verwoestingen der fprinkhanen tot wanhoop gebragt, ftortte
zich de bevolking van Marwar in ganfche ftroomen op Cu .
zerat ; maar bet duurde niet long, of deze fcharen van vlug .
telingen werden eene prooi van bet verderf, dat zij meenden
to ontloopen . In 5812, namelijk, ging in Guzerat, waar de
fprinkhanen Met kwamen , de oogst verloren door gebrek aan
regen . De bevolking was verdubbeld , en de levensmiddelen
bedroegen naauwelijks een tiende gedeelce van de gewone
hoeveelheid . leder poogde zijnen voorraad to verbergen , en
woekeroars bragten bet hunne nog toe, om den hongersnood
to vervroegen ! De onbegrijpelijke eigenzinnigheid der landverhuizers uit Marwar deed de deelneming, die hunne eilende
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eerst had ingeboezemd, aanmerkelijk verflaauwen . Hebben
zij misfchien, naar de bereidwilligheid, waarmede men bij
hunne aankomst hen had geholpen, zich verbeeld, dat men
nooit de milde hand van hen zoude aftrekken? Was bet
aangeborene traagheid, of die ftompheid, welke dikwerf de
uiterlle ellende vergezelt 2 Hoe dit zijn moge , zij wezen alle
voorflagen, om in arbeid een middel van beflaan to vinden,
halsfiarrig van de hand . Welligt dachten zij, dat zij Loch
zouden moeten omkomen . Geheele fcharen van deze vlugtelingen bleven eindelijk, nadat zij als kudden van wilde
dieren in Guzerat rondgedwaald hadden, aan de toegangen
der groote (leden en op de openbare wegen liggen ; want
ziekten woedden onder hen als om flrijd met den honger zij bragren kwaadaardige pokken in bet land, waarheen hen
vertwijfeling had gedreven .
Bij deze treurtooneelen was niets treffender en hartroeren .
der, dan wanneer zuigelingen to vergeefs voedfel zochten
aan de uitgedroogde borst der moeders, die zelve vruchteloos fmachteden naar eenen droppel waters, om haren dorst
to flillen . Overmaat van ellende maakt eindelijk de gemoederen ftomp . De fchoone gevoelens, welke, als trekken van
bet volkskarakter, mij to Bombay hooge achting hadden inge.
boezemd, verdwenen daar in korten tijd . De onderfcheiding
der kasten werd bet laatst oogegeven ; maar ook deze ver .
dween Loch mettertijd, en men zag Braminen hunne vrouwen, zusters, kindereu, hunne ganfche verwantfchap voor
twee of drie ropijen aan den eerften den besten ten beste
geven, die zich daarmede belasten wilde . Kapitein CARNAC
zegt, gezien to hebben, dat een levend kind door een pair
hongerige honden nit de armen der moeder werd gerukt,
welke, niet freer in flaac om to fpreken, bet voorwerp barer
teederheid flechts met de oogcn kon naflaren ; andere kinderen liepen de honden na, maar deze dieren, welke, na
menfchenvleesch geproefd to hebben, ongemeen woest wa .
ren geworden, keerden zich om, en lieten aan de onnoozele
fchepfels de door her bloed hunner prooi reeds rood geverwde tanden zien .
Ik heb verhaald , met welk geduld de Hindoos to Bombay
condom den pot op hunne rijst wachvten ; maar in bet poor.
den , waar de hongersnood in al zijne verfchrikkelijkhesd
heerschte en bet grootfte gedeelte der bevolking werkelijk
honger leed, was bet geheel anders . Menigeen ltwam door
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zijne gulzigheid om bet leven , daar hij bet voedfel to haas,
tig binnenfloeg, of door kunstgrepen zich eene dubbele portie wist to verfchaffen , waartegen de verflapte maag niet
befland was . Kinderen werden door ouders vercreden, terwiji
zij met razenden honger zich op de fpijzen wierpen . Ook
aan de bezorging der lijken, gelijk ik van Bombay heb vermeld , dacht men niet meer in Guzerat. De achting voor de
dooden duurde niet larger, dan de deelneming in bet lot der
flervenden . De lijken der arme Marwaris, welke in den
hongersnood omkwamen, bleven op den grond liggen . Aan
deze verwaarloozing fchrijfc Kapitein C A R N A c, en buicen
twijfel met regt, de kwaadaardige pest van 1812 toe . Te
Baroda, waar de zetel der Regering was en elken dag onge .
veer vii fhonderd menfchen flierven, hield men nog zoo veel
orde, dat de lijken verbrand werden ; maar ce Ahmedabad
was de ilerfce zoo grooc, dat men bet geenszins kon doers .
In deze flad flierven niet minder dan honderdduizend men .
fchen . Opmerkelijk is bet, dat in bet ganfche land, de flad
Ahmedabad uicgezonderd , de Muzelman/che bevolking niec
zoo verfchrikkelijk Teed, als die der Hindoos. Men fchreef
dit daaraan toe, dat eerscgenoemden dierlijk voedfel gebruiken .
„ Ik kan ," zegt Kapicein C A R N A C, „ niet bepalen, hoe
vele inwoners van Marwar door dezen hongersnood wegge .
rukt zijn . Te Baroda , alwaar tot hunne redding niets verzuimd werd, zag ik in de voorfleden menigmaal vijfcig lijken, welke waren blijven liggen , dewijl de van wege de
Regering aangeftelde perfonen den tijd niec hadden, om ze
weg to brengen . Naar alles, wat ik gezien en gehoord heb,
houd ik bet voor zeker, dat van de honderd ten hoogfte
flechts ddn dezer ongelukkigen weder in zijn vaderland is
teruggekeerd ;
EENIGE AANTEEKENINGEN, OMTRENT DEN AANLEG VAN
SOMMIGE DIJKEN IN NEDERLAND, EN DE VERSCHIL.
LENDE WIJZEN VAN BESCHERMING DER BUITENGLOOIJINGEN AAN DE ZEEDIJKEN .

(Yervolg en fiat van bl. 76.)
l' riesland heeft zich , volgens bet bier voor aangeteekende,
door deszelfs natuurlijke ligging al zeer vroeg tegen de aan-
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vallen der zee op eene krachtdadige manier moeten befchermen , 't welk later tot een' onmatigen last voor deze flreken ge .
worden was , zoodat ze zelfs , eenigen tijd na de groote verwoestingen, die door aanhoudende watervloeden en ftormen
veroorzaakt werden , eene algemeene verwoesting ondergaan
hebben , waardoor de krachten tot eene algemeene herilelling
to kort fchoten, terwijl de onwilligheid der bewoners hier .
toe medewerkte .
In het laatfle gedeelte der 16de eeuw is men daar to lande
eene aanzienlijke algemeene verbetering der dijken verichul .
digd geweest aan den Spaan cben Kolonel CASPAR ROBLES,
Heer van Billy, die, uic naam van PHILIPS II, bewindsman was in Friesland en Croningerland. Niet zonder eene
zeer flrenge handelwijze , echter, heeft hij dit doel kunnen
bereiken, en zich dan ook in den beginne cc dier zake den
algemeenen haat op den pals gehaald ; doch, toen men later
bet nut begon in to zien, dat door het fiandvastige beftuur
van R O B L E S aan de dijken was to weeg gebragt, veranderde deze haat in eene algemeene vereering, zoo zelfs, dat
men naderhand een ilandbeeld voor hem oprigtte, bekend
onder den naam van d ,, n fleenen Man, 't welk op den dijk
bij Harlingen gefleld word (*) .
Ten aanzien der f1renge handelwijze, welke de Kolonel
R O BL E S moest aanwenden, om den Friezen, tot hun eigen
behoud, de vervallene dijken to doen hermaken, vindt men
aangeteekend, dat hij, na bet beftormen van de fchans to
Oostmahorn, nan bet Noordoosteinde van Oostdongeradeel, de
Friezen hiertoe dwong, door bier en daar galgen to flellen,
waaraan hij de onwilligen liet opknoopen . Men verhaalt
daarbij, dat eenige landlieden zich daaraan onttrekken wilden,
voorgevende dat zij, nit krachc van oude brieven, vrij van
alle dijkfchacting waren . R O B L E S gebood daarop, die brieven to toonen , 't welk gefchied zijnde , en bij eene inbraak
ftaande, wierp hij de brieven in den ftroom , zeggende in
gebroken Nederduitsch a Daar drif den brif, kanfe dft goed,
(*) O U T 110 F , over de Watervl. , bl . 535 , zegt , dat hij
het zichzelven deed oprigten ; maar bl . 536 zegt hij , dat de
fleenen Man, of pilaar, to zijner eere werd opgerigt . Zie ook
hieromtrent Vervoig Op C H O M E L , IXde D . bl . 1491, w I NS E N I U s, Chrenyk van Friesland, en P A A s, ontflelde Leeuw,
p. 569 .
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anders moetje Boer dijk. -- Offchoon deze wijze van hande_
len als to flreng en to willekeurig is aan to merken, zoo is
dit to dier tijd van de beste gevolgen voor bet algemeene
welziji} geweesc ; de dijken zijn daarop hermaakt geworden ,
en bevonden zich in 1576 voltooid .
De allereerst gemaakte dijken zijn waarfchijnlijk in den beginne alleen van aarde, zonder eenige andere verilerkinglangs
de buitenzijde, gemaakc geworden . Toen men echter later,
vooral langs den zeekant, begon to befpeuren, dat een een .
voudige aarden dijk den flag der zeegolven op den duur onmogelijk kon wederflaan, begon men hier en daar eenige bui .
tengewone verflerkingen langs de buitenzijden daar to ftellen ,
vanwaar de paal- en kistwerken , beflagen en bekrammingen ,
wierbekleedingen en fleenglooijingen, enz . hunnen oorfprong
genomen hebben .
In Friesland heeft men zeer lang de paal- en kistwerken
gebruikt, en in Zeeland maakte men, buiten de palen tot
aanwinning der buitengronden, veel duikelhoofden, fchermen,
enz . o m den firoom to leiden , bet zand to bewaren , en den
eerflen flag des waters to breken (*) .
In Noordholland of Westfriesland waren de dijken van ouds.
her aan de buitenzijde bekleed geworden met wier (t), 't
welk in groote hoeveelheid omflreeks bet Ell-and Wieringen
gevischt werd, en waaruit dare eene doorgaande wierbekleeding of wierriem gevormd werd .
In den jare 1466 had men reeds bevonden, dat de Westfriefche zeedijken finds 3 h 4 jaren door zware flormen en
hooge zeevloeden veel fchade geleden hadden, waardoor, en
door bijkomende omflandigheden, groot gevaar en aanzienlijke
fchade kwam, zoodat men bet hoognoodig vond, dat de zee .
weringen in een' beteren float gefleld werden .
Door de vermindering van bet wier was men al finds e eni.
g e jaren begonnen, om half riet en half wier aan den dijk
to gebruiken ; doch men beyond weldra, dat bet op die wijze
niet langer to houden was , en begon derhalve op andere
middelen bedacht to zijn . Met toeflemming des Hertogs ,
verleend to Frusfel den 5 van Hooimaand 1466, werd er
dan ook vastgefleld, dat men den dijk op de aangewezene
(*) Fervolg Op C H O NE L. S M A L L :E G A N G L' ,
Zeeland, I:i}e D . 2de B . 23fhe Idoofdfl.
(t) WAGENAAR,

IVde D . bl .

)I . L'EPIE,

Cronyk r in

bl . 1S4 .
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gevaarlijklte plaatfen fchoren zoude met balken van 26 en 32
voet, op bekwame afUanden door dwarsbalken, voorzien met
ijzereki bouten , gehecht aan eene gording van paalwerk, en
dienende om de eerite kracht der golven to breken, waar .
van de kosten op 14800 ponden , van 4o grooten , voor iedere
roede begroot werden , 'c welk toen oak met een' goeden
uitflag is daargefteid (*) .
Men was al voornamelijk finds den jare 1285 van ouds gewoon, de zeedijken door buitengewone middelen tegen den
aanflag der zee to beveiligen ; waarom dan ook de dijken
tusfchen Arnfterdarn en Sparendam, op die plaatfen, waar
geen voorland was , door zware muren van groote blokken
arduin en blaauwen feen , als€;cede door moppen en klinkers
in goed cement gemetfeld en met hardfeenen dekfukken ge .
dekt, beveiligd werden (t) .
De dijk van 4mfterdam tot Muiden was toen niet zoo goed
verzorgd, en met bolwerken en platingen van hour en ijzer
voorzien, en met houten ankers in den dijk beveitigd (1) .
(*) Zie W A G E N A A R , IVde D . bl . g1 . Om dezen zeifden tijd is een kleidijk achter de duinen to Petten gelegd.
(Zie aldaar .)
(t) Zie hierover een in 1702 uitgegeven werkje, getiteld :
Incitamentum et fldiumentum, dat is : opweckinge ende aan .
leydinge tot het uytvinden van bequaame middelen en gronden
om de Zeedycken in Holland en TWestvriesland tegens het zoo
dicwils doorbreecken en geduyrig affpoelen beter als tot nog toe
to befchermen en to bevreyden . Door N . L I S T I N G H.
(4) Dezelfde Schrijver fchreef in 1705 hierover voorname.
lijk eene nieuwe opwecking en aanleyding, waarbij bij zijn
zoogenaamd geheim tot eene betere verfterking van den Mulder zeedijk openbaarde , waartoe hij inzonderheid bet heijen
van paal_ of balkwerk voor den dijk voorfloeg, beftemd om
de kracht der golven to breken, en verder een' zoogenaamden rietvoec langs den buitenkant des dijks . Zijne voornaamfe
gedachte befond daarin, om bet water zoo verre van den
dijk of to houden en to breken , dat de zee reeds getemd is,
als ze tegen den dijk aankomt . -- Te dier tijd is er tevens
een ontwerp geweest, om den dijk van achteren met eene
zware k1eibedding to voorzien , en voorts eene achterkade of
flaper aan de binnenzijde op zekeren affland van den dijk to
inaken, met eene vaart daar tusfchen in .
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De befcherming der zeedijken door paalwerken ., zoo als die
door W A G E N A A R gezegd worden finds den jare 1466 irr gebruik to ziin geweest, fchijnt, zegt dezelfde Schrijver, ongeveer drie eeuwen in gebruik to zijn geweest, en omflreeks
den jare 1732 buiten gebruik to zijn geraakt . Het was namelijk in den herfst van bet jaar 1730 , dat men voor 't eerst
bet bederf in bet paalwerk oncdekte, door den paalworm,
aan den Westkappelfchen dijk op her Eiland Walcheren , en
omtrent een jaar later aan den Westfriefchen dijk bij Me .
denblik, aan de Helder, op Texel, en langs de kust van
Friesland t;*) .
Hec ontbrak niet aan velerlei voorflagen tot vernieling van
dit allerfchadelijkst en aileron trustendsc gedierte ; doch men
vond hiertoe geene genoegzaam bekwame middelen , en hec
kwain er dus op aan, om over to gaan tot eenig middel,
't welk men al vroeger had behoorea to doen, namelijk om
de dijken tegen den flag der golven to befchermen, zonder
zich daarcoe van hout to bedienen .
Verfchillende middelen werden hiertoe voorgeflagen (f) ;
.
doch niemand bedachc becer en krachtiger middel, dan PIE
TER STRAAT en PIETER VAN DER DEURE, aan wie
mien de uitvinding en tie in praktijk brenging der fleenglooijingen verfchuldigd is (1). Hec was in 1732, dat zij voorflel •
den bet leggen van eene ileenen glooijing van kei en klipfleen buitenwaarts tegen den dijk, 't welk dan ook kort
daarna in bet werk gefleld werd . De uirvinders veranderden
echter naderhand bun ontwerp nog op eene fpoediger en onkost .
baarder wijze ; zij deden namelijk de wieren voor den aarden
dijk tot op eene zekere laagte affpitcen, en nieuwe wiervakken tegen den dijk zetcen, die met paalwerk in bet oude
(*) W A G E N A A R, XIXde D . bl . g2 .
t t) Zekere H E N R I C U S E N G E L H A R D T kwam zelfs op de
gedachte , in den titel van bet volgende werkje omfebreven :
Geede fuifante Godsverleende uitgevondene middelen omme ijzerc
en fleene zeemuren met palen zonder metfelwerk tegens het
fchadel jke zeegewormte to maken, door H. E N G E L H A R D T, qq .
t o 's Graveni:age anno 1733 .
(4) Zie Ontwerp tot een minst kostbaare, zeeker/le en fchie .
lijkfle Herflelling van de zorgelijke toefiand der Westfriefche
Zeedijken , famenge/leld in 1733 , door P I E T E R S T R A A T en
PIETER VAN DER DEURE . flmflerd. 1 735 .
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wier geflagen en gefchoord werden ; voor dit paalwerk lieten
ze eene fchuinfche glooijing van fleen leggen tot op den grond
der zee, waardoor de palen tegen de wormen beveiligd ble .
ven , en de dijk weinig van den drang en den flag des wa .
ters to lijden had (*) .
De uitvinders dezer fleenglooijingen hadden, v66r de openIijke bekendmaking van hun ontwerp , to Enkhuizen eene proef
daargefleld eener glooijing van keifleenen , waarvan zij het
refultaat bij hun ontwerp opgaven, waarvan de kosten f400
de roede Drechterlandfche maac bedroeg .
Ook voor den dijk voor en bewesten de flad Medenblik
werd naderhand een ontwerp aangeboden aan H . E . M. Hee .
ren Gecommitteerde Raden van Noordholland en AVestfriesland, 't welk beflond in eene fleenglooijing aan de buiten .
zijde, met cen wierriem of wiervoet boven tegen den dijk .
Het daarvan uitgegeven flukje , zonder jaartal , bevat eene
zeer goede teekening van dat toenmalige ontwerp .
Vele verfchiliende wijzen van verilerking der dijken bleven
nu hier en daar in gebruik, welker omfchrijving de grenzen
dezer bijdrage to zeer zoude doen uitdijen, en ook thans bui_
ten mijn oogmerk is .
De kennis der dijkmaking had voorts in 1776 eene bijzon .
dere verpligting aan zekeren zich noemenden Eigenerfde in
een der vijf deelen, die to dier tijd eene prijsvraag, bijzon
der omtrent de beste middelen ter befcherming der vijfdeeis
dijken in Friesland, opgaf, welke met 37 antwoorden ver .
eerd werd , waarvan er twee bekroond werden, bet eerfte
van den Heer A, Y P E Y, en bet tweede van den Graaf van
Wasfenaar Twickel.
Omtrent dit eertle antwoord ontflond naderhand een groot
verfchil met den uitfchrijver der vraag ; welk verfchil breed .
voerig befchreven is in de Voorrede der Verhandeling van den
(*) W A G E N A A R, XIXde D, bl . 92 .
Men zie ove r
den Zeeworm van then tijd : Obfervations fur l'origine,
la /fructure et la nature des Pers de Mer, par Mr. R 0 U S .
SET, waarvan de 2de editie in 1733 to 's Hage werd nit.
gegeven ; alsmede bet Ilde Deel van L' E PIE, Onder .
zoek over de oude en tegenw . natuurl. gefleldheid van Holl .
en AVestfriesl., 't welk voornamelijk over de Zee . of Koker.
wormen handelt .
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Graaf van Wa sfenaar, welke laatfle door den uitfchrijver der
vraag later werd uitgegeven (*) .
Door de zeer kundige Schrijvers, die over de dijken gefchreven hebben, zoo als B O S S U T en V I A L L E T, HUNRICHS, WOLTMANN,BRUNINGS,

NOEL,

SILBERSCHLAG

en anderen , zijn later uitmuntende voorfchriften gegeven ,
zoo wel omtrent de dijken in bet algemeen, als omtrent de
verfchillende wijzen van befcherming der buitenglooijingen .
Het zal wel niet noodig zijn, hierbij de groote verdien .
lien van den, voor de Waterbouwkunde to vroeg overledenen, kundigen Infpecteur-generaal G O U D R I A A N to doen
opmerken : hij , die ieder gedeelte der Waterbouwkunde met
zulk eene grondi a kennis behandelde, heeft ook hierin onmiskenbare verdienflen gehad (t).
Onder andere fchriften over den dijkbouw verdient voor .
zeker ook de Akademifche Verhandeling van P . V A N B L E 18w IJ K , welke door J . E 5 D R A in bet Nederduitsch vertaald
is, eene bijzondere opmerking . Ook zou bet in alien opzigte wenfchelijk zijn , dat van de Akademifche Verhandeling
van G . J. V E R D A M, in 1825 uitgegeven, desgelijks eene
vertaling werd gemaakt .
De verfchillende wijze van befcherming der dijken beflaat
nog op de verfchillende plaatfen uit paalwerken , kisting.
werken , wierbekleedingen, beflagwerken , bekrammingen ,
befteende beflagwerken en fleenglooijingen . Het is bier de
plaats niet, derzelver verfchillende nuttigheid en waarde , of
ook de verfchillende wijzen van confiructie, nader to berede .
neren ; bet zij genoeg aan to merken , dat de eenvoudige
fleenglooijingen ons in de meesce gevallen allezins als de
meest zekere en gefchikte zijn voorgekomen ; en, fchoon
(*) Zie Perhandeling over de Zeed~ken, door A. Y P E Y.
Verhandeling over de Vijfdeelsd~ken , door K A R E L G E 0 R G E,
Graaf van Ifasfenaar Twickel. Franeker, 1778 .
(t) Zie onder anderen bet bekroonde Antwoord van dezen
Waterbonwkundige op de Vraag van bet Bat. Gen . to Rotterdam : welke aanleg van paal . en r~swerken , betrekkel /k
derzelver fl and en zamenflelling, is her meest befland tegen
den flag en aandrang van her water en de kruiying van her
ijs, zoo wel aan onze zeeoevers, als aan die van onze rfie.
ren en meren ?
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wlj dit bier niet in bet breede kunnen uitleggen , zullen wij
echter nog met een enkel woord daaromtrent deze aanteeke .
ningen befluicen .
De eenvoudige fleenglooijingen, die naar mijne gedachten
beter tegen de zee beltand zijn dan eenige andere middelen,
zullen , hoewel meestal kostbaarder in aanleg, echter door
derzelver meerdere duurzaamheid in de gevolgen onkostbaar .
der in onderhoud worden , en dus na verloop van eenige }aren
ongetwijfeld een groot voordeel moeten opleveren .
Ik wil hiermede echter niet zeggen , dat er niet vele punten langs de zeedijken beftaan, (die b . v. minder aan de
itreek der hevigfle flormen zijn blootgeleld , die to groote
diepten (*) voor derzelver tee , of ook die zeer hoog voor.
land hebben) welke, in fommige omftandigheden , voor eene
iteenglooijing misfchien al to kostbaar zouden kunnen zijn ;
doch ik geloof, dac bij zeer vele gedeelten onzer zeedijken
de eenvoudige fleenglooijiugen in de gevolgen boven alle
andere middelen de voorkeur verdienen .
Het is voorzeker doenlijk, bij bet aanleggen of verfterkep
van dijken, aan dezelven aile die goede eigenfchappen to
geven, die hun volgens de beste definicien eigen moeten
zijn, wanneer men alleen de gewone drukking des waters eu
de rigting en den floot des (lrooms in aanmerking behoeft to ne .
men ; doch bet is geheel iets anders , wanner nog eene
derde kracht hier bij komt, die in hevigheid de andefen
overtreft , namelijk de flag der golven bij ftormwinden , die
aan eene minder geregelde werking onderworpen zijn . Het
werkend vermogen van bet water words oneindig grooter ;
wanneer heczelve door ftormwinden bewogen words . Het
ware vermogen daarvan aan to wijzen, is eene hoogst moei .
( •) Bij groote diepten voor de tee des dijks is bet dilt.
wijis minder raadzaam , iteenglooijingen to waken , uit hoofde
van bet afrollen der fleenen naar de diepte, 't geen bij be .
flagwerken niet to vreezen is ; goede voorbermen nemen ech.

ter dit gebrek weg . Waar integendeel zeer hoog voorland
is, komt de Root der golven bij bong water nog op den
grond neder, en dit hooge voorland vernietigt de hevige
beweging van bet water. De fteenglooijingen ziju dus, on .
der dezelfde omflandigheden , dat is, op dezelfde winditreek
gelegen zijnde, van de beste toepasfrng bij middelmdtig boog
voorland, of bij middelmatige diepten .
({
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jelijke zaak . Met hoeveel fpitsvindigheid velen dit ook hebben onderzocht, zoo als dit eerst door NEWTON, later
dOOr LA PLACE, LA GRANGE, BLOT, POISSON, DE
LA COUDRAYE, BREMONTIER, SILBERSCHLAG, GOU-

en anderen, en nu laatftelijk door den Kolonel
(*) is behandeld, welke Iaatfte op eene geheel nieuwe, uitmuntende wijze de werking der zoogenaamde grondgolven (flats de fond) heefc onderzocht, geloof ik, dat de
werkende kracht der ftormwinden op de zee zoo otiregelmatig is, en van zoo vele bijkomende en buiten ons bereik
zijnde omftandigheden vergezeld goat, die meestal niet in
aanmerking kunnen worden genomen, dat men trimmer geheel
ern a'1 op deze redeneringen kan bouwen . Hoe wenfcbeiijk
het dan ook voorkome , dat men , om de beste verdedigirlgsmidd'elen to kunnen bepalen, ook becer de juiste kracht konde weten , die men to keer moet gaan , zoo moet men sin
het vermogen der golven, voorzigtigheidshaive , altijd ee#Ie
oneindig grootere kracht toefchrijven, dan immer eenigerlei
berekening of redenering daarvoor kan aangeven, en derhalve
moeten ook de middelen ter bewaring der giooijingen van
eene buitengewone flerkte zijn, om zulk eene ongekende krachc
ongei'chonden to kunnen wederftaan .
De ondervinding nu leert, dat de eenvoudige, naar eene
goede confiructie aangelegde, fteenglooijingen in itaac zijn,
om, ep zeer blootgeftelde punten, de hevige beweging der
golven langen cijd to wederftaart ; en deze zijn dus , tot nog
toe , op vele plaatfen , als de gefchiktfte befchermingsmiddeden boor de buiten-glo6ijingen der zeedijken to houden .
be fteenen , die meestal in gebruik zijn geweest tot dekking der b#itenglooijingen, zijn de Noordfche en de Brahand .
fche (teen, welke laatfte weder in Doornikfche , Yilvoordfche
en Lesfinenfche (teen onderfcheiden words . De laatstgemelde
foorten zijn san vele zeewerken van groot gebruik geweest ;
doch bet is thans vooral, dat de vroeger veel meerder bekende en thans nog op vele punten gebezigde Noordfche
/teen weder meer behoort to worden gebruikc ; terwiji daarbij de Duitfche (teen, en de in ons vaderland gevonden wor .
dende Drentfche, vooral tegenwoordig , in aanmerking be .
hooren to komen . Hierbij moet men dan nog voegen een'
D R IA AN
E101Y

(*) Du Mouvement des Ondes, par
1831 .

du GBnie,

A. R: E M Y ,

Colonel
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thans bij den Heer C a R M A N , to Gent , aan de Waal, ge.
bakken wordenden grooten fleen ; voorts brikken , puin ,
ftukken afbraak en wanbakken fleen , waarotntrent de keuze
naar de ligging der werken zelve, en naar bet meet of min .
der gemakkelijke transport, behoort to worden gedaan .
Hoe wenfchelijk bet dus ook zijn moge, dat de zeedijken
in bet algemeen meet en meet van goede fleenglooijingen
worden voorzien, zoo is bet niet minder wenfchelijk, dat
dan ook daartoe in bet vervolg zoodanige foorten van fleenen
zullen kunnen worden gebruikt, dat wij ook deze producten
van bet ondankbare I3elgie niet meet benoodigd zullen hebben ; een doel , dat bij een nader onderzoek op de plaats
zelve, waar de Duitfche en Noordfche fleen verkrijgbaar is,
en door bet aanknoopen van onmiddellijke betrekkingen met
de eigenaars der groeven aldaar, zeer wet, en in bet ver_
volg op een' veel goedkooperen voet dan tegenwoordig, ce
bereiken zal zijn .

DE PANTERJAGT IN NOORD-AMERIKA .

p een' mijner togten in den Staat Misfijippi, verhaalt de
O
Ornitholoog
kwam ik eens bij de eenzame hut
A U D U BON ,

van eenen kolonist aan den oever van de Koudwater-rivier .
Gelijk de meeste volkplantelingen, welke zich in de woestijn aan de grenzen der Vereenigde Staten nedergeflagen heb,
ben, zoo was ook de eigenaar van deze kieine wooing volkomen bekend met de viervoetige dieren, vogels en kruipende
dieren , waarvan bet in dit moerasfig land wemelt . De jags
op dezelven maakte zijne hoofdbezigheid uit . Ik trad zonder omitandigheden refit toe de hut in , begon een gefprek
met den man , en vroeg naar de gefteldheid en voortbreng .
felen van her gewest ; want die leeren wil, moer bet berigt
van eenen deskundigen, hoe goring dezelve anders ook zijn
moge, pier verfnaden . De kolonist vertelde mij van bet
land, wat hem bekend was . Hij lief zich bijzonder nit over
bet wild en de jags -- hij toonde mij vele huiden van bee .
ren en herten, verzekerende, dat dit flechts een klein gedeelte van bet door help gevelde wild was . Mijn hart klopte
van vreugde bij bet vernemen van zoodanig berigt, en ik
vroeg hem , of hij mij wet op mijne togten door bet moerasfige land zou wilien vergezellen en mij een gastvrij ver .
1C 2
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blijf in zijne but verleenen . Mijn voorflag werd terftond op
her vriendelijkfle aangenomen . Zoo legde ik dan mijne zware portefeuille neder, zette mijn geweer in den hoek, plaatfle mij mede om de oude tafel , en deelde met man , vrouw
en kinderen her eenvoudig avondecen . De beminnelijke zeden van dit huisgezin kwamen geheel overeen met de vreed .
zame rust, met de diepe flilce der natuur alhier . Lk gaf to
kennen, war her doel mijner reizen was ; moeder en kinderen
zagen mij met groote oogen aan : dat men zijn leven kon
doorbrengen met vogels to vangen en zeldzame planten to
verzamelen, kwam hun onbegrijpelijk voor . De man, nit
den Staat Connecticut geboortig, had van zoodanige reizigers,
als ik er een was , hooren fpreken, en her fcheen hem zeer
aangenaam to zijn, dat ik in zijne hut mijn verblijf wilde
nemen . Na den even viel her gefprek weldra op jagt en
vischvangst - man en vrouw en kinderen, alien namen deel
daaraan, tot dat de flaap ons naar rust deed verlangen . Toen
ilrekcen wij in her eenige vertrek van de hut gezamenlijk op
der. grond ons nit op beerenvellen en fliepen fpoedig in .
Bij her aanbreken van den dag werd ik gewekt door mij .
nen waard, die met luide flem zijne varkens riep . Deze die .
ren loopen in her wild, en zoeken hun voedfel grootendeels
in de bosfchen . Ik flond op , en was weldra bij den land .
man . De varkens en hunne jongen kwamen op de welbekende item van hunnen beer al knorrende toeloopen . Hij
wierp bun een weinig korenaren voor, telde, en zeide , dat
federt een paar weken her getal zijner varkens aanmerkelijk
was verminderd . Ben vreefelijke panzer namelijk, in .4me
genaamd, hield zich in de nabijheid op, en.arikcoug
regtte groote verwoescing aan onder zijne kudden . Her beest
roofde niet alleen zijne varkens maar verfcheurde ook zijne
osfen, den eenen na den anderen, en, in weerwil van alle
moeite , had hij tot nu toe hetzelve niet kunnen nedervellen .
De panzer had hem daags to voren nog een pasgefchoten
hers ontftolen . De kolonist vercelde zoo veel van de wildheid en ftoutheid des roofdiers, dat ik er mij over moest
verwonderen . Ik hood aan, hem behulpzaam to zijn, om
dezen geduchcen vijand to beftrijden . Mijne bereidwilligheid
was hem welgevallig ; maar hij verzekerde, dat wij nutte .
looze moeite zouden doen, zoo niet een paar naburen zich
lieten bewegen, om mede op de jagt to gaan en hunne
jagthonden bij de onzen to voegen, lit haalde mijnen gust .
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beer gemakkelijk over, om to paard to ftijgen, en bij de
planters in de nabuurfchap (van welke echter eenigen op
eenen afftand van verfcheidene mijnen woonden) rond to rijden, ten einde dag en uur voor de jagt met hen of to fpreken .
De naburen beloofden en hidden woord . Op den bepaalden dag verfchenen zij voor de deur van onze woning, juist
bij bet opkomen der zon . Er waren vijf, in voile jagttoerusting . Zij bereden kleine, geenszins fraaije, maar ongemeen vlugge en vurige paarden . Dezelve liepen zeer fuel.
Geen ander ras zoude zoo gefchikt zijn , om eenen beer of
cougar in dit land , vol bergkloven en moerasfen , na to rennen . Een troep groote honden, met onze jagers aangekomen , maakte reeds kennis met de jagthonden van mijnen
gastheer . Hij en ik kozen zijne beide beste paarden - z ij.
n e zonen beftegen de minderen .
Zwijgend brak men op . Aan bet moeras gekomen zijnde,
befloten wij, ons van elkander to verwijderen en versch
fpoor van den panter to zoeken . De jager, die bet eerst
eenige ontdekking deed, zoude op den hoorn blazen en op
de plaats blijven , tot dat wij alien bij hem waren . Wij
reden dus, volgens affpraak, in verfchillende rigtingen, en
na verloop van een uur hoorde men op den boorn blazen .
Ik was Reeds mijnen gastheer op zijde gebleven . Nu reden
wij, door zwaar geboomte, op bet geluid in de verte toe,
dat van tijd tot` tijd werd herhaald . Zoo kwamen wij op de
verzamelplaats, en ook de andere jagers volgden, de een
na den anderen . Men liet den besten bond op bet fpoor
van den cougar los, en bet duurde niet lang, of wij zagen
den ganfcher, troep her moeras indringen . Onze gewergu
waren geladen ; wij volgden de honden, elk afzonderlijk,
maar zoo, dat wij elkander fleeds zien konden, befloten
hebbende, niet anders, dan op den panter, to vuren .
Weldra floegen de honden aan, en begonnen eensklaps
fneller to loopen . Mijn vriend befloot hieruit, dat bet roofdier niet verre meer verwijderd kon zijn . Wij reden dus op
een' tamelijk fnellen draf de honden na . Het gerucht wend
fleeds grooter . Op eenmaal begonnen de honden anders to
blaffen . De kolonist verzocht mij thane , nog meer fpoed to
maken, en zeide, dat de panter buiten twijfel op eenen boom
was gefprongen, om een weinig nit to rusten . Hij maakte
voorts de aanmerking, dat, zoo bet ons niet gelukte, den
cougar daar to fchieten , de jagt nog wel lang zoude kunnen
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durep . De jagers hadden zich , terwijl men de honden na.
ijlde, op korten affland bij elkander gevoegd ; maar thans,
nu men de honden blaffende rondom een' dikken boom zag
loopen, verwijderden wij ons weder van elkander, en floten
eenen kring rondom den boom , waarop de panter gevlugt
was. Ieder wierp nu zijn paard de teugels over den hals en
ging met overgehaald geweer zachtkens voorwaarts . Eindelijk
viel er een fchot, en wij zagen bet roofdier op den grond
fpringen en wegfnellen. De honden liepen met een verfchrikkelijk gefchreeuw hetzelve na . De jager, die gefchoten had,
kwam bij ons, en zeide, dat zijn fchot wel had getroffen,
maar dat de panter waarfchijnlijk flechcs aan een' der voorpooten
was gewond, dewiji hij aileen op denzelven had kunnen mikken .
Wij bemerkten ook op den grond eenig fpoor van bloed . Onze
honden liepen Incusfchen zoo fnel, dat wij onze paarden de
fporen moesten geven en ons dieper in bet moerasfig land
wagen . Wij kwamen door en over gevaarlijke plaatfen ; onze
honden ijlden nog fleeds vooruit, maar onze met zweet en
fchuim bedekte paarden waren buiten adem , en wij hielden
bet dus raadzaam , de jagt verder to voet voort to zetten .
De ervarene jagers wisten wel, dat de cougar, gewond, zoo
als hij was, weldra weder op eenen boom vlugten en daar
dan waarfchijnlijk geruimen tijd vertoeven zoude, en wij hem
dus naderen konden . Wij ontzadelden derhalve onze paarden,
maakten de aan den hals gehechte bellen los , en liepen hen
grazen , waar ze wilden .
Thans kwam bet er op aan, om nog dieper in bet moe .
rasfig land in to dringen, door fompen to waden, over groo .
te, nedergeflorte boomen, zoo goed men kon, zich been to
helpen, en door kreupelhout en lang gras zich eenen weg to
banen . De liefhebber van de jagt, die dit leest, zal ons
genot weten to waarderen ; doch die van bet jagtvermaak niets
weet, zal ook niet kunnen begrijpen, hoe iemand in eenen
cogt, als den onzen, vermaak kan vinden .
Nadat wij gedurende twee uren met veel moeite en gevaar
ons voorwaarts hadden begeven, hoorden wij weder bet geblaf der honden. Ieder verhaastte nu zijne fchreden, in de
blijde hoop, dat men weldra den cougar op bet lijf zou ko .
men . Wij hoorden eenigen van onze honden huilen ; dock de
meesten floegen moedig en met geweld aan . Het roofdier
was, gelijk men verwachtte , op eenen boom gevlugt, en
fcheen zich hier to willen verfchuilen. Wij fpoedden ons naar
de honden, en zagen nu weldra den panter op een' zeer dik .
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ken tak rusten . Zijne breede borst was juist naar ons toe
gekeerd ; hij floeg zijne van gramfchap vonkelende oogen nu
eens op ons, dan weder op de honden .
; dezelve hing krachteloos
Eenzijrvoptenwasgrof
neder . Hij was
afgemat, en fcheen den kop niet meer to kunnen ophouden .
Van drie kanten to gelijk gaf men vuur op hem ; alle drie
kogels troffen ; hij maakte eene beweging achterwaarts, en viel,
zoo tang als hij was , op den grond neder . Oogenblikkelijk
wierpen de honden zich op hem ; maar, offchoon van alle
zijden aangevallen en doodelijk gewond, verweerde bet van
woede fchuimende dier zich nog eenigen tijd . Doch aan de
fpits zijner naburen trad mijn gastheer nu onder de honden,
brandde los, en trof den cougar onder bet fchouderblad . Hierop volgde eene krampachtige trekking der leden, en weldra
was bet roofdier dood .
De zon had reeds voor twee derden haren loop volbragt.
Een paar jagers gingen thans verder , om eenig wildbraad to
fchiecen, en de zonen van mijnen gastheer keerden terug
naar bet vaderfijk huis, om den volgenden morgen bet vee
to kunnen verzorgen . Het overige jagtgezelfchap befloot,
den nachr bier in her veld door to brengen . Den panter werd
bet vel afgeftroopt , en hij zelf ran de honden. prijs gegeven,
die geheel uitgehongerd fchenen . Terwijl wij nog bezig wa .
ren, om ons nachtleger to bereiden, hoorden wij een fchot,
en weldra verfcheen een onzer jagers met een jong pert op
de fchouders . Binnen kort fleeg de viam van een groot vuur
op ; ieder nam nit zijne jagerstasch brood en zijne whisky.
flesch ; bet hers werd terflond tcebereid, bet vieesch in ftuk .
ken gefneden en aan puntige ftukken hont gebraden . Wij
hielden een heerlijk maal , en , terwiji de avond allengs
viel , begon men allerlei vertellingen to doen en jagt . en
andere liederen to zingen . Doch weldra legde bet door de
vermoeijenisfen van den dag afgematte gezelfchap zich rond.
om bet vuur neder, om to flapen .
Ik wandelde nog eenigen tijd rondom dit nachtleger, en
verlustigde mij ftilzwijgend in de fchoonheden van deze wilde
natuur, waaraan ik reeds zoo vele genoegens to danken had .
Ik overdaeht nog eens de voorvallen van den verloopen dag ;
maar een zonderling verfchijnfel hield mij binnen kort geheel
bezig, namelijk bet phosphorieke lichten der onczaggelijke,
honderdjarige boomftammen , welke , als gevallene reuzen des
wouds , hier en daar verftrooid lagen . Zoo iemand in deze
fombere moerasfen verdwaald geraakce, zouden misfchien zoo .
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danige itrepen van vaal Iicht hem zoo vele fpoken kunnen
toefchijnen en hem de haren to berge doen rijzen . Mijzelven
overviel eene ligte huivering ; ik fpoedde naar mijn gezelfebap
terug, legde mij neder en fliep rustig in ; want ik wist, dat,
zoo ergens een vijand gedurende den nacht naderde, de honden, welke nog deeds met de overblijffelen van den cougar
zich bezig hielden, ons we] zouden wekken .
Met bet aanbreken van den dag verlieten wij ons nachtleger. Mijn gastheer wierp bet vel des roofdiers, dat zijn
vee had verfcheurd, over de fchouders . Wij zochten en von.
den, na een' moeijelijken terugtogt, ooze paarden weder,
die niet verre zich verwijderd hadden . Spoedig waren dezelve
gezadeld en getoomd . Wij begaven ons, naar de zon koers
zet nde,opweg, nkwamentijdgbijdewonigvanmijn
nen gastheer aan . De jagers namen bier deel aan een een .
voudig maal . Daarop vertrok ieder naar zijn huls, en ik zette
mijne geliefkoosde bezigheden voort .
VERDELGING VAN RATTEN .

De

....

Fugite, o miferi , fugite ! . . .

beroemde Scheikundige THEN A R D heeft, in eene zit .
zing van bet Iuflituut to Parijs (26 Maarc 1832), zijne
proefnemingen bekend gemaakt over de aanwending van bet
gezwaveld wacerftofgaz tot vernieling van dieren, die zich
in holen ophouden . Hij heeft daardoor een groot aantal ratten ter dood gebragt . H4j brengt in de gaten, waardoor deze
dieren to voorfchijn komen, de pijp van een retort, waarin
eerst ijzervijlfel en bloem van zwavel, met water ondereengemengd, zijn gedaan, en waarop men vervolgens zwavelzuur, met vijfmaal grootere hoeveelheid water vermengd,
door eene afzonderlijke pijp giet . Er ontftaat aanftonds eene
levendige opbruifing, en de gaten zijn weldra geinfecteerd.
Wij gelooven, dac men deze wijze van muizen en ratten
to verdrijven in fommige gebouwen met vrucht zal aanwen .
den, en meenden daarom onzen landgenooten geene ondienst
to doen, door hunne opmerkzaamheid daarop to leiden. De
Verhandeling zelve kan men vinden in de Innales de ChiWe et de Phyfque, wril 1832 . p. 437-443 . - Men ziet
sevens uit dit voorbeeld wederom, dat de Scheikunde tot
alle dingen nut is, en dat een Initituut, bij gebrek van beter,
nog wel nuttig kan zijn, om er ce leeren, hoe men muizen
en ratten verjaagt.

Nee fpes ulla fugae .
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Ann den Heer Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen .

I

Wei Edel Heer 1

n uw geacht Maandwerk voor April 1832 . No. I V. i n bet
Mengelwerk gelezen hebbende een ftukje, getiteld : lets over
Meiboomen, herinnerde ik mij iets, daarcoe becrekking hebbende , gezien en gelezen to hebben bij onzen vaderland .
fchen Dichter j . C A T s ; en , zulks naziende , vond ik dit in
zijnen Spiegel van den ouden en nieuwen tijd, in bet derde
deel daarvan , bl . 65 van mijne 4to. uitgave, alwaar op de
23fte plant de afbeelding van eenen Meiboom to zien is,
beflaande uit een' opgerigten hoogen tlaak, aan den top met
Meitakken verfierd , en lager met bloemkranfen omhangen ;
terwijl eene vrolijke fcbaar jongelieden , rondom denzelven
huppelende en fpringende , de blijde terugkomst der verlangde
bekoorlijke Bloeimaand vieren .
Daar dit werk van CATS door hem in 1632 is uitgegeven,
itemt bet zeer goed overeen met bet door V A N L o o r4 verhaalde van bet planten eens Meibooms in 1635 , en beves .
tigt hetzelve , voor zoo veel bet gebruikelijke van dit bedrijf betreft.
Het versje , door C A T S bij deze plaat gevoegc, niet zoo
zeer den Meiboom , als wel een ongepast bedrijf van een
van deszelfs omringende jongelieden betreffende, ftaac wel
niet in onmiddellijk verband met bet behandelde onderwerp,
maar , daar bet dit Loch zijdelings doet , en voor bet overige
zoo geheel in den naiven toon van dezen diep menschkun .
digen Volks en Zededichter is, kan ik mij niet wedrhouden,
betzelve hierbij of to fchrijven , daar ook welligt nog in dezen tijd de een of ander zijn beeld in dezen fpiegel zal vin.
den, en moge hij dan er zijn nut mede doen I
EREPEL WIL ALTIJD VOOR-DANSEN.

Lestmael quam ick in een velt,
Daer een yder was geftelt
Tot een uytgelate vreugt,
Nae de wyfe van de jeught .
Jonge lieden van bet landt
Songen, fprongen, handt aen hands ;
Yder maeckte groot gefchal,
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Yder waster even mal .
Doch van alle waster 8tsn
Met een krom , een krepel been ,
Met een plompen , flompen voet,
Die had veeren opten hoes,
Die was vooren aen den dans,
Die was by den rofen-krans,
Die was om en aen de Mey,
Die was leyder van den rey ;
Wat men peep, of war men fongh,
Krepel had den eerften fprongh ;
AI is Fop een rap gefel ,
Al doer Heyn fyn dingen wel,
Al leyd Jorden moye Tryn,
Krepel wil de voorfie zyn :
Maer al was dit in her velt,
'T is ook elders foo geftelt,
Want ook by de fteedcfche lien
Wort dit menigmael gefien ,
Veelrijds, wacter wort gedaan,
Krepel maeckt hem vooren aen,
Krepel is een dapper man ,
Schoon by niet als hincken kan .
Islet niet een felrfaem dingh,
Dat een losfe jongelingh ,
Dat een onbedreven gast,
Die her immers niet en past,
Veeltyds eerst zyn oordeel uyt,
Schoon het dikmael niet en fluyt
Eerst van alle dingh gewaegbt,
Al en is by niet gevraeght I
Eers"t zal brengen aen den dagh,
Wat hem op de tonge lagh I
Vraeghr er ymant , hoe dit koomt?
Wyfe lieden zyn befchroomt,
Darter yet mogt zyn gefeyt,
Dat niec recht en is beleyt ;
Daerom gaenfe traeg to werk ,
En al met een diep gemerck ;
Maer een gek vol losfe waen
Haest fich , en wil vooren gaen
Daerom feyt men noch althagp
,, Krepel wil eerst aen den dans ."

1$9

OVER MEIBOOMEN .

Oordeelt U Ed. n u , dat ik ook beter gedaan had van met
mijn krepel been to huis to blijven, dan UEd, met dit mijn
gefchrijf lascig to vallen , zoo werpe UEd . bet flechts op bet
vuur ; terwiji ik niettemin met hoogachting blijve
UEd . beftendige Lezeres en Dienaresfe
D . J . V. G .
Utrecht,
Io van Wijnmaand, 1832 .
ZESTAL PORTRETTEN .

DOOR

HOLLANDUS .

Gij, boven duizend uitgelezen!
Moet eedler zijn dan zij ;
Gij moet , als God , regtvaardig wezen,
Barmhartig zijn , als Hij .
Of doolt gij, Tangs verkeerde paden,
In 't geea gij denkt of doet,
Zoo hebt gii d'Oppervorst verraden,
Wiens beeld gij wezen moet .
As Mvs .
I.
AAN *****

Gij beet een Vorst :-zoo'n Vorst won ik niet heeten ;
Ik ruil mijn huis niet voor uw' weidfchen croon .
Draagt Gij een' diadeem - ik draag een vrij geweten,
En dat weegt ligter dan uw kroon .
Ge ontziet een Volk, door 't onregt hoog verheven,
Erfvijand van mijn Land, mijn' Koning en mijn' God .
Hen vleit Ge , die U eerst van erf en croon verdreven,
En kreunt U niet aan der verdrukten lot .
Ware ik, als Gij , een groot en magtig Koning,
Ik hield mijn woord . Gij doelt alleen op winst ;
De Staatkunde, anders niet, beftuurt uw krijgsvertooning ;
Aan helpen . . . denkt Ge zeker 't mint t
Zag ik een' Bloedverwant door roovers aangevallen,
Bij God! dien florid ik wakker bij :
Gij, Gij beheerscht wel hordderduizendtallen,
En . . . Nat bet rooven roovers vrij 1
Had ik een Kind, door d' echt mijn' flam verbonden ,
En leed haar Vader last en nood,
Ik had, gewis , then Vader hulp gezonden ;
Met hem deelde ik mijn laatfte brood.
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GO hoort dat Kind, en . . . Mat bet vruchtloos fmeeken ;
De Broeder pleit vergeefs op regt en Vor(tenpligt ;
Maar bun, die orde en wet en eed en trouw verbreken,
Toont Ge een vriendfchaplijk aangezigt!
Neen, Rijksmonarch I hoe bang de ftormen huilen,
En ftaan we ook bier verlaten van heel de card',
'k Wi! uw paleis niet met mijn boekcel ruilen ;
Uw kroon is geen : „ heb dank I" mij waard'.
Behoud uw kroon ! Laat mij mijn vrij geweten !
Uw luister trekt mijn hart niet aan .
Gij beet een Vorst : - zoo'n Vorst wou ik niet heeten ;
'k Heet liever w i L L E M's onderdaan .
Van ouds was 't Ridderwoord den Troonbekleeder heilig ;
Thans bindt geen trouw de Vorften meer :
Geen eed is voor den fchenner veilig ;
Het laagst belang ftaat boven de eer!
Neen, Koning! neen, dat zijn geen Koningsdaden .
De brave burger gruwt er van
Ik wil uw fchuld niet op mijn' fchedel laden .
Voorwaar, dat doer geen eerlijk man l
Laat kroon en ftaf en purp'ren tool U fireelen ,
Biede oproer en geweld der muit'ren hulde U aan ;
Hier wil ik in uw magt niet deelen,
Daarboven niet, voor U, ter vierfchaar gaan t
11 .
AAN *****

Gij beet een Vorst : -- zoo'n Vorst won ik niet heeten ;

1k ruil mijn huis niet voor uw' weidfchen troon .
Draagt Gij een' diadeem - ik draag een vrij geweten,
En dat weegt ligter dan uw kroon .

Hoort Ge in uw Rijk den kreet des oproers klinken,
Dan ftrafc Gij 't kwaad op d' eigen' frond ;
Het krijgsvuur blaakt, - musket en zwaarden blinken,
En de oorlogsdonder dreunt in 't road .
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Maar als 'c geweld aan vergelegen ftranden
Zijn' klaauw aan 't heiligfte durft laan,
Dan laac Gij 't vuur des opftands branden,
En ziet bet zwijgende aan .
Geen band des bloeds fpoort dan uw hulpbetooning :
W aar 'c oproer woedt, 't verraad bet regt verkracht,
Daar toont Ge aan de aard', hoe laag Ge een' wettig' Koning,
Hoe hoog Gij fnoode muiters acht .
Edn wenk van U zou 't laagst gefpuis doen beven ;
De list werd in haar' eigen' ftrik verward
Gij lonkt de boosheid toe, en nu, in eer verheven,
Traps zij den besten Vorst op 'c hart.
De S :ichter van uw Rijk moest nit zijn graf eens keeren ;
Hij vloog 't verraad in 't aangezigt,
En riep ons toe, bij 't glansrijk triomferen :
„ Dankt, prijst mij niet ; ik deed alleen mijn' pligt."
Neen , Rijksmonarch ! hoe bang de tiormen builen ,
En itaan we ook hier verlaten van heel de aard',
'k Wil uw paleis niet met mijn boekcel ruilen ;
Uw kroon is geen : „ heb dank I" mij waard' .
Zijt Gij ten top van inagt en eer gezeten ,
En praalt uw Vorltenzetel hoog ;
Wie eigen bloed verzaakt , zijne eeden kan vergeten,
Wordt klein, ja nietig in mijn oog .
Wie muiters vleit en eedlen heipt verdrukken,
Dien her ik nooit den lofzang aan ;
Mijn hand zal nooit voor hem den lauwer plukken,
Al zwicht voor hem de glans van Mekka's halvemaan .
Neen, Heerfcherl neen, dat zijn geen Vorftendaden .
De brave burger gruwt er van I
Ik wil uw fchuld niet op mijn' fchedel laden .
Voorwaar, dat doet geen eerlijk man!
Laat kroon en flaf en purp'ren tooi U itreelen ,
Biede oproer en geweld der muit'ren hulde U aan ;
flier wil ik in uw magt niet deelen,
Daarboven niet, voor U, ter vierfchaar gaan!
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III.

Gij beet een Vorst : - zoo'n Vorst won ik niet heeten ;

Ik ruil mijn huis niet met uw' weidfchen croon .
Draagt Gij een' diadeem - ik draag een vrij geweten ,
En dat weegt ligter dan uw kroon .
't Laaghartigst Volk , dat aan zijn rooverbenden
De fchande van zijn' naam verpandt,
Heeft flechts in nood tot U om hulp to zenden ,
En vindt die hulp aan uw omneveld strand .

Uw Voorzaat deed de Koningsmoorders beven ,
En ftreed voor 't beilig regt der kroon ;
Gij viert hen , die hunn' wettig' Vorst verdreven,
Als hechte fteunfels van uw' croon .
Gods heilig Woord , aan de aard' rot troost gegeven ,
Words op uw' wenk glom gehoord ;
Maar 't edel Volk, dat naar die wet blijft leven ,
Bedreigt Gij met verdelging, roof en moord .
In fchijn wilt Gij bet West en 'c Oost bekeeren ;
De mom valt af, en toont uw huich'larij :
De Hindo, de Irokees is, in bet oog des Heeren,
Zoo fchuldig niet als Gij .
Gij waant U Heer van Wereldoceanen,
Zoo ver uw vlag haar breede banen fpreidc ;
Maar luttel zegt voor U die zee van bloed en tranen,
Die 't menschdom om uw heerschzucht fchreit .
Neen, Rijksmonarch l hoe bang de flormen huilen ,
En ftaan we ook bier verlacen van heel de aard',
'k Wil uw paleis niet met mijn boekcel ruilen ;
Uw kroon is geen : „ heb dank I" mij waard' .
Neen, haar bezit zal nooic mijnn oog bekoren ;
Zij woog mij als de zwaarfte last :
De meineed en 't verraad, bet oproer moet haar fchoren ;
Zij itaat alleen door list en eedbreuk vast .
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Zoo zwak een fleun moet eenmaal U ontzinken,
En Gij ftaac met uw fchande alleen ;
Het klatergoud , dat ge om uw kroon ziet blinkers,
Trekc flechts den blik van 't laagst gemeen.
Neen, Koning ! neen, dat zijn geen Koningsdaden .
De brave burger gruwt er van !
Ik wil uw fchuld niet op mijn' fchedel laden .
Voorwaar, dat doec geen eerlijk man I
Laat kroon en flaf en purp'ren tool U flreelen,
Biede oproer en geweld der muit'ren hulde U aan ;
Hier wil ik in uw magt niet deelen,
Daarboven niet, voor U , ter vierfchaar gaan I
(Het overige drietal hierna .)

DE DRIE JONKERS .

.De min boven all'!" riep de Jonker van Rieve,
En kuste zijn lieve
En floeide met haar,
En van dat de burgtklok ter rust had geflagen,
Tot dat men 't ontbijt van de tafel ging dragen,
Werd Jonker en lief m' in het Plot niet gewaar.

• De jagt boven all' I" riep de Jonker van Doren,

En blies op den horen
En fpoorde zijn ros,
En van dat de zonne verfcheen san de kimmen ,
Tot dat zij , nog zachtkens , de kerkfpits deed glimmen,
Joeg Jonker van Doren het wild door het bosch .

• De wijn boven all'!" riep de Jonker van Ekers,

En vulde de bekers
En leegde den zijn',
En van dat bet licht in de zaal werd ontfleken,
Tot dat men den dag door de venflers zag breken,
Klonk Jonker van Ekers ter eer van den wijn .
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Zij riepen her vrolijk in d' ochtend van 't leven,
't Was wit in de dreven,
De winter verdween ;
Doch maanden verviogen en weder kwam de eerite,
Nog minden en joegen en dronken ze om 't zeerite,
En zoo fireken jaren in blijdfchap daarheen .
Maar toen zij hun dertigile zonnelicht zagen,
Was 't minnen en jagen
En drinken volbragt ;
Toen legde men Jonker van Rieve's gebeente,
Met pracht en met praal, onder 't marm'ren gefteente,
Hem waard' - hij, de laatfle van 't edel geflacht .
Vergeefs zocht de Jonker van Doren op krukken
Door 't huis nog to hukken
Aan d' arm van zijn vrouw,
Die, als zij to met van de jagtkamer fpraken,
Verzekerde, dat hem geen hoornen ontbraken,
Offchoon hij geen hert meet onthorenen zou .
Een pons zag men Jonker van Ekers nog drinken
En zorgeloos klinken ;
Maar 't ging hem niet wel ;
Men hoorde van dorst op zijn fterfbed hem klagen ,
En zegt, dat de duivel zijn ligchaam kwam vragen,
Dar rood was en gloeijend, als 't vuur van de hel .
Wanneer men den Priester van Egmond to voren
Dit liedje deed hooren,
Betrok zijn gelaat,
En fprak hij : , Drinkt, jaagt noch bemint, mijne knapenI" Maar, jongensI voor lust en voor liefde gefchapen,
Ik zeg u : Doet alles, mast doet her met mast I

Gothenburg. 1832 .

E. J. P O T G 1 E T E R .

MENGELWERK.
Den Heere Redacteur van de haderlandfche Letteroefeningen .
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ij gelegenheid der Feestviering van bet tweehonderdjarig
bel'ann van de Doorluchtige School aihier, vroegen mij e eni .
ge elders woonachtige ge ;vezene Medeleerlingen bij wijlen
den Anrflerdamfc'zen Rector der Latijnfche Scholen, RIC H E U S VAN O .M M E R E N, waarom ik niet gemeenmaakte
zekere Redevoering, door mij v66r eenige jaren over then
Leermeester gehouden .
Mijn zeggen, dat bet bereids
to lang geleden, en, na de uitnemende Narratio de Vita
RICHE] VAN O M M E R E N voor d e Carmina (*) door mijnen Vriend, den Hoogieeraar M . S I E G E N B E E K, minder
noodig was, voldeed hen nier . Bij de lezing der belangrijke werken over de voormelde Feestviering herinner ik mij
dit aanzoek . Wilt en kunt Gij her fluk in uw geacht Tijdfcbrift plaats inruimen , bet is U gegund .
Amjlerdam,
26 Dec . 1832 .

JERONIMO

DR VRIES .

RICHEUS VAN OMMEREN GESCHETST IN EENE REDEVOERING, GEHOUDEN IN DE MAATSCHAPPIJ FELIX MERITIS, TE AMSTERDAM, DEN 17 FEBRUARIJ I8I9 .

B ekend zijn

de regels van W I L L E M VAN H A R E N,
uit zijnen lierzang : ]let menfchel~ft leven

• 0 dierbaar perk van drie tot zeven jaren ,
Als
ieder voorwerp 'c oog bekoort, bet harte itreelt,
„
• (Och of ze zonder einde waren 1)
„ Als alles lacht, als alles fpeelt l

(*) De titel is, verkort, a1dus : r . VAN OMMEREN
Carmina et Oratio - ace . Carmina S VAN O M MERE N,
edidit ac praefatus est m . S I E G E N BEE K . L . B . ap . s . et
J . L U C H T M A N S , 1827 . Het vers aan de fchim van v . o.,
de brief aan den Hoogl. V A N L E N N E P, de levensbefchrijving
van v . o . , de geheele uitgave is den edelen en geleerden
SIR GENBE4jjLkonlen waardig .
L
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» Beminlijk kind 1 fpeel, nuttig u deez' dagen ;
„ Want 's cverelds grootheid fchaft aan ons 't genoegen niet,
„ Dat u door uwen houten wagen
„ En door uw kaartenhuis gefchiedt,"
Ja, krachtig en treffend zijn zij ; maar ook de daarop
volgende, fchoon minder algemeen geroemd, hadden op
mijn gemoed Reeds eenen diepen indruk
,, Haasc zal men u door ftrenge meesters leeren ,
„ Wit taal Demosthenes verkondde in Pallas (lad ,
„ En Cicero voor 's werelds Heeren ,
„ Toen Rome nog de kroon op had .
„ 0 moeilijk werk, benaauwde en pijnlijke uren l"
De vreugde van den houten wagen en het kaartenhuis
ontviel mij met mijne jeugd, maar de pijn der Latijnfche en Griekfche themata, explicationes en der examina zal mijn geheugen nimmer worden uitgewischt .
Welk eene gedurige fpanning, om op de dagelijkfche
lijst der fouten to winnen of to verliezen ! welk eene
vreugde bij het eerfte, maar ook welk eene diepe droefheid bij het laat[le I welke eene verlangst naar, maar
ook welk eerie vrees voor de halfjarige opmaking en
uitkomst der geheele lijst! welk eerie zegepraal, of welk
eene ned rlaag ! Diepe , zees• diepe indrukken laat dit
alles na iu de weeke jeugdige gemoederen ; indrukken
die geen volgende leeftijd doet uitflijten . Wat wij op
de fcholen gezien, daar geleerd, daar gekend hebben,
welkom, driemaal welkom blijft het ons tot in den vergevorderden leeftijd . Gemeene arbeid ter fchole is een
der beste brieven van aanbeveling bij volwasfenen, wanneer de harten door teleurfcellingen reeds geleerd hebben, voor zoo guile, zoo welmeenende kennismaking
zich niet zoo gemakkelijk to ontiluiten . Het verlies
van den laatften fchoolmakker treft den ouden van dagen diep, daar hij nu niemand meer over heeft, die
zich met hem verjongd gevoelt door wederzijdfche herinnering van fchoolfchen wedflrijd . Gelukkig hij , die
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met ml de vrienden zijner jeugd, de fchoolfche makkers Reeds de vrienden en medgezellen van zijnen verderen leeftijd noemen mag ! Hoe genoegelijk is niet in
bet gemeen, gezamenlijk to herdenken aan de leertneesters, die ons gevormd hebben ! ledere bijzonderheid
van hen en bun onderwijs is den welgeftelden en dankbaren leerling aangenaam , vooral wanneer bet hem mag
gebeuren, eenen man van bijzondere vermogens daatonder aan to treffen . Zulk een man was voorzeker R IC H E U S VAN O M M E R E N, v66r eenige jaren Rector
aan de Latijnfche Scholen alhier , van wien onder anderen de Heer S I E G E N B E E K getuigt : ,, Na mijne ou• ders , naast God , ben ik aan VAN O M M E R E N, als
• mijn' onvergetelijken weldoener en leermeester, den
• hoogften dank fchuldig ." Ook dergelijk gevoel bezielt mij en velen zijner leerlingen ; en daar eene vijfjarige inwoning mij, boven anderen, gelegenheid gaf,
hem, die inderdaad een bijzonder man en een uitnemend
leermeester heeten mogt, to kennen, achtte ik bet geen
ongefchikt onderwerp tot eene voorlezing, hem voor
• in dit uur of to fchetfen, niet als lofredenaar, maar
als verkondiger der eenvoudige waarheid . Als geleerde,
als onderw, zer, en als mensch, komt hij mij belangrijk
en uwer aandacht overwaardig voor . Gaarne verkwik
ik ook mijzelven door den liefelijken geur eener dankbare herinnering . Is bet onderwerp niet voor alien even
welkom , voor fommigen moet bet hoogst behagelijk
zijn, en een ieder zal door aangehaalde plaatfen uit
fchriften van VAN O M M E R B N zeker toch eenig nut
voor zich kunnen wegdragen . Op uw toegevend oordeel durf ik mij des veilig verlaten .
R I c Hr. U S V A N O M M E R E N werd geboren to Leeuwarden, den 1 .2 December 175? . Zijne ouders waren
S I C c 0 VAN O M M E R E N, zilverfmid of koopman in.
zilverwerk, en FREDEGONDA RIEKELES KALFSB E E K , lieden uit den zoogezegden gegoeden burgerftand .
Behalve dezen zoon hadden zij twee andere , de eene
L z
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D IRK genaamd, die als Kapitein-Luitenant ter zee voor
de Admiraliteit van Vriesland den lande met eer gediend
heeft, de andere M A R I U s , bij ons hier ter flede bekend
en geacht, weleer Regter, thans Notaris (*) . Behalve
dezen werd bet ouderlijke huis nog verlevendigd door
eene dochter , A U R E L I A genaamd . Op zijn zevende
jaar had R I C H E U S bereids bekwaamheid genoeg, om
ter Latijnfche fchole in zijne geboorteftad to worden ingefchreven , en de ouders vleiden zich met de hoop van
oogenblikkelijken ijver en lust tot de geleerde letteren ;
dan in dezelve werden zij to leur gefteld . Wat bet geweest zij , dat hem , bij zijne eerfte komst op deze fcholen, tegenftond, bet zij de meerdere dwang, waarvan
hij In lateren tijd altoos en in alle gevallen eenen afkeer had, bet zij andere en toevallige omflandigheden,
hij grog niet dan met zeer veel tegenzin ter fchole,
kwam telkens met tranen in de oogen to huis, en fmeekte zijnen ouders, hem niet to dwingen tot bet Latijn,
voor hetwelk hij een' natuurlijken afkeer betuigde to
gevoelen, en welke taal hij toch nimmer zoude of wilde leeren . Gij meent voorzeker, Mijne Heeren, dat
de ouders aan de-zen afkeer der matuur, aan deze terugftooting van den kinderlijken aanleg gehoor gaven,
en den jeugdigen ftarn niet bogen tegen wil en neiging ?
Gij bedriegt u ; deze nieuwe leer was tot die eenvoudige en ouderwetfche lieden nog niet doorgedrongen :
zij flonden nog in bet oude gevoelen, dat vastheid en
des noods gepaste tucht moeten gefteld worden boven
toegevendheid aan kinderlijke 1 uimen . Zij dwongen hem
derhalve ter fchool to gaan en to blijven, waarvoor hij
hen in later dagen regt hartelijk dankte . Immers allengskens ontwikkelde zich in den jeugdigen R I C H E U S meer
lust en ijver voor de Latijnfche en Griekfche letteren,
vooral toen hij onder bet geleide kwam van den kundigen en bekwamen Rector s L o T H o U IV E R, een man
zoo gelukkig in bet aankweeken van jeugdige vernuf-

(*) Dezelve overleed den 5 Augustus

1822 .
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ten, als er flechts zeer weinigen bekend zijn. V A N
O M M E R E N had bet ongeluk , zijnen vader vroeg to
vexliezen , en vertrok welgeoefend uit de lagere fcholen
naar de Hoogefchool to Franeker.
Met zijne medeftudenten, B O S S C H A, N O D E L L,
MENSONIDES, SURINGAR en anderen, was hij
de roem der fchool van cenen S C H R A D E R, dat fieraad
destijds der Franeker Akadeniie . De lesfen van dezen
en andere Hoogleeraren hoorde hij met vlijt en goede
toepasfing, en maakte zich door bijzondere vorderingen
en heuschheid geacht en bemind .
Die iets van S C H R A D E R gelezen , iets van zijne
lesfen vernomen heeft, weet ook, dat hij bijzonder gezind en uitnemend gefchikt was , om de jeugdige gemoederen zijner leerlingen to leiden en in dichterlijken
gloed to ontvonken ; dat hij hen tot bantering der Latijnfche Her door voorbeeld en aanmoediging opwekte,
en alzoo gewoon was to ftemmen tot liefde voor bet
vaderland, de deugd en voor al wat edel en fchoon was .
De gevoelige ziel van V A N O MM E R E N ving de toonen , door cenen S C H R A D E R aangefagen, gemakkelijk op, en deelde ze met zwier en bevalligheid op zijne
wijze aan anderen mede . Deze wijze was allergelukkigst, en moest bet zijn, omdat zijne oefening veelvuldig en zijne ziel bijzonder zacht, teeder en gevoelig
ge{lemd was . Door een wekelijksch Gezelfchap , voornamelijk met de Heeren B o s s c H A en N O D E L L,
waarin men , bij beurten , Latijnfche gedichten leverde ,
werden deze poetifche oefeningen bijzonder bevorderd .
In den jare 1778 kwam bereids van V A N O M M ER E N eene verzameling van Latijnfche Minnedichten ,
onder den titel Sylvia, five Lufus juveniles, in bet
licht . Het is onzeker, of, naar luid van een gezegde
van B R O E K H U Y Z E N voor bet werkje gefteld, een
ingebeeld voorwerp , dan wel, gelijk wij niet yonder grond
vermoeden, eene wezenlijke min zijnen dichtgeest ontvonkte . De verzen zijn in den echten goeden geest der
Ouden . Sommige, en bijzonder bet geheele gedicht, ge-
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rigt aan H E R M A N U S BO $ s e H A, den vriend zijner
jeugd en van verderen leeftijd , zijn vol van then zwaarmoedigen en Tibulliaanfchen geest , die hem bereids
toen, en in zijn volgend leven zoo geheel, kenmerkte .
Onder dichterlijke oefeningen vergat hij niet, de oude
Latijnfche en Griekfche Schrijvers bij dagen en nachten
to beftuderen , om er , met den zwier van uitdrukking,
den diepen zin der beteekenis grondig uit to leeren vatten ,
en zichzelven alzoo bekwaam to maken . Vlugheid,
werkzaamheid , en gemakkelijkheid om zich in vrij of
gebonden Latijn zuiver en vloeijend nit to drukken, wa ,
ren zijne hoofdeigenfchappen . Hierdoor was hij in flaat ,
menig' jeugdigen vriend aan de Hoogefchool zonder veel
infpanning to helpen , zelfs in bet vervaardigen van wijsgeerige en regtsgeleerde verhandelingen , fchoon hij in
deze vakken zeif geen bijzonder of gezet onderwijs geuoten had .
De roem zijner bedrevenheid in de Griekfche en La .
tijnfche letteren en zijne dichtkundige oefeningen hebben
hem, naauwelijks negentien jaren oud , als Praeceptor naar
Zwolle doen beroepen , waar hij den niet ongeachten
Latijnfchen Dichter en Letterkundige M E D E N B A C H
W A C K E R , Rector aldaar , gedurende ruim twee jaren,
met bet gewenschte gevoig, onderfteunde . Van daar naar
Dokkum als Rector verplaatst, werd zijne gelukkige
leerwijze meer en meer elders bekend, zoodat hij , na
een verblijf van flechts drie maanden aldaar, naar 1Imersfoord in dezelfde hoedanigheid geroepen werd .
Op den 2-.% December des jaars 1780 aanvaardde hij
in die f}ad bet Rectoraat met een gedicht over de onmetel& reeks van rampen en ellenden, voortvlae ende
uit eene jeugd, in ledigheid en wellust doorgebragt .
Dit dichtfluk, met eene voor- en narede in, ongebonden
ftijl, zoodra bet door den druk was gemeengemaakt,
gaf openbare getuigenis van de uitftekende bekwaamheid
van VAN O M M E R E N, en bewees tevens, hoe fijn
gevoel voor hex goede en fchoone met hartstogtelijke
vaderlandsliefde diep in hem geprent waren . In dexaarede
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achter dit fraaije gedicht roemt hij zich gelukkig, een
vast verblijf to mogen hebben in een zoo aangenaam
oord, onbekommerd voor de letteren en bet onderwijs
to leven, en hetgeen hij begonnen had to mogen afwerken . Naar gedachten doelde hij bier op eene nieuwe en
volledige uitgave van den vermaarden Dichter V A L ER I D S F I. A c e u s over den Togt der Irgonauten , waaraan hij van jongs of gewerkt heeft , waaraan hij naderhand veel moeite , tijd , geld en geleerdheid befleedde ,
doch welke uitgave door zijn vroeg afflerven, na een
fukkelend leven in de laatfle jaren , verhinderd is geworden , zoodat de vrucht van eenen hoogst belangrijken en langen arbeid ongelukkig voor de letteren is verloren gegaan .
Bereids to voren in den echt gtrtreden met I D A s AT I N C K , eene vrouw , wier braaf heid , zachtaardigheid
en bevalligheid hem de beste huisfelijke genoegens toen
beloofden , die hij uit eene oogenblikkelijke en vurige genegenheid aan zich verbonden had , die hij voor zich als
de eenige voor hem berekend geloofde, en die hij destijds en ook altijd inderdaad met vurige liefde beminde ,
was zijn Band en huisgezin to Amersfoord allergelukkigst,
De kundigheid van eenen VAN O O S T E N D E BRUIN,
de gulhartigheid van eenen B O T H H E N D R I K S, en andere liefen van aanzien bij en to ilmersfoord, deden
hem , des winters in de ftad , en vooral des zomers daar
buiten, de genoegelijkle uren zijns levens fmaken . Verbeeldt u, Mijne Heeren, VAN O M M E R E N met zijne
vrienden en leerlingen aan den gezelligen haard gezeten,
met V O L KAt A N's Reize door Italie en Sicilie en dergelijke werken in de hand, met oude en nieuwe landkaarten op tafel, van vroegere en latere Schrijvers en
geprente afbeeldingen omfluwd ; -- verbeeldt u V A N 0 M M E R E N , op het boomrijk Randenbroek onder het koele
lommer gezeten, met zijne vrienden nevens hem, met zijne
leerlingen voor hem ; want dikwerf wandelde hij met de
geheele klasfe aan hem toevertrouwd buiten Amcrsfoords
poorten , en verplaatfte de fchool naar bet hart en ver
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band verheffende veld en bosch ; -- verbeeldt u den drie~ntwintigjarigen Rector onder bet dikke loof zijne leerlingen ondervragende, opwekkende, lezende en herlezende met dat gevoel, dat vuur en die kracht, die een
hoogst gevoelig Dichter ais V A N 0 M M E R E N bezielt bij
de werken van eenen geliefden T I B U L L U S Of 1-10 R AT I u s ; en gij zult u een flaauw denkbeeld kunnen vormen van de zalige harmonie tusfchen meester en leerlin .
gen , tusfchen dezen en zijne vrienden , en van alien to
zamen met de kalme natuur
Maar neen , gij kunt u
dit niet verbeelden , wanneer gij V A N 0 M M E R E N nimmer alzoo hebt hooren onderwijzen . Is er welligt iemand onder u, die zulks gehoord, gezien of ondervonden heeft , hij alleen kan bet zich verbeelden ; de 1lmflerdamfche School kan er fommigen eenig denkbeeld
van gegeven hebben .
Menig blijk van zjnen dichtgeest werd to .4mersfoord
ontwikkeld , bijzonder een gedicht aan H E R M A N U S
B 0 S S C H A,

over

den Wood van deszelfs Echtgenoote ,

in den jare 1782 uitgegeven .
Na ruim vier gelukkige jaren alzoo to 4mersfoord to
hebben doorgebragt, was hij de eer , de liefde der fl:ad ,
van alien, aanzienlijken en geringen, jongeren en ouden,
ten hoogf}e geacht en bemind . Dan, hooger werkkring
werd voor hem geopend , en hij alzoo geroepen , uit een
voor hem onvergetelijk oord, als Rector naar deze flad, waar
hij minder genoegen voor zichzelven, maar meerder nut voor
anderen bewerkte . Deze beroeping trof Befl uurders der
Stad en Scholen to Amersfoord zoodanig, dat men VAN
O M M E R E N aldaar van f 8 0 0 - : tot f 1400- : verhooging van bezoldiging aanbood, den titel van Hoogleeraar
wilde toevoegen , en bet Lidmaatfchap der Regering verzocht aan to nemen . Te gelijk ontving hij de aanzienlijke
roeping als Rector naar Rotterdam . Dan, de heuschheid
der uitnoodiging herwaarts, bewerkt en aangedrongen door
mijnen oom JERONIMO DE BOSCH, en nog meer
befef van het nut, in deze onze volkrijke Gemeente to
ftichten , en dus overtuiging van pligt , hadden bereids
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zijne keuze bepaald . Hij hieid den 26 Maart 1785 alhier zijne intreflrede, over de voorzigtige lezing der
oude Dichters , als het beste middel tot opwekking van
deugd. Deze redevoering , een proeffteen van echten
fmaak , juist oordeel en diepe kennis der jeugdige barten , had inzonderheid ten doel de ontwikkeling van bet
plan, dat hij zich ter vervulling van den post, hem opgedragen, had voorgefleld ; dit namelijk : het gevoel voor
bet ware, edele en khoone op to wekken , aan to kweeken en to doen ontvhnimen tot kennis , deugd en vaderlandsliefde . Tot deze cenvoudige verhevenheid moest de
ftudie der Ouden de jeugd brengen , Diet door verdrietige
uitpluizing van dorre woorden en lesfen zonder verband,
maar door zelve to leeren proeven en putten nit eigene
bron van opgewekt gevoel en verfijnden fmaak . Hiertoe
was eene voorzigtige lezing der oude Dichters , hiertoe
de aanwijzing van echte fchoonheden en valfche fieraden
bet beste middel . Zoo leerde men den waren grond leggen tot verdere en diepere kennis ; zoo erlangde men
iets, hetgeen voor het geheele volgende leven, in alle
omftandigheden, ten beste en ten aangenaamfle bruikbaar
was . „ Dit beloof ik ," waren zijne woorden ten flotte ;
„ de beginfelen der oude letteren zal ik de jm/lerdam„ fche jeugd z66 leeren , dat ze Diet flechts woor• den , Diet fleclits enkele zinfneden vatte , Diet flechts
• aan fijne grammatifche fpitsvindigheden blijve han• gen, (het al to droog ontcijferen waarvan men de• zer Schole reeds lang ten kwade geduid heeft ;) maar
• ik zal de jeugdige verflanden gefchikt maken, om bet
• fchoon der echte oude Redenaars en Dichters zelve to
„ verflaan . In bet uitleggen der oude Schrijvers zal ik
„ Diets verzuimen, wat maar eenigzins ftrekken kan,
• om de liefde tot bet vaderland to vermeerderen , de
• zeden to verbeteren, en bet gevoel voor deugd en
• fchoonheid op to wekken . Hiertoe bid ik van den Al• magtige gezondheid van ligchaam en kracht van geest!"'
Deze leerwijze heeft hij met onwrikbare ftandvastigheid en bet allergelukkigst gevolg , ten beste dezer ftad
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en zljner leerlingen , volgehouden ; en , daar wij voor u
V A N O M M E It E N thans in zijne voile kracht en werkkring geplaatst hebben , reken ik bet nu tijd , u met
hem , als onderw%jzer en als mensch tevens , nader bekend to maken .
Na de aanvaarding van den post werd de ganfche
gedaante der Latijnfche Schole alhier, en meer bepaald
die der hoog/le klasfe, aan den Rector zelven bijzonder
toevertrouwd, allengskens veranderd, de groote katheder
ter zijde gefteld, de leerlingen op hunne plaatfen gelaten, borden en kaarten aangekocht , nieuwe leerboeken
opgemaakt en ingevoerd, eerie bloemlezing uit de beste
Latijnfche Dichters bijeengebragt, gedrukt en rondgedeeld , de beste plaatfen uit L I V I u s, C I C E R o en anderen uitgezocht , gelezen , na woordelijke uitlegging de
zin opgefpoord , herlezen met warmte en losfen zwier ,
aanteekeningen , kort , maar vol kern van zaken, over

CATULLUS, TIBULLUS, PROPERTIUS, DORA-

u s en O V I D I U S met fmaak en kunde medegedeeld,
opgeteekend, overgefchreven, met bijvoeging en aanvulling
van de zijde der leerlingen zelve , naar alles weder gevraagd,
bijzonder naar gefchiedenis en aardrijkskunde, waarvan
kleine tabellen werden gedrukt en van buiten geleerd, de
plaatfen op de kaarten aangewezen, de reize daarop met
den vinger nagegaan en gedaan, de afbeeldfels van Voriien, Goden , ifeden en allerlei huis-, kunst- en offerfieraad, op prenten en penninger. of nit boeken aangewezen, en eindelijk alles herhaald en verlevendigd door een
alleraangenaamst gefprek, zoodat wij meenden eene uitfpanning volbragt to hebben, wanneer de fchoolbengel
ons verdrietig bet einde van den fchooltijd herinnerde ;
meestal echter floorde men zich aan klok noch klepel,
en de Rector, altijd zelf, fchijnbaar of wezenlijk, nieuwsgierig als een kind , fchikte zich naar alle onze vragen
en wendingen , en meestal was de geheele fchool , bjj
bet einde , om den langen en boven allen hoog uitffekenden Rector ftaande , bij de groote en breede fchoolkagchel gedrongen, ten zij hij to onzen behoeve zich
T I

OVER RICHEUS VAN OMMEREN .

155

plaatfte aan een' kleinen lesfenaar bijna in ons midden ,
welke alsdan mede fpoedig omfingeld werd . Voor ons ,
kostkinderen , werd daarna bet onderwijs verder uitgeftrekt en wat hooger gellemd ; maar ook niet zelden
waren dan de to lang gefpannen zwakke zenuwen van
den Rector afgemat en krachteloos geworden . Zekere
kleine teekenen in bet wezen , met verzetting van den
hoed of de pruik, en bijzonder bet nederhalen van den
band om zijnen nachtrok , in welk kleed hij altijd fchool
hield, waren de zekere teekenen voor ons , dat bet tijd
was , een to lang gerekt g : :duld niet bet minfte meer to
vergen , waarom wij dikwerf fpoedig ophielden , fomwijlen in bet midden der tack ; aan welk ontijdig en plotfelijk elude elk gewoon was , daar ieder leerling zich
gemakkelijk en als van zelve fchikte naar eenen man , die
zoo veel infpanning voor hem ten beste had . Het is
niet ; e ontkennen , V A N 0 M M E R E N was wel in zekeren zin de alleraangenaamfte , maar ook dikwerf een
zeer ongemakkelijk leermeester, vooral voor hen, die bij
hem inwoonden . Wij waren voor hem, niet altijd even
opgeruimd , dikwerf bevreesd ; maar zijne opregtheid ,
trouwhartigheid en edelaardigheid gaven toch achting ,
eerbied , vertrouwen , infchikkelijkheid , zelfs eenig gevoel van medelijden . „ Inderdaad , er was in bet karak„ ter van VAN O M nI E R E N ," fchreef de Heer J E R oN I M O D B B 0 S C H(*) , ,, iets groots en ongewoons ,
• dat geheel afweek van de algemeene en dagelijkfche be„ doelingen van andere menfchen , daar noch zucht tot
• eer, noch tot rijkdom, noch tot aanzien of hoogen
• ftaat , de bekende fpeelpoppen van bet menschdom ,
• zijn hart vermeesterd hadden . Een groot verftand, een
„ fchrander oordeel , eene allerlevend igfte verbeeldings„ kracht , een diep en grondig gevoel voor alwat fchoon
• en verheven was , maakten hem tot iemand van den
• allerfijnften fmaak . Vol liefde tot waarheid en kennis ,
(*) Bij eene vermelding van hem in eene onuitgegeven
Redevoering , gehouden in het Genootfchap Concordia et Li .
bertate, ti Oct, 1796 ,
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• bezat hij een' fmachtenden dorst naar vrijheid en gloeide
• van vaderlandsmin . Hij had geweldigen afkeer van al-

„ wat klein , laag en onedel was . Dit alles was ge• plaatst en levendig werkzaam in een zeer zwak en
• hoogst aandoenlijk ligchaam , ongefchikt tot voeding
• van zoo veel geest , zoo veel zucht naar kennis , en
„ dus als 't ware to klein , to zwak voor zoo grooten ,
• zoo verhevenen aanleg en vermogens ." In zijnen H3 0R A T I U s heeft hij zichzelven met de woorden van den
gevoeligen Wijsgeer van Geneve gefchetst, als hij zegt
• De menfchen in alle eeuwen , in alle landen zijn af• hankelijk van hunnen tijd, van hunne ligchamen . Het
• ligchaam vooral en deszelfs toeftand hebben veel in• vloed op 's menfchen denkwijze . R o u s S E A U zegt
• to regt : , » Welk een ongelukkig gefchenk des He» „ mels is eene gevoelige ziel ! Wien deze to beurt ge» » vallen is , kan alleen kwelling en fmarte op aarde
» » verwachten ; hij is eene fpeelpop der lucht en jaar» » getijden, - zonnefchijn of nevels , eene donkere
• „ of heldere lucht zullen zijn lot beflisfen, en naar
„ » de verkiezing der winden zal hij vergenoegd of
• » treurig zijn ." "
Zoo was de kundige en toch niet altijd gelukkige V A N
o m iii E R E N ; fpoedig afgemat , dikwerf zwaarmoedig ,
wel eens gemelijk , zelfs fomwijlen overhellende tot argwaan . Verandering van bet weder, ongewone uitwerking
van koude of hitte, regen of wind, een onverwachte
hamerflag , een felle knars , cen wangeluid konden den
man , ook zigtbaar en uiterlijk , veranderen ; en gelijk
een frisfche zomermorgen , een aangenaam gezigt langs
welige landouwen , de guile ontmoeting van een' opgeruimden vriend of dankbaren leerling bet ganfche geftel
tot de genoegelijkfte zamenftemming van kalmte en vreugde deden overgaan , zoo kon bet breken van een glas ,
eene al to fpoedig hard digtgeflagen deur , eene donkere
lucht , een ontijdig bezoek , een al to druk gefprek bet
bruin en donker oog onder den dikken en zwarten wenkbraauw al naauwer en naauwer bijeentrekken . Kwam
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hierbij eene voor het vaderland nadeelige tijding door
nieuwspapier of brief, of was hij koortfig en to zeer
gejaagd door al to prikkelbare en verzwakte zenuwen,
op zulk een oogenblik was het voor ons, kostkinderen,
geen tijd to vragen om uit fpelen of naar buis to gaan ;
op zulk een' tijd werd aan de fchroonivalligheid en liefde van vrouw en kinderen niet altijd regt gedaan . Wie
gevoelt hier geen medelijden ? \Vie zal veroordeelen?
Voelt iemand zich gezind tot het laatfte, de volgende woorden van v A N 0 Di DI E R E N zelven kunnen
hem misfchien to regt brengen : „ Daar de begrippen
• en inzigten , de ganfche denk- en handelwijze , zoo
„ wel der grootfle als laagfte zielen, door den invloed
• hunner ligchamen , tijden , landen , medemenfchen en
„ omilandigheden ongevoelig beituurd worden, daar zui„ vere waarheid hier zoo fchaars, en volmaaktheid geheel
• onbekend is , daar reine deugd hier even zoo zeld• zaam als ware boosheid is, is het befluit wettig , dat
„ het der eeuwige W-1'ijsheid alleen betaamt, over de be„ weegredenen en inwendige waarde der menfchelijke da„ den to oordeelen ; dat het den zwakken mensch past,
• zijn eigen hart to doorgrondcn , en zijnen even zwak„ ken medebroeder niet onbezonnen to veroordeelen . Leeft
• er iemand op dit wereldrond , die van alle aardfche
,, vlekken en kluisters geheel ontheven is , bij wien elke
„ gedachte zuivere waarheid, wiens daden enkel deugd
„ zijn, wiens oogmerken alleen de eer van zijnen Schep• per en de welvaart zijner medemenfchen bedoelen, „ hij , maar ook hij alleen , neme den fteen op , en
• werpe lien op zijnen onreinen medebroeder !" (*)
Over V A N O 1\1 Al E R E N als onderwijzer heb ik u bereids iets , maar nog met genoeg, gezegd . Zijne fchool
was de edelfle wedftrijd voor jongelingen uit allerlei ftand,
van allerlei aanleg . Die van lagere fcholen weinig gevorderd , min befchaafd , door opvoeding en verkeer dik(*) Zie de Verhandeling over V I O L I U S A Y T A VAN
z w I c H E m , door mij in het XIVde Deel der Mnernoryne,
of vieuwe Yerzameling, D . IV. medegedeeld, bl, 79 en 8o.
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werf droog en ijzerflijf, weinig behagelijk in vorm , wezen en kennis, tot hem en zijne fchool kwamen, werden als met zijne tooverroede losgemaakt, door een on
zigtbaar vuur , van hem overgeflort , gelouterd, ja meestal ontwikkeld tot het edelfle en fijnfle goud van fmaak
en oordeel ; zoodat het innerlijke met het uiterlijke, binnen
korten tijd , onkenbaar veranderd was . Mogt hier op
mijne plaats een zijner waardigfle leerlingen, een VAN
LENNEP, KEMPER Of SIEGENBEEK, zich bevinden, om u de waarde van VAN O M M E R E N , als leermeester, naar eisch to doen kennen ! De laatfle fchrijft
onder anderen , in zijne Opdragt aan mijnen oom , zijnen
en mijnen vaderlijken vriend , j E R 0 N I M O D E B o S C H,
voor de Proeve eener dichterlifke vertaling van de Ilias
van H O M E R u s, de volgende, den leermeester en den
leerling hoogst vereerende woorden : ,, Na mijne ou• dens , naast God , is er naauwelijks iemand , aan wien
• ik mij meer gehouden ken , dan aan R I C H E U S V A N
„ O M M E R E N, mijnen onvergetelijken leermeester en
„ weldoener, den vormer van mijn jeugdig verfland .
• Het jaar, waarin het mij gebeuren mogt dagelijks zijn
• onderwijs to genieten, zal ik Heeds onder de aange• naamfle en gewigtiglle mijns levens rekenen . Aan dat
• onderwijs toch ben ik de eerfle ontwikkeling van mijn
„ gevoel voor het fchoone en verhevene , de eerfle ont• vonking van die vurige zucht voor nuttige en fraaije
„ letteroefeningen, welke federt mijnen boezem door„ gloeid heeft, met 66n woord, den geheelen aanleg
• mijner verflandelijke befchaving, eeniglijk verfchul• digd. En , zoo er thans iets in mij is, om hetwelk
„ ik den hoogen eertrap , waartoe ik mij , tegen en
• verre boven alle vroegere vooruitzigten, in de
„ loopbane der wetenfchappen verheven zie , door be• voegd'e regters niet geheel onwaardig gekeurd wor• de , dat alles , hoe veel of weinig het zijn moge ,
• breng ik tot V A N 0 M M E R E N, als den eerflen grond• legger en ftichter daarvan, dankbaar terug ." - „ In
• begaafdheid ," dus vervolgt hij , „ om de verbor
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„ gen kiem van een' voortreffelijken aanleg in jonge
„ lieden op to merken en to ontwikkelen, om hun
„ fmaak voor de wetenfchappen in to boezemen en eenen
• onverdoofbaren lust tot derzelver beoefening bij hen
„ to ontvonk en , zal V A N 0 M M E R E N'S wederga niet
• ligt gevonden worden . Met wells een' onbefchrijfelij• ken wellust, nog verhoogd, wanneer ik mij, gelijk
„ meermalen gefchiedde , in gezelfchap mijner dankbare medeleerlingen, onze gemeenfchappelijke vrienden,
• re
„ D . J . VAN LENNEP, J . M . KEMPER, J . TEN
• B R I N K , (*) aan die herinneringen mag toegeven ;
• met welk een' onbefchrijfelijken wellust ftel ik mij
• niet het beeld van lien geeerbiedigden en hartelijk
„ geliefden leermeester voor oogen, zoo als hij in de
• fchool, of de uren voor bijzonder onderwijs beftemd,
„ OnS HORATIUS, VIRGILIUS, TIBULLUS,
„ PROPERTIUS, LIVIUS of CICERO deed be„ wonderen ! Met opgetogen aandacht hingen wij aan
• zijne lippen, terwijl hij in de ontvouwing van een
• en ander Schrijver bezig was met eene klaarheid ,
„ welke alle nevelen van voor ons verftand verdreef ,
• met eene bevalligheid , welke ons onaffcheidelijk aan
„ zijne voordragt geboeid hield, met eene geestvervoering
„ eindelijk, welke zich even als electriek vuur aan onze
• gemoederen mededeelde . Onaangenaam klonk in onze
„ ooren het geluid, hetwelk het einde van den leertijd
„ aankondigde ; met ongeduldig verlangen zagen wij het
• uur to gemoet , hetwelk ons op nieuw in de fchool
„ zou verzamelen ."
Dan, misfchien fchijnen de woorden van eenen leerling, hoe algemeen geacht, fommigen uwer nog partij
dig ;
; hoort dan, M . H ., wat iemand van meerdere
jaren, uitnemend gefchikt om een goed onderwijs gade
to flaan , die bij ondervinding wist , hoe men met jongelingen tot opwekking van kunde en deugd moest om(*) De Heer S I E G E N BEE K is wel zoo goed hierbij to
voegen A . en j . D E V R I E S .
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gaan , wat de Heer J E R 0 N I bi O D E n o S C Ii hieromtrent in zijne nagelatene papieren heeft opgeteekend
• Hoe VAN O M M E R E N ," fchreef hij , „ zich in zij„ nen post gekweten heeft, is naauwelijks noodig to
„ melden ; een ieder is zulks bekend . Hij wist de barten der jongelingen door liefelijke koorden aan zich
• to verbinden, zoodat ik nimmer een eenig leerling
• van zijne fchool ontmoet heb, welke hem niet eene
• bijzondere liefde en hoogachting toedroeg, en nog
„ heden geese dankbare hulde doet aan zijne nagedach• tenis tenis ; hetgeen des to meer to verwonderen is , om• dat dat uit zijn karakter eenige grilligheid , zwaarmoedig• heid en eene van bet wear menigmaal afhangende on„ vergenoegdheid fchijnen voort to vloeijen, geheel en al
• onbeftaanbaar met de luchtige en vrolijke denkbeelden
• der jeugd . Dan, deze kende hem ras , want hij ver• b org borg zijne misvattingen niet, maar fprak daarover,
„ niet zonder eenige berisping van zichzelven, in bet
• bijzijn der jongelingen , waardoor we :lerkeerige liefde
„ en toegevendheid geboren werden , welke nimmer zul• len verkregen worden door een' ftrengen , ftilzwijgen• den en aan zijne lesfen alleen bepaalden leermeester .
• Onder bet geleide van v A N O M M E R E N kregen de
„ tragen en minder bekwamen lust tot werken ; die
• met vooroordeelen bezet tot hem waren gekomen,
„ legden dezelve gewillig af ; de vluggen en vernuftigen
„ grepen cooed en ontvingen, om zoo to fpreken, nieuw
„ vuur, waardoor zij werden aangedreven om alles to
„ bevatten en in eene geregelde orde in hun geheugen
„ to plaatfen ; zij gevoelden den zin van den Schrijver,
„ waarover men handelde, in al deszelfs omvang en
„ kracht, en misten niets van het nadrukkelijke of nood• zakelijke , hetwelk de reden is, waarom in tien jaren ren zoo vele uitmuntende jongelingen uit de fchool
„ van VAN O M M E R E N zijn to voorfchijn geko• men ."I - ,, Verbeeldt u voor een oogenblik," vervolgt de Heer DE BOSCH, „ VAN OMMEREN to
• zien zitten onder zijne leerlingen ; de geographifche
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kaart, cm daarop de ftad of plaats, waarover men
han.delen zou , to kunnen aanwijzen, voor zich hebbende liggen ; de gefleldheid der tijden , waarin die
gebeurtenisfen , waarop men zijne aandacht gevestigd
had , voorgevallen waren, met alle naauwkeurigheid
uitieggende ; de oude gewoonten van plegtigheden,
drL:gt als anderzins uit platen of penningen aanduidende ; hot leven, en bedrijf der groote mannen , van
we1ke men melding maakte, uit andere gefchiedverhalen oph-ldcrende, en den waxen zin der woorden
halen
„ en uitdrukkingcn ontwikkelende . Is het dan ook wel
„ to veriv rnderen , dat ecn jongeling, ziende M A R 1 u s
„ zitten op de puinhoopen van Carthago, daar hij Car„ thago en Carthago hem aanziet , in verrukking werd
„ gebragt, en dit aanmerkelijk geval in fchoone Latijn„ fche verzen befchreef ?"
Deze j ongman en Icerling van V A N O M DI E R E N was
JOANNES GOTI-IOFRIDUS HARTMAN, wiensLatijnfche gedichten, order den titel van Primitiac Poe
ticae, in den jare 178$ alhier, bij zijn vertrek van de
Latijnfche fchole, zijn uitgegeven . Zij ademen den fijnften fmaak , den verlievenften poetifchen aanleg , en de
diepfte dankba4 rhcid aan V A N o m M E R E N ; en geen
wonder ! mij h ugt , dat die zelfde H A R T M A N , toen
hij aan bet onderwijs van VAN O M ME R E N nog geen
regtftreeksch duel genomen had, de achterfe was van
eene klasfe, van welke hij, door opwekking en onderwijs van dezen grooten leermeester,, welhaast de eerie
werd . Is het Diet to bejammeren, dat een jongeling
van zoo groot een' aanleg daarna, door zijn vertrek
als Raad van Justitic naar Batavia, waar hij fpoedig
zijnen dood vond . ons de vrucht van eene zoo gelukkig bloeijende jongelingfchap onttrokken heeft ?
„

„
„
„
„
„
„
„
„

(filet vervoig en hot hierna .)
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nder alle volken van Europa hebben alleen Rusfen bet voorregt , dat zij in de hoofdltad van China zich

mogen vestigen . De oorfprong van deze vergunning is
de volgende . In de laatfte helft der zeventiende eeuw
ftrekten de Kozakken, welke Siberie aan den fchepter
des Czaars onderwierpen, hunne veroveringen zeer verre
in bet oosten uit , en bemagtigden ook een gedeelte van
bet land boven de rivier llmur . De in China heerlchende
Mandfchu-Keizers meenden op deze landftreek , als tot
bun gebied behoorende , aanfpraak to mogen maken , en
verlangden derhalve van de Rusfen derzelver ontruiming ;
daar echter hunne voorftellingen vruchteloos waren , namen zij hunne toevlugt tot geweld . Verfcheidene door
de Rusfen aan de 4mur opgerigte vestingen moesten
zich overgeven , en bet Mandfchu-leger maakte bij die
gelegenheid zeer vele krijgsgevangenen .
Deze werden
naar Peking opgezonden en in de dorpen rondom de
flad verdeeld . Bij bet vredesverdrag bepaalde men vervolgens, dat bet aan iederen Rus vrijftaan zoude, om naar
huis to keeren of to blijven . Daar de meesten zich gevestigd en aan Chinefche vrouwen verbonden hadden ,
kozen zij bet laatfte , en werden alzoo onderdanen des
Keizers van China . Na verloop van tijd echter maakte
bet Petersburgfche Hof er cene gewetenszaak van , dat
bet zoo vele Christenen in een Ileidensch land liet , en
wist derhalve in een handelsverdrag van 1727 to bedingen, dat in Peking een klooster en eene kerk opgerigt,
en alle tien jaren , tot heil der zielen van Rus lands oude
onderdanen, vier monniken met eenen Irchimandriet
derwaarts gezonden zouden worden . De Keizer van China
had nit de voormalige Rusfen een garde-bataillon gevormd, en dit beftaat nog heden ten dage, onder den
naam van Rus/ifche Compagnie . Met de monniken zouden telkens vier jonge lieden naar Peking komen, om
zich in de Chinefche en Mandfchu-taal to oefenen , ten
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einde als tolken to kunnen dienen . Sedert then tijd heb .
ben de bezendingen van monniken en ftuderenden regelmatig plaats gehad . Langs dezPn weg heeft Rusland
gemeenfchap met China . De Rusfen in China worden
door Rusland en China gezamenlijk bezoldigd . Zij mogen echter genne briefwisieiing met hun vaderland honden . Alle vhf of zes jaren komt er een Rusfasch opziener, en brengt him geld en berigten .
De firchimandrict H Y A C I N T H U S, die van 1807
tot 1821 aan het hoofd der in Peking gevestigde Rusfen
ftond , heeft een work over Mongolie in de Rusffche
taal uitgegeven . Daarin wordt onzer anderen over den
grooten ll4uur het volgende gezegd , dat welligt aan
dezen en genen onzer Lezers niet geheel onbelangrijk
zal voorkomen .
Deze ongemeen groote mnur was voor Europeanen
deeds een voorwerp van bewondering . Men heeft echter de opgaven dienaangaande wel eens overdreven . Belangrijk blijft echter altijd eene bevestigde linie van die
uitgeftrektheid, welke een pheel rijk tegen de invallen
van naburen moot beveiligen . Deze muur, welken de
Chinezen den mnur van tienduizend Jiadien noemen,
is geenszins, zoo als men lang in Europa geloofd
heeft, op eenmaal gebouwd geworden ; en die er thans
ftaat, is op vele plaatfen niet nicer dezelfde, als de
oude . In bet eerfle gedeelte van de vierde eeuw v66r
onze jaartelling beflonden in bet noordelijk China drie
Koningrijken, Thsin, Tchao en Ten, grenzende aan
het tegenwoordige 111orgolic, waarin toen Turkfche en
andere volksftammen zich ophielden . Tegen de invallen dies horden moesten de beheerf ;hers der genoemde
drie Koningrijken hunne landen befchermen . De Koningen van Thsin verfloegen de Turk,°n, en bouwden
eenen muur van bet noordelijk Lin-tao fou tot aan de
rivier Houang-ho, ter plaatfe, alwaar de,elve in China
komt en de gewesten C/ien-fi en Chan-,a van elkander
fcheidt . De Koning van Tchao verdreef ook zijne onrustige naburen , en lict in llet jaar 307 v66r onze ja,arM !2

164

DE RUSSEN IN PEKING

telling eenen muur van Houang-ho tot aan de grenzen
van het tegenwoordige landfchap Tchy-li bouwen . Eindelijk verfloeg ook de Koning van Ten de Turken, en
zette den muur voort tot aan de oostelijke zee .
In de derde eeuw v66r C H R I S T u s vercenigde Keizer THSIN-CHI-HOUANG-TI met zijn rijk Thsin
alle andere rijken in China , en beval in c 14 , na eenen
hardnekkigen tienjarigen krijg tegen de Turken , zijnen
veldheer M U N G - T I A N, onderzoek naar de oude muren to doen, en die met elkander to laten verbinden .
Het verbazend groote muurwerk heeft federt nog menige verandering ondergaan ; het ganfche gedeelte ramelijk van Houang-ho tot aan de noordwestelijke punt van
China dagteekent eerst van de vijftiende en zestiende
eeuw . De Geleerden in Europa verkeerden dus in
eene dwaling, wanneer zij de berigten van den beroemden henetiaan MARCO POLO in twijfel trokken, en
wel deswege, omdat hij noodwendig door den grooten
Muur in China had moeten komen, en , ware de door
hem befchrevene reis werkelijk gedaan , hij zeker van dezen muur wel gefproken zou hebben . Doch M A R C 0
P 0 L o kwam in de dertiende eeuw aan de noordwestelijke punt in het land, en kon geenszins van den muur
fpreken, welke zich toen zoo verre nog niet uitftrekte
en ook thans aldaar flechts uit een' aarden wal beftaat .
Van Pater H Y A C I N T H U S vernemen wij , dat ook
de oostelijke helft des muurs, van Houang-ho tot aan
de zee, omftreeks het midden der zestiende eeuw, nieuw
gebouwd zijnde, dertig jaren later reeds verbeterd heeft
moeten worden . Volgens hem is de gewoonte, ow vestingen uit gebakken en anderen (teen to maken , eerst
onder de dynastie DI I N G , in de veertiende eeuw , opgekomen ; vroeger beftonden de wallen der fteden en
vestingen flechts uit kleiaarde . Men moet zich dus niet
verbeelden, dat de oude groote muur uit gebakken of
gehouwen (teen beftaan hebbe . Voor het overige blijkt,
dat dezelve onder T H S I N- C H I- H 0 U A N G- T I in 66n'
zomer gebouwd werd . Men zal hierover zich minder
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verwonderen , als men weet , dat in China bij elke onderneming vooraf berekend wordt , hoe veel een arbeider in e6n' zomer kan afdoen . Na deze berekening brengt
men zoo vele menfchen bij elkander, als men noodig
heeft . Voor aanvoering van bouwftoffen en levensmiddelen , ten behoeve van de werklieden , is telkens reeds
vooraf gezorgd .

UITSTAPJE OP rIET MEER MICHIGAN .

wee llmerikaanfebe lnyenienrs , de Heeren W A R R A N en
door eene Maatfchappij near bet meer Michigan gezonden, om eene plaatshefchrijving van een ge .
deelte der landen, die de Michillimackinack befproeit, op to
maken, deelen daarvan bijzonderheden mede, waaruit wij bet
volgende overnewen :
Offchoon deze zending niet zonder gevaren was, en wij
met vele moeiten to kampen hadden , denken wij echter heeds met genoegen daarain -- zoo afwisfelend , zoo
nieuw , zoo fchilderachtig waren de tooneelen op de plaat .
fen , die wij bezochten . Reeds is bet een jaar geleden , dat
wij terugkeerden, en nog veroorzaakt de herinnering ons de
Ievendigfle aandoeningen.
Aan ons eigenlijk werk befleedden wij flechts weinige uren
van den dag ; de overage tijd diende ons , om uitllapjes ce
doen op de meren of rivieren, wier wateren, takken en ge .
fleldheid wij moesten onderzoeken . Dit gedeelte van onze
taak brags vooral toe , om eene uitlandigheid van zes maanden
aangenaam voor ons to maken en de bezwaren van eene zoo
moeijelijke reis to verligten . De boot , welke ons gedurende
al then cijd heeft overgevoerd , was bet werk van Indianen.
Om de menigvuldige dienllen , welke wij van dit vaartuig
hadden , moeten wij er iets meer van zeggen . De boot was
zeer ligt, geheel waterdigt en bijzonder goed gebouwd, zoodat wij er ons over moesten verwonderen . Drie dennen plan .
ken , verbonden of liever zamengenaaid met riemen en van
buicen bekleed net huiden van den alligator of flmerikaanfchen krokodii , waren voldoende , oni aan dezelve eene vastheid to geven, die niets to wenfchen overliet . Offchoon vrij
wat beladen door bet gewigt onzer perfonen , fcheen de boot
naauwelijks de oppervlakte des waters to roeren. Dezelve
diende ons beurtelings tot tent en tot vaartuig, Des avonds
rI
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haalden de Indianen die op den oever, en met bijvoeging
van eenige boomtakken hadden zij er in weinige oogenblikken eene zeer goede hut van gemaakt. Zoo de loop der
rivier, die wij moesten onderzoeken, werd afgebroken door
eenigen waterval, namen onze gedienftige roeijers de boot
op hunne fchouders , en bragcen dezelve weder to water,
waar de ltroom bevaar was . Twee fnaphanen, onze werk .
doozen, eenig keukengereedfchap en twee beerenvellen maak .
ten al onze bagaadje uit . Wij voerden geen' anderen voor .
raad mede . De meren en rivieren verfchaften ons visch en
helder drinkwater - de jagers voorzagen ons van wild, en kra .
mers bragten ons van tijd tot tijd pekelfpek, wiskey en tabak .
Bovendien vonden wij iets , dat wij geenszins konden ver .
wachten, en dat ons echter van zeer groot nut was, name .
lijk wilde rijst (zizania aquatics, wild waterkoren), die
overvloedig groeic op bijna al de waterplasfen , welke wij be .
zocht hebben . Deze foort van rijst heeft nog eangenamer fmaak,
dan die in Carolina words gekweekt, en bevat meer voe .
dende deelen . De plant, waaraan to onregt de naain van
u'ilde rijst is gegeven, heeft ondercusfchen geene andere over.
eenkomst met de gewone rijst, dan dat dezelve , even als
deze, in her water groeit . De aar gelijkt meer naar die van
wilde haver. Her gewas tiert welig in ftilftaande of moerasfige
wateren , waarvan de bodem beftaat nit zand en vette plant .
aarde . De ftengel wordt van vier tot twintig voegen lang, near
mate van de diepte des waters, waarin de plant groeit ; maar
de kortften geven gewoonlijk de beste en meeste vruchr . De
manier, waarop wij dezelve, naar her voorbeeld der India.
nen , inzamelden , was bijzonder , en verdient nog vermeld to
worden . Terwijl onze roeijers, achter in de boot geplaatst,
dezelve met krach`c in de rijstvelden deden loopen, greep een
onzer de halmen en trok ze binnen boord, en dan floeg de
andere daarop met ftokjes , om er de korrels to doen uitval .
len . De nalmen zitcen digt bij elkander, en zijn zoo wdl geladen , dat wij foms in een kwartier uurs ons vaartuig konden vullen . Onze Indianen dischten ons de rijst vervolgens
in water gekookc of onder de asch geroosterd op ; maar wij
vonden de fpijze, hoe dan ook toebereid, altijd zeer fmakelijk . Wanneer wij dus bet geluk hadden, dat wij des avonds
bij dit geregt eenig ftuk wildbraad en een glas rum konden
voegen, liet ons maal niets to wenfchen over, en wij bleven dikwerf bij bet vuur van onze veldhut tot last in den
nacht zitten kouten .
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Doch niets was voor ons zoo verrukkelijk, als het fchouwfpel, dat bet opkomen der zon ons aanbood . Dan zag men
overal leven en beweging - de plantenwereld fehitcerde met
de prachtigfe kieuren , en de dieren drukten , elk op zijne
wijze, hot genoegen uit, dat de terugkomst van het zonne.
licht hun veroorzaakte . Nlaar zoodra de mensch op dit too_
neel verfcheen, werd deze vreugde, dit leven vervargen door
droefheid en dood . Gewoonlijk was het meer op dit uur
bedekt door eene inenigte zwanen , eenden , talingen en andere watervogels , die de eerfle fralen der morgenzon met
veelfemmig wauluidend gefchreeuw begroetten . Aan de boorden van het meer bragten de Indianen hunne booten dan in
gereedheid , om de inzameling van rijst to doen, en de jagers fonden met hunne vuurwapenen in de hand , wachtende
op een gunfig oogenblik , om op hunne prooi aar to vallen,
Het gejuich der vreugde verwisfelde weldra met klaagtoonen,
en daarop volgde eene large filte, die flechts nu en dan
werd afgebroken door de fidderende beweging der vleugels
van de verfchrikte vogels en door bet losbranden der jagtgeweren . Zoodra men bet eerie fchot hoorde , verhief zich
van de oppervlakte der wateren eene lange krullijn , zwart,
rood, wit of helder blaauw , naar gelange van de verfchil .
lende groepen vogels, die dezelve uitmaakten, Eerst zweef.
den die wacerbewoners op eene grootfche wijze boven onze
hoofden, maar namen vervoigens de vlugt naar de bosfchen
of naaste bergen . Van tijd tot tijd geraakte een ongelukkige
gekwetfle , wien de krachten begaven , van den troep af, en
vies dood op den oever neder. Maar niet alle vogels vlogen
to gelijk uit bet water op ; de foutfen, of misfchien de traag_
fen , bleven zich vermaken , zonder zich to verontrusten om
bet vertrek van hunne makkers , tot dat zij , door de jagers
in de booten verontrust , en bemerkende , dat de plaats niet
meer to houden was , bet water ook verlieten, en door verfneld vliegen zich bij de menigte der vlugtenden zochten
to voegen .
Evenwel zijn her loud en de pijl der menfchen niet de
eenige vijanden, welke de watervogels aihier to vreezen heb-ben ; de alligators of kaisnans doen bun bovendien ook den
oorlog aan . Wij fonden verbaasd over de vraatzucht dezer
gedrogten . Geen vogel wordt gefpaard, warneer hij onder
het bereik van bet verfchrikkelijk dier valt, dat allerlei ftten gebruikt , om zijne prooi to vermeesteren . Men zou zeg-
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gen, dat de woede van dit geflachc zich alleen of inzonder
held bepaalt tot bet pluiingedierte . Gedurende onzen togt
zijn wij meermalen onmiddellijk deze montlers voorbijgevaren,
zonder dat zij eenige poging deden, om ons aan to vallen . De
Indianen hebben ons verzekerd , dat de meesten zich tegen
de menfchen niet woest en vraatzuchtig toonen . Inderdaad,
wij hebben bet met ontzetting aanfchouwd, hoe kinderen
zich vermaakcen met bun op den rug ce fpringen, en dan
weder in hunne van uitgehoolde boomftammen vervaardigde
fchuitjes ftapten ; terwijl de alligators evenwel aan dezelven
geen kwaad zochten re doen .
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Offchoun mijne lieve

H I L L E T J E voor meer dan een leek
in bet geven van geneeskundiger. raad mag gehouden worden, en door wijlen onzen beroemden Geneesheer P A U L U S
B A R B E T T E met zijne godtvrugte en zeer waardige huysvrouwe
zeker in gelijken rang gefleld , en met den ticel van Ondergeneesmeester (opdat ik zoo uit boertheydt fpreke, zegt B A RBETTE in zijne Genees .oefening, 2mfl. 1669. bl . 23 .) zoude
zijn vereerd geworden, moet ik to barer eere zeggen, dat
zij volftrekt niet eigenwijs is , als velen barer getabberde en
ongetabberde kunstbroeders, gepatenteerde of ongepateuteer_
de d . . dfl . . . . s.
Onze Meester W IJ B R A N D mogt er fogs wel een voorbeeld aan nemen ; want nu die van de boeren den bijnaam
van den fulpen Jl~m heeft verkregen, omdat hij zoo zachc
fcheert en kiezen crekt , zoo hij zegt , zet hij de borst
geweldig op , wanneer, bij de eene of andere kunstbewerking van neerdere beteekenis dan zijn dagelijksch werk, men
hem voorftelt , nog iemand van meerdere ondervinding to
raadplegen .
Ik val niet laag op den man, omdat hij eigenlijk niet buiten de grenzen onzer oude zeven Provincien is geweest ; dit
zij verre. Integendeel, ik heb geen grooter vertrouwen in
Doctor S N E L, die eens been en wedr naar Parijs is ge .
weest, en wederom to huis was , toen wij dachten, dat hij
to Parijs pas ingerigt zoude zijn, en bij eene ontmoeting,
welke ik met hem had, bleek , waarlijk niet zoo veel van
Parijs en deszelfs inrigtingen to weten als ik, die bet flechts
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uit den platten grond ken en naar hetgeen ik er van gelezen
heb . - Dat ik dic bij doze gelegenhcid mag aanmerken : bet
is mij altijd voorgekomen , dat , wie van vree!nden lets wil
afzien en leeren , om bit de zijnen er nut mode to doen, war
tanner behoorde to biijven ; ten zij men vond, dat men ei.
genlijk daar niet veel nicer weet dan bij ons , hergeen zeer
wet mogelijk is : echter beflhat in zulke plaatfen altijd ruimer
getegenheid cer verkrij ging van ondervinding, en doze doet
men binnen geene zes waken op . MACHIEL STOFFEL,
onze kascelein en voerman, zoude deze verkeerde wijze van zien
en handelen zeker op rekening der fnelwagens (diligences)
flellen, op weike hij, deze met de fnorwagens, (wet to verm
ftaan, wat do afbreuk betreft, die beide hem doen) voor een
en hetzelfde houdende ., zeer geheten is . Hij zegt, bet rijden
in dat tuig en op de flraa.twegen is oorzaak , dat vela men .
fchen zich niet meer bedaard gedragen en zoo woest naar
vrijheid jagen ; zichzelven voorbijrijdende, zoeken, wat zij
eigenlijk niet behcefden to zoeken . Op eenen zandweg en
in eene huifkar heeft de mensch veel meer tijd , om geregeld
en gemakkelijk to kunnen denken, en, ten gevolge van then,
met meer overleg ce handelen . 't Is voor bet Neil der men .
fchen to wenfchen , dat de V'orften de invoering der floomrij_
tuigen niet zullen gedoogen ; want wanneer dat dolle rijden
eens algemeen in zwang kwam , zoude men in die foes niet
meer kunnen onderfc'neiden , war altijd met onderfcheiding
behoort bejegend to worden . Men zoude troonen en alta .
ren voorbijrennen ; en die nu tog met verdrag daarheen rijde;,, zouden, in de door tiers to fluiten vaart der floomrijtuigen , omverre geworpen en nnedegefleept worden . Ik ben
geen voerman , die or belang bij heeft, maar huiver op bet
denkbeeld van zulk eenen bajert van verwarring . Ik laat
voorts doze oordeelvelling van M A C H I E L voor hetgene zij
is, en fchrijf or veel van toe aan 's mans zwartgalligheid,
waardoor men aan nieuwe uitvindingen veelcijds bet goede
over bet hoofd ziet en verkeerde gevolgtrekkingen maakc .
Doch , waar dwaal ik been ! Flet is een lastig gebrek met
zulke uitweidingen . Openhartig van natuur zijnde , kan ik niet
nalaten , mijnen Lezeren met doze mijne four bekend to ma.
ken . Ik doe mijn best, mij to verbeteren ; bet gaat mij hierin
echter ais meer anderen , de voornemens zijn good, maar de
Laat ik to mijner verontfchuldiging mogen
uitvoering! . . .
zeggen, (wie tracht niet naar een vijgeblad?) dat ik, in den
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lecterlijken zin des woords , een homme mufsrd ben, die
weinig our hadden heeft ; en nu fchijnt mijne tong, en, omdat ik tot alle Lezers van dit Tijdfchrift niet fpreken kan, mijne
pen bij reprefentatie , her evenwigt to willen heraellen . Ik
meen oak van eenen Profesfor gehoord to hebben, (en dier
Heeren woorden lijden geene tegenfpraak) dat her fpreken
zeer gezond is, en de Profesforen in de vacantien , wan .
neer zij minder to praten en geene fpreekbenrten to vervullen
hebben, bij voorkeur door ziekten aangetast worden. Her
was dus zeker uit eene niet genoeg to prijzen en niet ge .
noeg gewaardeerde zorg voor zoo vele dierbare )evens , dat
in der tijd, door eene wet op bet hooger onderwijs, de va .
cantien gekortwiekt zijn . Men zegt, dat de Profesforen toen,
en ook ru nog, over deze heilzame verordening to hunnen
bpzigte, zoo geheel in hun ligchamelijk belang, niet getlicht
zijn, Moet de mensch dan toch altijd ondanks zichzelven tot
her goede gebragt worden 1 De vroegere Belgifche ambtge .
nooten fchenen dit beter begrepen to hebben ; want zij hadden our eene latere vacantie verzocht en -- natuurlijk ook
verkregen : zij konden dan gaan jagen , wanneer zij door
fpreken hunne longen niet in beweging mogten houden . Pro .
fesfor K A T Z E N B E R G E R, van wien ik de boven vermelde ver.
zekering heb, raadt anders door eene flingerende beweging met
armen en beenen de longen to gemoet to komen . Waarfchijnlijk
zoude her er bij ons eindelijk ook toe gekomen zijn ; want op
de Militaire Akademie, eene inflelling van lateren tijd, hadden
de Kadets flechts in October vrij af, zeker om war to be .
koelen van de infpanning in de hondsdagen ; een tijdvak,
hetwelk van de vroegfle tijden of als minder gunftig voor de
ftudien fchijnt befchouwd to zijn . Maar de tegenzin in korcere
en latere vacantien is vast een oud vooroordeel . In de moerasfen moge bet bij fcheerling of dolle kervel tieren en wortel blijven fchieten ; in her vrijzinnig Belgie kon her natuurlijk
geen ingang vinden . Her is mij , die geen Profesfor ben ,
(hetwelk men crouwens uit mijne redenering wel zal opgenietkt hebben) en dus bet voorregc niet genies, dagelijks
mijne wijsheid gedurende eenige uren to kunnen laren Inchten, volflrekt noodig, mij een weinig to ontboezemen, voorat
wanneer mijne woorden door den vloed der redenen mijner
lieve HI LLETJE dikwijls langen cijd teruggedrongen zijn . Vergeef bet mij dus , lieve Lezer ! dat , wanneer ik aan den flag
kan komen , bet fours magtig overvloeit ; doch bet is niet andersr
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hadden onze rivieren derzelver vrijen loop mogen behouden,
waren zij niet als gepend tusfchen dammen en dijken, bet wa .
ter zoude forts over de boorden treden, maar zulke vervaar .
lijke overflroomingen zouden wij niet hebben, als waarvoor
wij thans dikwijls beducht zijn . Ik verzeker u, her is was
to zeggen, wanneer bet water onze benedenvertrekken bedreigt, en mijne bezorgde HILL E T J E gelast op to breken ! Gij
zoude u verbeelden in een kamp to zijn, zoo wel wat drukte als
orde betreft, en gij zoudt geen ledige toekijker mogen blijven .
1k moet echter to barer eere zeggen, dat zij cevens zoo wdl
voor de proviandering zorgc, dac men haar die eener vesting
wel kon toevertrouwen, en ik maak mij clerk, dat de fchat .
kist er beset bij zou varen , dan bij de zorg van vele Hee .
ren aannemers . Mij ne H I L L E T J E zou echter van geene
fchatkiscbiljetten willen weten ; want, zegt ze , klinkende
munt is de ziel van de marks, en die met geld in de hand
koopt, kan altijd war afdingen, terwijl hij, die op tijd koopt,
altijd bij moet pasfen, Waarlijk, zij verdiende eene plaats
op de Rekenkamer . Zij veritaat mede de kunst , om onnoodige posters zonder rooden inks to fchrappen .
Maar, ik heb eigenlijk van den beginne of flechts willen
zeggen, dat mijne H ILL E T J E , wanneer zij in bet geneeskun .
dige hulp behoeft en zelve geen raad weet , hare toevlugt
neemt tot een harer bloedvercvanten, die in eene naburige
flad de Geneeskunst uitoefent . Zij fchijnt groot vercrouwen
in hem to flellen, en verklaart bet voor laster, dat de ambtenaar van den civielen fland bet federt zijne komst aldaar
drukker zoude hebben dan vroeger . Zij zegt , die ambtenaar
moet immers ook de geborenen opnemen ; en waarom is hij
zoo achterdochtig, dat elk kind door de baker in zijne tee
genwoordigheid moet losgemaakt worden ? Gekheid ! zegt ze ;
welke jongen zoude in ons vaderland voor een meisje willen
doorgaan ? Een laffe ULYSSES mogt door een' koopman
in galanteriewaren verfcbalkt worden door bet aanbieden van
wapen . fpeelgoed ; de Hollandfche meisjes zouden met zulk
eenen onder haar verdoolden jongen niet zoetelijker omfprin .
gen dan de kraaijen met hunnen verfrerden medevogel . En
was meet zegt, heeft de doodgraver iiiet bij de Regering
aangehouden om verhooging van traktemeuc, dewijl het hem
tegenwoordig zoo fchraal gaat?
Welligt is men begeerig to weten, welke foort van een
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man die Doctor V R O E T is ; want de indruk der woorden
hangt dikwijls veel van den perfoon af, en her is mogelijk,
dat men van onzen neef wel lets meer zal hooren . Her zal
ftraks blijken, dat mijne H I L L E T J E de kunst van vragen
bezit ; en dewijl zij, als eene fchrandere vrouw, er zich op
verftaat, iemand als ongemerkc tot ancwoorden to dwingen,
zoo houde tit mij reeds vooraf verzekerd , dat neef, ondanks
zijne drukke praktijk, H I L L E T J E 'S vragen beantwoorden
zal . Ik kan Diet ontveinzen , dat de bijgebragte redenen ,
(Ik meen in bet Darmfladfche) om do vrouwen den toegang
tot de openbare beraadflaging der Stenden to ontzeggen, mijne
goedkeuring wegdraagt ; maar aan den anderen kant is her
mij dikwijls voorgekomen, dat eene vrouw, aan elke der
fectien in de Staten-Generaal toegevoegd, van niet weinig
nut zoude zijn, vooral om inlichtingen aan de Ministers to
vragen. Ilk geloof zij alleen zoude her der Excellencies
moeijelijker maken dan thans alle afdeelingen to zamen, al
flaan zij ook als een eenig man tegen den Minister met ver .
zoek om inlichting . De Dames zullen uit doze redenering
zien., dac ik to listen opzigte zeer liberaai geftemd ben ;
offchoon anders in mijn huis , onder mijne H I L L E T J E, her
monarchaal beginfel gehuldigd wordt , of liever de Legitimiteit
heerscht . Men mag eigenlijk bij haar van beginfels niet
fpreken ; zij wit daden , en bij haar is ondercverping de eerite burgerpligt . Van at dat praten, zegt zij, komt niets ;
handelen moot men . Zonder ondergefchiktheid geene or.
de, en zonder orde geene gelukkige en ware vrijheid! At
her andere is flechcs klatergoud , waarmede men gekken
en kinderen begoochelt en de fortuinzoekers hunne beurs
fpekken . Zij leeft dozen regel ook getrouw na ; want, in .
then gij bij de groote flagt in de keuken kwaamt , zoudc
gij met verwondering vragen : zijn bier zoo vele vrouwelijke
wezens bijeen s' terwijl men uit de doodfche ftilte her tegenovergeflelde zoude verrnoeden . Alleen bij bet ophangen der
wasch mag de tong haren vrijen teugel vieren ; want daar •
door wordt her blood van her hart haar de uitwendige dee .
len gedreven en de handen moor rad . Te regt beefs dus
reeds de wijze Zoon van S I R A C H gezegd : TVaar geen ox.
tuining is , daar words de bezitting geroofd, en waar geen
vrouw is, daar dwaalt de man zuchtend om.(fioofdIbXXXVI :27 .)
Terwijl dus HILLETJE wit, dat men den mensch nit
zijue daden moet leeren kennen, en de Dichters zeggen, dat
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men den leeuw aan zijnen klaauw herkent, zoo blip"at uit
hot gefebrift zelve van mijnen neef den Doctor, wie hij
eigenlijk is, Moeijelijk zoude het mij oak vallen, hem op
zijoc piaats to zecten .
Dit zoude den grooten Artfenzif .
ter becer vlijen, die, zoo ik hoor, in eene onzer aan .
zienlijkfte fieden, er eene vervaarlijke wan op nahoudt, en
zijne kunstbroeders ongenadig, als de tarwe , zift . Of hijwezeniijk de kunst veiilaat, de bloem van bet kaf to ziften,
daar verila ik inij niet op . Men zegt, dat hij wat driftig
met cie wan omgaat, en bij dit werk, wanneer het van zelve
fterk fluift, zich nog van een' bril bedient, wiens glazen
door de befmetting wat aangeflagen fehijnen . Eene groote
opfcihudding maakt dit order de kunstbroeders , vooral onder
de jongeren , die wac voorbarig in hun oordeel , het oor .
deel zicit op den hals nalen . Dat de man niet mak is, daar
kan de beflrijder der Vaccine een woord van medefpreken .
Ik heb er , wat mil betreft , en vooral voor mijnen
neef, vrede merle ; ik geioof niet, dac hij zich ontijdig iets
zal later, ontval'hen , waardoor hij den kunstbroeder ergernis
of aanftoot zoo kunnen geven . Mijn neef is een looze vogel, en in zulke gevai'en nog al voorzigtig ; hij Nat zich
over ouderiverpen , die
vooraf weet , dat niet met zekerheid kunneo bellist worden , zoo als b . v, de befinettelijk .
held cier C olera, r.< .t uit . Ii j hinkt daaro .n niet op twee
gedachten ; wanneer let weerheid en refit gelds , zoude eene
geheele fchrceuwende fiad here niet tot zwijgen brengen .
A1 ligt men de venfters nit, al neemt men de pannen van
de daken, am den groenen Ezel to zien, hij zoude zeggen,
hec zijn geverwde pooten, en w E S s E L is niets meer dan een
nieuwaangekomen kwakzalver , die door zijne opgefmukte
beloften de ftad in beweging brags . Bij dergelijke twisten
heeft hij we', eens de gewoonte, met den reeds genoemden
s r o A C s to zeggen . -Ils de eeo bouwt en de ander afbreekt,
wat winnen z er bij , d.an moeite?
Terwijl nu mijne vrouw, in goede verwachting ziinde,
het r1jden voor hear minder raadzaam achtte, dewijl, bij
;e nis van doorgaande ftraatwegen in onze provincie, onze
k'eiwegen in den wintertijd of to flecht of re hobbelig zijn ,
ZOO wl?ndde zij zic'i bij gefcbrifte tot neef den Doctor .
Dit
fc'rhcen heeft een antwoord uitgelokt . Door een gunftig
toeval ben ik hot tnagtig geworden . Vat ik echter bidden
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mag, men verrade mij toch niet ! Ik reken inzonderheid op
uwe befcheidenheid, lieve Lezeresfen! van welke men zegt,
dat een groot geheim beter zoude kunnen bewaard worden,
dan
Indien gij mij verkiapter, ik zoude u niets meer
kunnen mededeelen . Ik zal nu zien , hoe gij over mijne
bijdragen denkc. Uw oordeel , door mij als dat van mijne
H I L L E T J E geeerbiedigd, zal mij ten rigcfnoer voor bet
vervoig zijn .
„ Lieve Nicht ! Ik moet zeggen, gij verflaat de kunst,
our in ddns veel re vragen . Ik mag er wel driemaal toe gaan
zicten, om u to fchrijven . ,, Welk eene leefwijze zal men
behooren in ache to nemen na bet ophouden der Cholera,
of zij fours zich weder verhief ? Hoe denkt ge over bet
Magnetismus, om hetzelve in ziekten to confulteren? Welk
is uw gevoelen over de herhaling der inenting met de koe.
pokltof?" enz . enz . enz . Ik kan mij verbeelden , hoe neef
fomwijlen aamechtig is , of over engborftigheid klaagt , wanneer hij voor de vuist op uwe vragen moec antwoorden . Ik
heb gelukkig tijd , om mij to kunnen bedenken, en van uwe
infchikkelijkheid verwachc ik , dat ge 't mij ten goede hondt,
zoo ik alle uwe vragen met op ddns beantwoorde . Anders
zijn uwe verzoeken mij eene wet. Ik weet bier in den
orntrek geen grond, die zulke heerlijke doperwten geeft als
de uwe, en wat gij aan uwe gerookte ribben doet, draagt
de bewondering van geheel mijn huisgezin weg ; bet is on.
uitpucceNk in uwen lof. Ik moec, ondanks deze aangename
herinneringen , zeer kort zijn ; en tusfchen ons mag wel eenig
onderfcheid zijn, gij namelijk in bet uitvoerig vragen, ik
met beknopt to antwoorden . Te mijner verontfchuldiging moge nog ftrekken , dat , federt de belasting op de paarden ,
die eene Excellentie als een voorwern van weelde voor ons
geliefde to befchouwen , 1k er een heb moeten affchaffen ;
dic is thans kreupel ; ik moet nu loopen , en dezen verloren
tijd op u verhalen . - Beste Nicht! Toen die Excellentie de
wet maakte, heeft hij zeker, bij de weelde, om zichzelven
alleen gedacht . Waarlijk, die den ganfchen morgen voor dertig
cencen per vifte fangs 's Heeren ttraten gedraafd heeft, rijdc
's middags niet uic weelde naar de boertjes . Ik hoor, dat
de tegenwoordige rekkelijker over ons denkt . Ik wensch
van harte , dat de wet fpoedig ter cafel mag komen ; want,
daar de tegenwoordige tijd nog al verkoudheden en zinkir;-
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gen medebrengt, en welligt vele Leden der Staten-Generaal
ook met deze plagen gekweld worden en gaarne fpoedig geholpen zijn (dit gaat met eene koets fpoediger, en is met
meer honneur voor den patient vergezeld), zoo zullen zij
veelligt wat beter omtrent ons geftemd zijn en geene beden .
kingen maken , en vooral Zijne Majesteit omtrent dit artikel
to onzen behoeve niet verzoeken, de wet nog eens in
overweging to willen nemen . Daardoor zoude de cusfchen Mees .
ter VLIJM en uwen kastelein afgebrokene goede verfand .
bonding weder kunnen herfteld worden ; want Meester V L IJ M
zal als Chirurgijn niet meet een voermanspatent behoe .
ven, om de wet op de paarden to ontduiken, hetgeen
M A C H I E L S T O F F E L hem zeer kwalijk neemt, offchoon
hij er geen nadeel bij lijdt en alleen de fchatkist door Mees .
ter VLIJM to kort wordt gedaan . Maar MACHIEL STOF .
F E L
heeft reeds meermalen , wanneer ik bij hem ftalde,
gezegd : ,, Ik kan die verheffing van zulke menfchen niet
uitftaan ; en wanneer mijn oudite jongen flechts iets meet
ver(tand toont dan onze domme fchaapherder, fla ik hem
de beenen flak , wanneer hij Chirurgijn wit worden. Hij
mogt nergens antlers goed voor zijn , dan mag ik bet lijden ;
maar dan wit ik er nog Been Meester van fokken , maar mag
hij Velddoctor worden ." - Lieve Nicht ! wat zegt gij van
zulken dunk over de kunst ? Doch mijn brief moet ten
einde fpoeden , en lk kan kort zijn . Wat de vrees omtrent
bet terugkomen der Cholera betreft, de tijd zal bet leeren ;
tusfchen vrees en hoop verkeeren , is voor den fterveling
vaak zeer nuttig : bet doet wijs en voorzigcig leven, en
brengt van zelf tot den leefregel , welke bet meest tegen
allerlei ziekten beveiligt , en dus ook tegen de Cholera. Voor
bet overige, wilt gij wel leven, wel Jlerven, ik weet u geen'
beteren gids daartoe aan de hand to doen , dan bet werkje
van V O S M A E R , onder dien ticel bekend . ('°) Doe er voor
u en de uwen winst mede, en God zegene den arbeid van
dien verdienttelijken man, ook nog na zijnen flood, voor
velen ! --- Vaarwei !"
,, P . S . Neef kan wet weder visfchen , mits de voeten goed
warm houdende . Uw visch doet voor de ribben niet onder ."
(k) De kunst em Lang to leven en wel to Jlerven . Door j .
bij v . LooslI e .
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leert meer, dan de tijd. Zaken , die lang verborgen
waren, flelt hij meermalen in hot licht ; dikwijis verdedigt
hij bet regt krachtiger, dan de welfprekendfle betoogen ; vaak
verhefc hij degenen , die in de fchatting van anderen , on .
verdiend, gezonken waren, en brengr hij tot zwijgen, die
niet ophielden , hen to miskennen en to lasteren . Zoo immer, dan voorzeker is dic een en ander blijkbaar geworden
in opzigt tot de denkwijze der voiken over de Hollanders en
Belgen, van welke men, jaren achtereen, de eerflen meestal
alom hoorde verlagen , de laatflen nu en dan ten hemel toe
verheffen . De Hollander, hij mogt Frankr7k, Duitschland,
Engeland, Zwitferland , Italie , /Jmerika doorreizen , fchier
overal zag hij zich achter den Belg gefleld, en maar al to
bezwaarlijk was bet hem , de misleide bewoners dier landen
tot andere gedachren to brengen . Zoo zeer was bun oordeel
verward en verduisterd door zoogenaamde liberale Dagblad .
on andere fchrijvers, wier dagelijksch bedrijf bet was, der
Holla:rderen zaak to fmaden, die der Belgen, integendeel,
to verdedigen .
Men is, door bet niet in eigendom bewaren van zulke
dagbladen, die, jaren achtereen, or Reeds op uit waren,
de publieke opinie over ons en de Belgen to bederven, niet
alcijd in de gelegenheid, de uitfpraken nogmaals to doen
hooren, die zij over beide deden ; anders ware het niet on .
aardig, en, ter voorkoming van verder bedrog, niet onnut,
doze re verzamelen , en ze nogmaals wereldkundig to maken .
Inderdaad, men zou her ongeloofelijke vernemen ; verne .
men, met hoe grooce onbefchaamdheid vele Schrijvers de pen
voerden ; vernemen , hoe bijna elke hunner verzekeringen
door de uitkomst gelogenflraft is geworden ; vernemen, in
ddn woord, dat die uickomsc joist bet tegendeel bewezen
heeft van hecgene zij, zoo lang, heweerd hebben,
Mear hebben wij her noodig, de taal dier dagbladen nog .
maals to hooren ? Daorroe kennen wij haar immers to good,
en Jig zij ons re diep in her gebeugen . Wij weten bet,
hoe verkeerd men, bijna algemeen in Europa , over ons en
onze voormalige landgenooten oordeelde, in opzigt tot be .
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fchaving, onbaatzuchtigheid, vrijheidszin en dapperheid, de

hoofdpunten, tot welke wij ons thans wilden bepalen .
De Belgen, bet was uitgemaakt, en de een baauwde en
fchreeuwde bet den anderen na, muntten uit door befchaving. Bij hen bloeiden wetenfchappen en kunften ; in deze
ftonden zij gelijk met de meest befchaafde natii:n ; Reeds
voorwaarts ftrevende, fpreidden zij eene bijzondere mate van
ontwikkeling van geest ten toon ; bij hen vond men die
gemakkelijkheid en losheid van handelen, die kieschheid in
den omgang , die fijnheid van zeden , die geestigheid , dat
alles , wat den meer befchaafde van den meet ruwe zoo
aangenaam onderfcheidt . Vroeg men voor dit een en ander
bewijs, men had bet niet, en kon bet, trouwens, ook niet
hebben , want eigene Schrijvers , ten minfte van eenigen naam ,
bezaten de Belgen niet, zoo arm in dezen , dat zij hunnedrukkerijen door nadrukken, inzonderbeid van de nieuwst uitkomende
Franfche fchriften , moesten gaande houden . Alleen men wees
u op hunne dagbladen , als op bet non plus ultra van alle
wijsheid en befchaafdheid , niet eens bedenkende of wetende, dat de beste artikelen meerendeels door, in Belgee
zich gevestigd hebbende, Franfchen gefchreven werden . In
bet kort , waar of onwaar, bewezen of onbewezen , men
hield ftaande , dat de Belgen een yolk uitmaakten , waardig
onze tijden ; dat zij althans de Hollanders verre, zeer verre
in verllandsontwikkeling vooruit waren, en niet met dezen
in vergelijking konden gebragt worden . De Hollanders toch
behoorden tot de Middeleeuwen . Bij hen geene, althans
geringe , befchaving, die naauwelijks then naam verdiende .
Plomp , ruw , gevoelloos voor bet fchoone , werkten zij de
geestverheffing , die de Belgen bevorderen wilden , gedurig
tegen . Met hen , dat kruipende geUacht , kon men niec
voort ; zij hielden zich Reeds , en , in fommige zaken, nog
niet eens altijd , op dezelfde hoogte , waarop hunne vadeten ftonden ; bet was to vergeefs, hun de hand tot voorultgang to bieden ; zij waren en bleven dezelfde, zich alleen
met koopbedrijf en winstbejag vergenoegende, en niets booger achtende, dan hunnen afgod, bet geld, hun waardiger,
dan alle uitvindingen en de bloei der letteren . Neen , in
Europa behoorden zij niet t' huis, en weinig fcheelde bet ,
of men rangfchikte hen onder de horden der Barbaren , bij
wie bet aan alle befchaving ontbreekt . Het bewijs voor dic
alles? ja , dit had men niet 1 en hoe kon bet ook de vreemN
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deling hebben , bij de minder algemeene bekendheid met de
Hollandfche taal en inilellingen ? Vruchteloos zou het alzoo
geweest zijn, op de Hollandfche fchriften , bij name op de
werken van zoo vele Dichters, als welke, zoo wel met betrek .
king tot derzelver aantai als hoedanigheid, elk land vereeren
konden , been to wijzen ; - vruchteioos , op de verlichte
Godsdienstkennis, alom in Holland verfpreid ; op de inrigtingen van wetenfchap, kunst, finaak en weldadigheid, niet
alcijd door den Staat, maar veelzins door de vereenigde po .
gingen en op kosten van bijzondere perfonen daargetleld,
meerendeels tot den zoo zeer veroordeelden koopmansfand
behoorende ; op de fcholen, en lletgene er beflendig voor
gedaan en gearbeid werd ; op de verflandsontwikkeling, die
men, zelfs bij de lagere volksklasfe, alom aancrof, op .
merkzaam to maken ; -- vruchteloos ware dit alles geweest ;
he : was dus, en bleef zoo, Holland was eels orbefchaafd
land, en flond, als zoodanig, op Wet zeer veel hooge.
ren trap, dan Spanje en Portugal. - Maar nu, wat zegt
men nn in Europa, nadat de fcheuring tusfchen Holland en
Belgie heeft plaacs gehad , en zij ruim twee jaren geduurd
heeft ? De oogen van vele zijner bewoners (niet van alle,
want in alle lauden zijn Liberalen, die niet zien kunnen,
en ook niet zien willen) zijn geopend ; en eindelijk, zonder
dat de Hollander veel fprak of fchreef, maar alles aan den
tijd overliet, ziet en erkenc men, dat men, door de fchandelijkfle misleiding, meest der Dagbladfchrijvers , gedwaald
heeft . Thans weten zeer velen, wat van de Belgifche be
fchaving
g to denken ; dat zij, bij degenen, die er zich, in
Belgie, bet meest op laten voorflaan, in niet veel meet beflaat, dan in eene zeer onvolkomene naaping van Franjchen
denktrant, Franfche zeden , Fran/chen zwier, Franfche op .
pervlakkigheid ; dat , overiyens , de volksmasfa's van dat land
in diepe onwetendheid verkecren, zoo groot, dat duizenden
bij duizenden lezen noch fchrijven kunnen ; dat men alle
inrigtingen, door bet vorige Gouvernement cot hare verede .
ling daargefleld, vernietigd, de fcholen, op priesterlijk ge .
zag, gefloten heefc, en dat bet nuttelooze moeite zijn zou,
de domheid to verbannen, waarin ouderdom en jeugd opzet .
telijk gehouden worden . Nu begint men ce erkennen , dat
Holland, hetwelk geen Ministers, Afgezanten en Legerhoof_
den bij vreemden heeft to bedelen, Belgie in befchaving
verre vooruit is, en zulks wont door de flandvastigheid,
bedaardheid en vaderlandsliefde, waarmede bet zijne regten,
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Europa ten voorbeelde en ten fpi)t, weec to verdedigen en
to doen gelden . De verachtirg voor Holland begint van lie.
verlede, onwiilekeurig, in achting to verkeeren, en men zegt
bet nu openlijk, dat eene gelukkige verbroedering van dat
land met Belgie eene voiflrekte onmogelijkheid was , dat
eene Conflitutie, voor bet eerfle gefchikt, voor bet laat_
f}e, als nog to weinig befchaafd, onmogelijk berekend
kon wezen .
Wat de Belgifche onbaatzuchtigheid betreft, deze was,
v66r weinige jaren, in Europa boven tegenfpraak . Van alle
overdrevene geldzucht vreemd, wenschten de Belgen flechts
den bloei hunner fabrijken en van den landbouw, zonder
hunnen noordelijken broederen den voorfpoed eens handels to
benijden, waarin deze hun beflaan meenden to moeten zoe .
ken en vinden . Met naauwgezetheid betaalden zij de belastingen, offchoon hooger, dan in Holland, opgevoerd . Om
posten was bet hun zoo zeer niet to doen, die zij, zonder
daarom raijverig re zijn, meerendeels aan de Hollanders za .
gen wegfchenken . Jntwerpen, ja, bloeide, maar alleen door
de kracht der omflandigheden, geenszins ten koste van Hol.
lands welvaren . De Belgifche fleden werden vergroot ; bet
land verfraaid ; de wegen, cot bevordering van handel et .
nijverbeid, vermenigvuldigd ; de huizen rezen in waarde ;
Belgie was Belgie niet meer : men erkende dit ; maar voor
Holland, bet geliefde Holland werd , gelijk men tevens be .
weerde,, nog oneindig meer gedaan . Wat dan? ja, dit wist
men niet ! Evenwel , na alles , wat van de Hollandfche zijde
gezegd en bewezen werd , had men juist het tegendeel kunnen weten ; men had kunren weten, dat Holland en zijne
kolonien aan den bloci der Belgifche fabrijken werden dienstbaar gemaakt ; dat de buitenlandfche waren beflendig meer
bezwaard werden, opdat Holland verpligt zou wezen, de
Belgifche, uitfluitend , to verbruiken ; dat de Hollandfche ban .
del, door bet geniis zijner vrijheid, dagelijks meer bedorven
werd ; dat Holland, ook naar de eigene verklaring des Gouvernements, door cijfers geflaafd , bet grootfle deel der las .
ten droeg ; dat de taal der meeste zuidelijke Afgevaardigden
in de Staten-Generaal gefladig den toeleg uitdrukte, om Holland to verlagen en Belgie to verheffen : dit, en nog zoo
veel meer, had men, ter bewijze der Belgifche baatzucht,
kunnen wezen ; maar men wist bet niet , of veinsde at .
N 2
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thans het niet to weten , eenmaal gewoon geworden, naar de
verzekeringen der meeste Dagbladfchrijveren to luisteren, en,
met dezen, Holland, onverhoord, to veroordeelen . Dic land,
was bet , words door een kleingeestig, fchraapziek, geldgierig, eeuwig klagend en morrend yolk bewoond, dat van
de vereeniging alle voordeelen trekt, en er fteeds op uic is,
bet broederland to gronde to rigten . Alzoo dacht, fchreef
men over Holland, dat alvast, verlangend, naar den tijd
zijner regtvaardiging uitzag. - Die cijd , jaar aan jaar nood .
zakelijker geworden, verfcheen eindelijk, door den opftand
der Belgen zelve, die dengenen in Europa, die nog zien
konden en wilden , al fpoedig deed bemerken , hoezeer zij
zich in hunne befchouwing der Belgifche en Hallandfche
baatzucht hadden laten misleiden . Idet eigen Belgisch be.
klag, dat Holland en zijne kolonien, door de affcheuring,
voor bet uitiluitend verbruik der Belgifche fabrikaten on .
berftelbaar verloren waren ; de erkentenis der Belgen, dat
bun handel, na de affcheiding, niet meet was, noch zijn
kon, was hij, tijdens de vereeniging, geweest was, en
had moeten wezen ; hun gejammer, dat de belastingen, na
hunne omwenteling, nog veel ondragelijker waren geworden , dan toen zij met Holland vereenigd waren ; bet zoo
vurig jagen naar bedieningen en posten , en zulks allermeest door de helden der revolutie , die Wet opgehouden
hadden to beweren , dat de Hollanders alleen deze kunst
verftonden : dit een en ander opende in Europa veler oogen,
en deed hen befluiten, dat dan toch de Belgen, vroeger,
onmogelijk zulk een onbaarzuchtig yolk konden geweest
zijn , als waarvoor zij zich uitgaven ; terwijl de vreugde
der Hollanders over de affcheiding, en hun voortdurende
fchrik voor elke foort van hereeniging , wel ieder eenigzins
redelijk denkende moesten overtuigen , dat deze een zoo
gebaat juk , als hunne gedwongene verbindtenis met Bel.
gie, Been vijftien jaren zoo geduldig zouden gedragen heb .
ben, waxen zij zoo baatzuchtig geweest, als waarvoor zij ,
zoo lang en lasterlijk , waren uirgekreten .
(Het vervolg en hot hierna .)
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Ode . (1759 .)
Les Odes de It L O P S T o C K font les premieres , qui
dans le langage moderne de 1' Allemagne atteignirent a un degrd d' elevation, dont l' ode antique , furtout celles d' A L C 1 E et d' H O R A C E
font les modPles ; mais le fens profond des poeftes

lyriques de ce poete devient fouvent pour le lec.
teur ordinaire de 1' obfcuritd, et ce defaut f' aug .
mente encore par le laconisme de Jon flyle et les
alluftons frequentes auxquelles i1 fe livre.
LOh VE - VElMARS .

N een ,

niet in d' Oceaan der fferen
Verheft mijn ziel zich ; niec waar 't koor
Van de eerstgefchapenen der wereld, waar de heiren
Des hemels knielen voor den Throon , is thans mijn fpoor .
Een drop aan d' emmer zij deze aarde
'k Wil zweven , knielen binnen haar gebied .
Hozanna, Heere! 't is de waarde
Des drops aan d' emmer, dat hij nit Uw handpalm vliet .
Toen matelooze wereldkloocen ,
En heldre flroomen lichts , en 's hemels flerrenband, (*)
Luid ruifchend uit Zijn handpalm vloten,
Toen werdt ook gij , o Aard! ddn drop nit's Heeren hand!
Een lichtftroom ruischt ; daar is de Zon verrezen!
Een ftroomvloed fort van 't wolkenfrand
: Orions glans , zijn gordel is in wezen !
Ter near
Nu werdt ook gij, o Aard l ddn drop nit 's Heeren hand !
Wie zijn die fcharen , wie die millioenentallen ,
Bewoners van then drop? Zijn kindren van weleerI
Wie ik? - Meer dan een fer ; oneindig meer dan alien,
Dan 't zevenferrental , dan 's hemels fralenmeir !
(*) De Melk weg.
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Maar glj , in goud . en kleurengloed zoo rijk,
Gij, lentewormpje, fpelend aan mijn. zij,
Gij leeft ! En mooglijk toch zijt gij ,
Ach ! nier oniterfelijk ?
!it ging om biddend nedr to l nielen ,
En 'k ween ? Vergeef, vergeef, oneindig God
Den ftervling , peinzende op zijn lot,
Dien blik in 't rijk der zielen !

Gij zuit lien twijfel mij onthullen,
Die zelf door 't duister doodendal
Mij veilig leiden wilt , mijn lotbefchik vervullen ,
Of 't wormpje na den dood , ook eindloos leven zal .
Gij, kind der lente, is flechts uw wezen
Aan 't ftofgebied verknocht,
Uit ijdel ftof gerezen ?
O word dan vrij tot flof , waaruit Gods wil u wrocht!
Mijn oog , flort tranen weer van vreugde!
't Is waarheid , ja ! 't geen u verheugde 1
Mijn harp, mijn lied, mijn ftemgeluid
Stort hymnen voor mijn Schepper uit !
De harp met palm omkranst! Ik lofting God den Heer!
Zijn Godlijke almagt orn mij henen
Maakt alles vol van wondren I - Ja , Zijne eer
Heeft fchooner nooit gefchenen
Met eerbied ftaart mijn oog de Schepping aan .
Van U, o God,
o Naamloos God l
Van U , uit U, is haar beflaan I
De lentelucht,
Het koele , frisfche windgezucht
Dat op mijn gloeijend aanfchijn fpeelt,
Werd ook door de Almagt Gods der Schepping toebedeeld I
Maar de ademtogt en 't lieflijk vloeijen
Van 't windje flerft in 't middaggloeijen ,
En dikke wolken flroomen aan,
En alles maakt voor 's Heeren nadring baan t
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Nu zweven , ruifchen , worftlen winden
't Geboomte neigt
; de ftroom heft zich omhoog .
Oneindig God I zoo ooit het ferfijk oog
Vermag, zoo zal het hier U zigtbaar vinden !
't Geboomte buigt : de froom vlugt fiddrend heinde en veer :
En ik -~ . ik fort niet nedr?
o Heer, o God , oneindig in genade,
Nabijzijnd God ! och , fla me ontfermend gade !
Zijt Gij vergramd, o Heer!
Orndat er nachf rust op Uw wegen?
Neen , Vader, neen 1 geen twijfel meet
Die nacht is voor deze aard een zegen .
Iiij fort verfrisfching uit
Op halm en rijzend kruid ;
Op wingerd_rank en veidgebied :
Neen, Vader, neen ! Gij torent niet !
Nabijzijnd God ! hicr voor Uwe oogen
Verflomt geheel 't gefchapen rijk .
Ook 't goudgedekte wormpje is fil , is opgetogen
Hoe I is 't welligt bezield , welligt onferfelijk ?
Ach , mogt ik naar miju drift U volgen in Uw wegen ,
Uwe nirgefprekle heerlijkheid! De nachc wordt digter feeds hier om U heen verbreid ;
Maar telkens nicer bevracht van zegen .
Ziet, ziet gij Binds in heldre fralen
Nederdalen
't Blijk van Zijn nabijheid ? Hoort
Gij den Heere ,
In den donder Zijner eere ?
Ziet gij Hem in 't licht, dat uit Zijn handpalm gloort?
Heere , lleere ,
Heerlijk en barmhartig zaam ,
Lof, aanbidding, eeuwige eere
Zij Uw nooit volprezen naam l
De noodform giert : de donder gromt :
Hoe ruischc het woud als waterftroomen ! En chaps - hour, hoe het al verfomt I
De dikke wolk wordt langzaam opgenomen .
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Ziet, ziet ge op nieuw dat blijk van een nabijzijnd God?
Dien flraal van vloeijend goud ?
De donder roept : Jehova , Zebaoth !
En - eenflags [kraakt en] rookc bet woud.
Maar dic ons hutje niet.
Ontfermend Vader, neen ;
Want Gij, Gij .zelf gebiedt,
Dat Uw Verderver ga voorbij ons hucje been .
Nu ruischt, nu ruischt de lucht van weldaian, van Gods regen
De grond verkwijnde lang van dorst,
Tot 's hemels wolkfchat openborsc
En zich ontlastte in enkel zegen .
Ziet, ziet, nu komt in dreigend donderweder
Jehova God niec ]anger neder .
Hij komt in lieflijk fuizen ; en omhoog
Welft flatig onder Hem zich 's hemels vredeboog .
Naar KLOPSTOCK,
't Hoogduitsch als op den voet gevolgd .
Deze vertolking moet niet worden aangemerkt als proeve
eener overbrenging van K L O P STOCK'S Oden , die mogelijk
voor onze Letterkunde niet wenfchelijk zoude zijn, en waartoe zich de Auteur ook niet opgewekt gevoelt . Zij moet
befchouwd worden als de beantwoording eener tweeledige
vraag, door twee vrienden , bij wie bet Hollandfche taaleigen op hoogen prijs ilaat , opgeworpen : Kunnen de rijke ,
verheven , krachtige , floute , en fours duistere lierzangen van
K L o P S T o C K in ongedwongen Nedrduitsch warden oyergebragt P
En : Zoo ja, welke moat, welke verfrficatie behoort men dan to
kiezen ter uitdrukking van den grootfchen en vrijen , maar
fours wilden en moefel ken vershouw van het Hoogduitsch?
De Auteur, alzoo geroepen our als Advocaat der Vaderland .
fche Litteratuur op to treden, wenschte gaarne zijn pleit to
voldingen op dezelfde wijze , waarop een oud Wijsgeer de
beweging, welke beflreden werd, bewees. Hij ftond op en
wandelde . Of hij nu in dit zijn voornemen wel geflaagd is,
moec aan kundige en onpartijdige regters worden overgelaten,
tan welke hij zijne weinig beduidende poging bij deze welwillend aanbiedr.
H. J . K .
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IV.
AAN *****

Vrij beet een Vorst : - zoo'n Vorst wou ik niet heeten ;
Ik ruil mijn huis niet voor uw' weidfchen croon .
Draagt Gij een' diadeem - ik draag een vrij geweten,
En dat weegt ligter dan uw kroon .
Daar ftaat Ge aan 'c hoofd van Vorften en Vazallen,
Wier wil de breede deur van Janus' tempel fluit ;
En van uw hooge Keizershallen
Gaat voor Euroop de wet des vredes uit .
Wie waagt het nu , der volken rust to f'oren ?
Wie flaakt een' band, zoo vast gehecht?
Wie fchendt een' eed, door Vorften duur bezworen,
En in uw handen afgelegd?
De dweepzucht durft die fchennis wagen ;
Het ongeloof reikt haar de hand ;
En monflers, die naar God niet vragen,
Verkrijgen woord en trouw van U ten onderpand .
Ge ontvangt een' guntleling van lage plunderaren
Eerbiedig op uw vorstlijk flot,
En huldigt, in het Hoofd van fnoode rooverfcharen,
Geheel hec muitziek rot .
Maar-fpreekt een wettig Vorst van ftaatswet en verdragen,
Dan fluit Gij 't oor en zwijgt ;
Dan rest miskende deugd alleen een vruchtloos klagen,
Terwijl 't verraad zijn' wensch verkrijgt .
Neen , Rijksmonarch I hoe bang de ftormen huilen ,
En than we ook hier verlaten van heel de card',
'k Wil uw paleis niet met mijn boekcel ruilen ;
Uw kroon is Been : ,heb dank!" urij waard' .
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Wle kan uw' rang en grootheid eerbied coonen ?
Wie buigt zich voor een fchaduw nedr?
Als Vorflen mood verraad en woeste muitzucht kroonen,
Doen ze affland van hunn' roem en eer .
Gij durft bet edelst yolk miskennen ,
Den besten Vorsc hoont Gij in 't aangezigc ;
Verbond en flaatsverdrag en eed en trouw to fchennen,
Wanneer 't belang beveelt, - dic alles valt U ligt .
Neen , Heerfcher! neen , dac zijn geen Vorflendaden.
De brave burger gruwc er van!
Ik wil uw fchuld Wet op mijn' fchedel laden .
Voorwaar, dac doec geen eerlijk man I
Laat kroon en flaf en purp'ren too! U flreelen ,
Biede oproer en geweld der muit'ren hulde U aan ;
Hier wil ik in uw magt niet deelen ,
Daarboven niec, voor U, ter vierfchaar gaan l
V.
AAN *****

Gij beet een Vorst : - zoo 'n Vorst won ik niec heecen ;

Ik ruil mijn huis niec voor uw' weidfchen croon .
Draagt Gij een' diadeem - ik draag een vrij geweten,
En dat weegt ligcer dan uw kroon .
Van waar hebt Gij die kroon verkregen ?
Hoe werd ze uw wettig eigendom ?
Zijt Gij door 't regt ten croon geflegen,
En bing de crouw U 'c purper om ?

Neen! door verraad en woest geplonder
Is eens de grond gelegd, waarop uw croon zou flaan ;
`.1w Koningfchap , begroet door d' oorlogsdonder,
Ving met bet fchriklijkst bloedbad aan .
Maar daarom zendc Gij 't kroost van wreede Koningsmoorders
Ter hulp van 't fnoodst geboeft' der aard',
En acht Gij 't Hoofd van laffe rustverfloordera
Her bruidsbed van uw Dochter waard' .
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Nu blinkt een kroon, door roof verkregen ,
Op 't hoofd van Vader en van Zoon,
En 't laagst gefpuis juicht beiden 't welkom tegen
Op d' omgeworpen Koningstroon .
Ziet Gij bij nacht geen moordfchavotten rooken?
Krimpt niec uw hart ineen bij 't wreed vergoten bloed?
En zweven in den droom geen fchrikb're hellefpoken
U dreigend to gemoet?
Neen, RijksmonarchI hoe bang de flormen huilen,
En flaan we ook bier verlaten van heel de aard',
'k Wil uw paleis niec met mijn boekcel ruilen ;
Uw kroon is geen : „ heb dank !" mij waard'.
Die kroon is 't erfdeel van een' degen ,
Die 't regc verkort en braven 't hart doorboort ;
Gij zijt ten zetel opgeftegen,
Gefchraagd door list, geweld en moord .
Uw' Voorzaat doet Ge als balling zuchten ;
Het fchuim der aard' beurt Gij ten top van eer ;
De Godsdienst dwingc Ge uw Rijk to ontvlugten ;
De Deugd vindc naast uw' troon geen toevlugt meer .
Neen, Koning ! neen, dac zijn geen Koningsdaden .
De brave burger gruwt er van !
Ik wil uw fchuld niet op mijn' fchedel laden .
Voorwaar, dat doet geen eerlijk man t
Laat kroon en itaf en purp'ren tool U flreelen,
Biede oproer en geweld der muic'ren hulde U aan ;
Hier wil ik in uw magt niet dcelen,
Daarboven niec, voor U, ter vierfchaar gaan 1

VI .
AAN *****

Gij

heet een Vorst - wel waard' een Vorst ce heeten ;
Gij hebt uw' croon op trouw en regt gefticht ;
Gij draagc een' diadeem - uw borst een vrij geweten Uw hart het reinst gevoel voor deugd en Vorftenpligt .
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De Staatkunst fprak -- hec nietigst yolk der aarde
Erkent, in fchijn, U als zijn' Heer ;
Gij fchenkt bet voorfpoed , hell , en naam en rang en waarde,
En volksbeflaan en roem en eer .
Dat zag de Geese des Kwaads . In woede en wrok ontfloken,
Zweert hij den vat van Croon en flaat ;
De Muitzucht, in 't gewaad van 'c Regt gedoken,
Huwc fnoode list aan helsch verraad .

Geen blikfem klieft de kruin van woeste plonderaren,
Geen donder treft bet eerloos rot ;
Maar als een rots , gegrond in 't hart der baren,
Braveerc Gij elken zwaai van 'c lot .

Europa breekt zijn' eed . De trouw van Koningrijken
Zwicht voor bet laagst belang, dat orde en wet verkracht .
't Geweld bedreigt uw' tsoon . Geen nood doet U bezwijken ;
Gij volgt uw roemrijk Voorgeflacht.

Miskend, gehoond, vernederd voor heel de aarde,
Wijkt Gij niet of van 't fchitt'rend fpoor der eer ;
Het onregt grimme U aan, Gij kent en voelt uw waarde,
En knielt voor monflers nooit, maar flechts voorde Almagt nedr .
Te land bedreigd, ce water aangevallen,
Braveert Gij her 't geweld van ilaal en vuur ;
Uw edel yolk fnelt aan bij duizendcallen ,

En ftaat rondom de grens, gelijk een kop'ren muur .
Uw wijsheid treedt de flaatslist moedig tegen ;

Uw kloek beleid ontwricht hec fnoodst verraad ;
Uw heldenarm treks flechts voor 't regt den degen ;

Uw crouw befrhermc onze eer, behoedc en reds den flaat .
Vernedrd Europa 1 rijs ; vertoon uw Vor(lenkroonen,
Wier luister praalt in Noord en Zuid

teen kroon als die van Nasfau kunt ge ons coonen ;
Niet ddn fchiet zulk een' glans van firalet_ nit .

Wat fckouwfpel, vrij van fjd'le fchijnvertooningi
Juich, Nedrlandl voel de waarde er van .
Uw braaffle burger is uw Koning ;
Uw Croon behoort den braafflen man .
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's Volks liefde kan Hem meer dan kroon en fchepter ftreelen ;
's Lands heil bereidc zijn' ziel het hoogst genot .
flier blijfc Hij in den lof van alle braven deelen ;
Daarboven loone en kroon' Hem God I
OPMERKING . Welligc wekc het bij den Lezer eenige be .
vreemding, dot Hollandus, in No. I-V van deze Portretten,
een viertal couplecten onveranderd heeft behouden . Men
wijte dic geenszins aan armoede van denkbeelden bij eene,
helaas I overrijke ftof, moor merke gedachce coupletten liever
aan als het Iistwerk - de z~-, boven- en onderranden - waarin
de Portretten zijn gevat , opdat zij , ook in uiterlijken vorm ,
des ce meer met elkander zouden overeenkomen, Vandaar
dan ook, dot No . VI dic poecisch lijstwerk mist ; aangezien
deze fchilderij geheel op zichzelve ftaat - niets gemeens
heefc met de vroeger ten coon geftelde , en alzoo in dezelfde
lijsc niec gevat kon worden .

DE

ONGUNSTiGE ZIJDE VAN HET MENSCHELIJKE LEVEN,
NAAR JACOB CATS .

floe onvolmaakt is 't menschlijk leveni
Hoe vol van jammer en verdriet I
Beproef al wat u vreugd kan geven,
Mijn vriend ! gij vindt de vreugde niet . Wie kloek is van verftand , en fnedig,
Zoodac hij 't land ten dienst kan ftaan,
Wordt hij in 's rijks belong onledig,
Hij voelt zijn vrijheid hem ontgaan .
Zij , die de hooffche groocbeid willen ,
Verkrijgen kecens tot hun lot .
Wie als een dwaas zijn' tijd goat fpillen,
Wordt steeds verachc, is elk ten fpot .
Bemoeit men zich met eigen zaken
Geheel aileen -- 't verveelt in 'c eind .
Wit iemand zich op 't land vermaken ,
't Goat wdl , tot dat zijn boomgaard kwij nc ,
Zijn wijngaard niet meer vrucht wit geven ,
De florm zijn koorn ter neder flaat ;
Dan wordt hij wars van 't buitenleven,
En zoekt al ligt een' andren floor .

DE ONNGUNSTIGR ZIJDE

't Sch!jnt velen fchoon , als held to itrijden ,
Te winnen eer_ en lauwerkroon ;
Maar ach! hoe menig doen zij lijden,
En hoe verbittert dit hun loon t
Een, die in vrede zoekt to leven
En alles toegeeft aan wie vraagt,
Heeft dikwijis reden om to beven
Voor ieder, wien zijn goud behaagt .
Wie handel drijft met verre landen
En op de zee zijn goed vertrouwt,
Beeft, dat de ftorm zijn fchip doe ftranden .
Wie, meer befchroomd en minder flout ,
Zijn' kring zoo ver niet nit wil ftrekken
En binnentandfchen handel doet,
Zal flechts geringe winfien trekken ,
Ja oogflen kwelling van 't gemoed .
Wie voorfpoed heeft, words opgeblazen ,
Verwaand, ten fpoc aan 't ganfche land .
Wien de onfpoed treft - tot zijn verbazen,
Reikt naauwlijks iemand meer de hand!
Voor hem , die zonder geld gaat reizen ,
Zijn huis en hart van ieder digt ;
En wie een' vreemden goud kan wijzen,
Heeft kans to worden opgeligt .
Neemc ge eene vrouw , gij neemc ook plagen ;
Want is zij fchoon, gij loopt gevaar,
pat zij ook andren zal behagen ,
En is zij leelijk - ach voorwaar
Zij zal niet lang uw' hartstogt boeijen ;
Brengt zij u rijkdom aan, ik weet
Hair heerschzucht zal u ras vermoeijen ;
Is zij geen geld gewend, meer leed
Berokkent ze u misfchien met kwisten
Van 't geen gij zuinig hadt gefpaard ;
is zij doorleerd en flim, met twiscen
Kwelt ze u gewis ; of dom van aard,
0 dan beklaag ik u! uw dagen
Zijn dan als fpijzen zonder zoutt
Zal ik nu van de jeugd gewagen ?
Die fnelt in woeling been . En oud,
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Wat heeft de mensch dan niet to kampen
Met ziekte, zwakheid, droefenis I
Voorts komt de dood . - Ach 1 zonder rampen
Te leven , lieve vriend, dat 's mis .
Hoe vrolijk men 't zoeke aan to leggen,
Geflige blijdfchap is er niec .
Geen roos - verfchoon mij , 'k moet het zeggen
Waaraan men flier een' doyen ziet .
Een droevig lot is ons befchoren .
Het !even is vol ramp en pijn .
De mensch mogt wenfchen nooit geboren
Of fpoedig in het graf to zijn!
M. J.
I.
DE voo0ENDANS .

(De Vriend des Vaderlands, 1833 . No . 1 . bl .

20 .)

A 1s Gothe ,

in 't fpool:gewoel dat langs den kerkhof zweeft,
Aan LIJKGERAAMTEN Hembden geeft,
Heet dit natuurlijk , bij zijn vrinden .
Ik zal 't met hen natuurlijk vinden,
Zoo dra de Britfche kunst , op hooger trap geraakt,
Na 't water proefde Vilt ook rotproefd Linden maakt.

II .
AAN GoTHE .

&Jpringt gij van 't regte fpoor , ik weiger mee to fpringen,
0 Gothe ! Maar , hoe grootsch uw eerzuil that geplant -Op onbereikbaar hoog, ten fpijt van volgelingenl Dat woes mij met zijn IJzren Hand
V66r vijftig jaar reeds Gocz van Berlichingen .
S.

AAN DE FRANSCHEN.
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AAN DE FRANSCHEN, BIJ DE MARE VAN HET BEMAGTIGEN
DER LUNET ST. LAURENT . ( e)

On a pris d. Chasfi la lunette de St . Laurent. Le pauvre
bonhomme n'y voyait pas dijk trop clair ; que faut .il devenir fans fa lunette P
FIGAR-O .

Gij hebt hem dan , dien bril , zoo lang door u begeerd,
Waaraan ge, in 't grijpen, u zoo bloedig hebt bezeerd ;
Terwiji de glazen 1.1, bij 't vatten,
Vergruisd, in 't fchendig aanzigt fpatten :
Gij hebt hem dan , dien bril , verfoeijenswaarde Gal I
Maar 't oog, van hem ontbloot, heeft nog een duizendcal
Van arendsoogen, die bet fchragen
En u ten nieuwen kampfrijd dagen .
Wat hebc gij aan den bril? Gij blindc toch niet bet oog ;
En kondet gij 't , er ftaart een ander van omhoog,
Een Alziend Oog, door niets re blirden,
Dat ook uw eerloos onderwinden
Aanfchouwt, en dat , gelijk de blikfem van Jupijn ,
(Ge erkenc geen' and'ren God) u d8ns zal doodlijk zjjn!
J . W . IJ N T E M A .
(*) De uitkotnst-de eiudelijke val der Citadel door ontzaggelijke overmagt
en brutale ktijgsmiddelen - ontneemt niets aan de ftrekking dezer, door ver
ontwaardigiegg ingegevene, dichcregelen .

DE BLINDS RODENBACH .

D

e ftaatsman R O D E N B A C H wordt ftaag
De blinde bijgenaamd ; ik vraag :
Bewijst die bijnaam ook misfchien,
Dat de ambrgenooten alien zien
?
Dan dwaalde ik , als niec Belg-gezind ;
lit dacht, zij waren alien blind .
G. P .

MENGELWERK .
RICHEUS VAN ODIDTEREN
GESCHETST IN EENE REDEVOERING, GEHOUDEN
IN DR DIAATSCHAPPIJ FELIX 1`IERITIS, TE
AMSTERDAM, DEN 17 FEBRUARIJ

W

(Vervolg en flot van bl .

1819 .

161 .)

ie herinnert zich bij de vermelding van H A R T MA N
nict als van zelve den Hoogleeraar , waarop deze tad
room draagt, DAVID JACOBUS VAN LENNEP,
wiens Carmina juvenilia in den jare 179o alhier, op
zijn vijftiencle jaar , als in de fchooi zelve uitgegeven ,
blijvende kenmerken zija, hoe hij voor al wat bevallig,
groot en good is , door V A N O M M E R E N gevorind is ,
en hoe hij aan lien mecster inzonderheid zich zeer veel
verpligt erkent ? Deze uitgave gefchiedde onder bet opzigt van V A N O M M E R E N , die in eene uitflekende voorrede hulde doet aan de verdienflen van dozen zijnen leerling en lieveling ; terwijl hij hot plan van zijn onderwijs,
bij zijne intrer retie zich voorgefteld , verder ontwikkelt ,
in het licht plaatst , als proefondervindeliik geflaagd befchouwt, maar tevens tegen to ver getrokkene gevolgtrekkingen in dozen waarfchuwt . Aandoenlijk voorzeker
was bij doze uitgave de wedftrijd &r medelcerlingen , om
V A N L E N N E P, wien alien als boven zich erkenden , bij
doze gelegenheid met Latijnfche verzen van hunne hand
to begiftigen ; welke verzen ook alle , benevens twee
van den Floor DR BOSCH Cn Mr . PIETER NICOL A A S A R N' T Z E N I U S, voor deze verzanleling geplaatst
zijn . Mij heugt , hoe ik en anderen met mij , nog op lagere klaslen toen geplaatst , en lust en fpoorflag tcvelas
gevoelden , om ons toch ook waardiglijk voor to bereiden .
Zallk,naHARTDIAN eDVAN LENNEP,eeneIIFALCK,
KEMPER, TEN BRINK, SIEGENBEE R,VAN BEECK
CALKOEN, DERDIOUT, ARNTZENIUS, ell ZOO
0
DIENGELW . 1833, NO .
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vele andere fieraden van Lard, S tad, Hoogefchool en Kerk,
aanhalen ? De ben blonk wel boven den ander uit , maar
de geest van vordering en ontwikkeling was algemeen ,
bet vuur doordrong den meesten en den minften , alien
maakten Latijnfche opftellen op vrijen of gebonden trant,
ieder naar verkiezing ; de dichterlijke waren VAN o MDI E R E N echter meest welgevallig . leder was vol plan,
vol ijver, vol bezigheid . Werkzaamheid maakte alien lustig en opgeruimd . De Oratien bij het verlaten der Scholen, voorheen meestal (lijve opftellen van den vorigen
Rector, werden nu door bijna alle leerlingen zelve, met
eigene keus van onderwerp en vorm , zaamgelteld, en de
raadgevingen van den Rector, zoo ter verbetering als
uitvoering, waren zoo voorzigtig, liefderijk en gedurig,
dat hij, Reeds de vriend en helper der leerlingen, op
deze en andere wijze volkomen bet doel zijner roeping
bereikte , zoodat bijna niemand v66r of na hem to dezen
aanzien gelukkiger kan genoemd worden .
Iemand , die zoo volkomen aan zijnen pligt voldeed ,
was natuurlijk ten uiterfte bemind bij Curatoren , en inzonderheid bij den Heer E G B E R T D E V R IJ T E DIM I N C K, die, op aanraden van D E B 0 S C II , zijne
beroeping had tot (land gebragt . Slechts korten tijd echter overleefde T E M M I N C K de hervorming der School .
Weinige maanden , nadat V A N 0 DI M E R E N bet Rectoraat aanvaard had , overleed deze onpartijdige , ftandvastige en doorziende Burgemeester, die, gelijk VAN O AIDI E R $ N to regt betuigde, noch door bet graauw, noch door
Vorf}en, maar door eigen geweten, zich pligt en daad
liet regelen . V A N 0 A1 M E R E N vierde openlijk , op den
26 September des jaars 1785, de nagedachtenis van dezen braven en edelen Staatsman met een uitftekend Latijnsch gedicht, waarin diepe kennis van de gefleltenis
des Lands en dezer Stad , met de openbare en bijzondere verdienften van T E M r-1 I N C K en de warmfte liefde
tot bet Vaderland , zoo van dezen als van V A N o M DI EIn
R E N, met de levendigf'e kleuren geteekend flaan .
dit dichtftuk kwamen ook deze regels wegens T E AIMINCK voor :
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Hic Gracchi furiale genus, nova regna parantis
Sprevit, et occultae dona timenda snanus,
Sprevit et incertam vulgi mutabilis auram,
Mollia dues flimulis corda Tribunus agit .
Nec tulit auratas populum tolerare catenas,
Nec tulit fluriacae vimque minasque domus."

Over welke laatfte onvoorzigtige regel VAN O M M ER E N destijds vele onaangenaamheden zou gehad hebben ,
zoo niet , door het beleid der voorzigtige Curatoren ,
dezelve dadelijk waren afgewend . Behalve een gedicht
aan zijnen waardigen vriend . Mr. DANIEL H O O F T ,
in den jare 1786 tot Schepen en Raad dezer Stad verkoren , verfcheen in 1790 zijne Ode ad Gallos, en omftreeks
denzelfden tijd, zoo ik moon, een brief in dichtmaat aan J AC 0 B U S H o o r T over do geboorte van eenen zoon, gelijk
VAN OMMERENJnI792zijnenvriendcoRNELIS VAN
L E N N E P met de geboorte van eene dochter in een bevallig gedicht geluk wenschte ; welk vers door den Heer
C . VAN L E N N E P zelven in bet Nederduitsch, op
eene hem eigene uitfiekende wijze , is overgebragt .
Bfj het verblijf en den roem van V A N O M M E R E N
aihier kon het ook niet misfen , of hij moest zich
vele vrienden maken . Hij koos zich flechts weinigen ,
en onder dozen waren mijne ooms J E R O N I M O en
GORIS DE BOSCH, DANIEL HOOFT, CORNELIS VAN LENNEP, JAN RUDOLPH DEIMAN,
PAULUS VAN HEMERT, ADRIAAN PASTS VAN
TROOSTWIJK, HERMANUS RIETVELD, MAURITS CORNELIS VAN HALL en JACOBUS KANT E L A A R de voornaamfle, met de meeste van welke
hij een wekelijksch gezelfchap had, waarin echter VAN
O M M E R E N meestal fdil was, tot dat men eene fnaar
aanroerde, die hem in beweging, en wel eens in al to
fterke beweging, bragt . Doze vriendenbijeenkomst noen?de
hij zijne uitfpanning van fchoolfche bezigheden, die zijne
krachten niet zelden uitputteden, waarom hij dikwerf betuigde, dat „de letteroefeningen, hoe noodzakelijk voor den
„ geest , toch veer nadeelig waren voor het ligchaam ."
0 a
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Veel eenflemmigheid van aard vond hij in zijnen diepdenkenden vriend J A C O B o S K A N T E L A A R, aan wien
alleen hij, bij ongefteldheid, voor eenigen tijd, zijne privaatlesfen , die alles voor zijne kostkinderen waren , toevertrouwde . Toen deze in den jare 193 de zoo voortreffelijke LOfrede hield Op ALBERT H E N D R I K S C H U LT 1 N S, verfierde V A N O M M E R E N bet werk met een
gedicht, zoo kunftig, maar ook zoo treurig, godsdienflig en vrijheidlievend, dat bet den hoogstkunfligen,
maar ook den hoogstgevoeligen dichter en mensch allezins kenmerkt .
VAN O M M E R E N had deze denkbeelden omtrent de
vriendfchap : , De vriendfchap," fchrijft hij in eene onuitgegevene verhandeling, „ is eene behoefte , geen deugd .
„ Zij ontleent meer haren oorfprong uit cen ingewik• keld, fchoon geoorloofd, eigenbelang, dan tit zuivere
• menschlievendheid ; doch wanneer zij, flandvastig in
„ hare keuze, zich door geene min betamelijke neigingen,
• zonder eigene opofferingen, laat overweldigen, wanneer
„ zij de voorwerpen barer liefde des to vuriger aan„ kleeft, hoe meer de fnoode Taster en woedende vervolgzucht derzelver eer en welvaart trachten to krenken,
volgzucht
• alsdan is zij een der grootile fieraden van bet men„ fchelijk geflacht ." In eene zijner uitgegevene redevoeringen zegt hij , fprekende van eenen gevoeligen dichter,
en niet befeffende , dat hij tevens zichzelven fchetfle
• Deze edele en groote ziel had ook hare zwakke zijde ;
en , daar aij alle eer , gunst , grootheid en fchatten
• met een oog van verachting aanfchouwde, had zij
• nogtans eene behoefte, in welker vervulling zij hare
• voornaamfte genoegens flelde , maar eene behoefte ,
• omtrent welke ik in twijfel fla , of zij hem minder eer
• aandoet dan zijne onverfchilligheid omtrent al bet
• overige, ik bedoel zijne onweCrflaanbare neiging tot
• ware viendfchap, welke hij boven alles waardeerde . Ik
• fpreek hier niet van die zwervende vriendfchap, welke
• bijna bet ganfche menfchelijke geflacht met denzelfden
• vleijenden toon ontmoet , welke de bekoorlijke namen
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„ van trouw, bereidvaardigheid en genegenheid elk oogenblik op de lippen heeft , zonder derzelver ware voorblik
„ treffelijkheid to gevoelen ; ik meen die onderlinge nei„ ging van regtgeaarde en zamenflemmende zielen, die
„ alle hare belangen , wenfchen , genoegens , zorgen ,
„ ja haar ganfche beflaan gaarne zouden ineenfmelten ."
V A N o M M E R E N, hoe ongedwongen zelf , vorderde in
de vriendfchap to veel . I-lij was naauwgezet, nadenkend,
en daardoor wel eens eenigzins lastig , in de beoefening
van vriendfchap ; hij floeg bier alles met zekeren angst
gade , en de verbeelding van eenige verkoeling floorde
niet zelden zijne rust , die eene onafgebrokene gulhartigheid begeerde . Hij , zelf braaf, ongeveinsd , edelmoedig, nooit dienst willende ontvangen zonder dubbele wederdienst , kende geene toegevendheid voor hetgeen hem
voorkwam tegen edelaardighcid en opregte genegenheid in
het minst to lIrijden, en dit dreef hij, ik moet het erkennen , wel cens to ver, vooral wanneer eenig overflelpt gevoel of argwaan hem vervoerde . NI!j heugt nog zijne
geweldige verontwaardiging , toen zijn vriend, de brave
en dichtlievende Geneesheer H E K AT A N U S G E R A R D U S
o o S T E R D Tj K, hij bet hoogst gevaarlijk ziekbed van bet
oudile zoontie van V A N 0 nr 1\T E R E N geroepen , na bet
vereischte recept rustig gefchreven to geboen, koel weg
vroeg : of zekcre Latijnfche fyliabe lang of kort was?
De geheele ziel des Gcneesheers had zich eenig en alleen , meende V A N o M BT E R E N , bij de ziekte van zijn
kind moeten bepalen , en alies , daaraan vreemd , was den
vader op dat pas zoo fluitend , dat de brave o o S T E RD I,j K , om zijne ontijdige profodifche vraag in then hagchelijken toelland des kinds, zeer onvriendelijk werd bejegend
en , in 't kort , door een ander vervangen . Drift , eigenzin en onvoorzigtigheid werden derhalve wel eens uit al
to groote gevoeligheid en fomberheid geboren , over welke
gebreken echter niemand fpoediger dan hij zelf zich beklaagde, en welke hij zelfs altijd gewoon was openhartig en edelmoedig to erkennen . Op zekere drift hoorde ik
hem ecliter niet zelden roem dragen ; dezelve ontftond onder
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anderen eens , toen zeker Overheidsperfoon hem ten
voordeele van een' bloedverwant, kind op de fchool,
met fchitterende gefchenken zocht to bewegen, opdat
het hen' der eerfle prijzen zou behalen . Na eene korte
en hevige woordenwisfeling, drong v A N 0 M M E R E N,
fel ontfloken , den man uit kamer en huis , en wierp als
't ware hem met de gefchenken driftig op ftoep , tot
blijkbare verwondering van de bedienden, zoo wel als
van den Magistraatsperfoon zelv', die zich en zijne
gefchenken fpoedig in de koets verborg. Stil van aard,
was hij tegen praatzucht inzonderheid bitter ontfloken ;
en zijne brave, maar niet altijd fchrandere huisvrouw
zich hierin zelden bedwingende, gaf dit wel eens ftof
tot oneenigheid . Ijverig in alles met nadruk to omvatten, was zijne Vaderlandsliefde warm , niet zelden al to
warm ; zij was Heeds belangeloos, uit de zuiverfle bron
gefproken, en vereend met de ernfligfle en flreng(le
Godsvrucht ; zij was bij hem inderdaad een godsdienflige
ijver ; men behoorde cerst het Vaderland, daarna den
zijnen . De overflorting van den brandenden gloed voor
Vrijheid en Vaderland in de harten der jongelingen was
zoo clerk, dat de klasfe, aan zijne zorg toevertrouwd,
van wat godsdienflige of haatkundige gezindheid de ouders
ook waren , gecne partijfchap kende , en alien bereid
zouden geweest zijn , om , op zijn bevel en met den
Rector aan bet hoofd, een jeugdig Vrijcorps to formeren, en uit to trekken naar eenen vijand, dien zij niet
regt kenden, voor eene zaak, waarvan de leus uit des
Rectors mond to vernemen , genoeg zoude geweest zijn.
De oneenigheden van den fare 1787 en later, bet bezetten en gebruiken der aan zijne woning verbondene
Latijnfche fcholen door vreemde, ruwe en woelige troe .
pen , die hem zelfs in zijn ftudeervertrek geene rust
lieten , deden den braven en eerlijken , maar hartstogtelijken Fries van verontwaardiging menigwerf gloeijen,
en met anderen de omwenteling in Franakri k, waar zijn
broeder 1VI A R I U S zich destijds beyond, in den beginne
toejuichen . Getuige hiervan ziju gedicht, 4an de Fran-
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fchcn zelve gerigt, en op het Veld van Mars to Par/ls
aan de Vrijheid ten offer gebragt . Tegen misbruik van Vrijheid, echter, was hij ten hoogfte verontwaardigd . „ De
„ Vrijheid," zegt hij in een zijner fchriften, „de voor„ treffelijkfte bezitting van her menfchelijk geflacht, voor
„ welke de Schepper den mensch , door hem eene cede„ lijke ziel in to blazen, opzettelijk gevorrnd heeft, is
„ nogtans voor alle volken en voor alle eeuwen geenszips gefchikt." De waarheid van dit gezegde vond
zins
hij later bij de Franfchen, die hij niet genoeg gekend
had, bevestigd ; echter bleven wezenlijke Vrijheid en
vaderlandsch gevoel zoo diep in zijn hart geprent, dat
hij gaarne zag, dat wij in onze themata of e.xplicationes de woorden Libertas en Patria met groote voorletters fchreven ; en het is mij nog niet ontgaan, hoe
zekere Friefche jongeling, die hieraan ftandvastig of
halsftarrig, zoo als men bet nemen wil, weigerde to
voldoen, door ons als een hijzonder en vreemd wezen,
verzaker van Vrijheid en J7aderland, wend aangezien .
Om van dit vaderlandsch en godsdienftig gevoel van
VAN o ni M E n E N , maar ook tevens van zijn edel hart
en uitftekenden ftijl, een juist denkbeeld tehebben, laze
men zijne uitnemend gellelde Nederduitfche Redevoering, bij de bevordering der Lat~nfche Schoo jeugd ,
op den ii van Grasrnaand 1795, in de Nieuwezijdskapel alhier door hem uitgefproken, en destijds door
den druk gemeen gemaakt, met eene opdragt aan den
braven j . VAN D E i? ROE S T , Predikant to Haarlem,
die boven alle vrienden de er nige was, voor wien hij
zich geheel ontlloot, en wien hij met hartstogtelijkheid,
als zijnen biechtvader en vriend beminde . Deze redevoering mag met regt gehouden worden voor een proeffluk
van welfprekendheid . Ziet bier iets uit de inleiding
„ Het zijn thans tier jaren, dat ik , bij deze zelfde
„ gelegenheid, mijnen post onder u aanvaardde . Welk
„ eene afwisiding van gebeurtonisfen, weak cene reeks
„ van onontknoopbare lotgevallen heeft dit tijdperk Diet
„ opgeleverd !
Indien ik mijmlven, in mijnen kring
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„ van mensch en burger, in mijnen hand ; indien ik

• de opzieners der jeugd, mijne ambtgenooten, u,
• mijne Medeburgers ; indien ik de lotgevallen dezer

„ Stad, van dit Gemeenebest, van gansch Europa
• befchouwe, welk een geducht tooneel van aardfche af„ wisfelingen en van de nietigheid dezes livens vermees• tent aisdan mijnen geest! flier eene fchare van tijd„ genooten, medeburgers, vrienden en lotgenooten van
„ onze zijde weggerukt ; dMr eenen Koning, midden in
• den loop zijner trotfche voornemens, door een' bloedi„ gen dolk in bet graf gezonken ; bier eenen anderen
„ van den troon naar bet fchavot gefleept ; M.r eenen
„ Vorst, in bet hreng faizoen, onder bet geloei der
• winden en golven, in eene kleine boot, zijn vader„ land ontvlugtende ; geheele vergaderingen van Wetge• vers verflrooid, gebannen of vermoord ; de fchoonfle,
„ de volkrijkfle fleden in puinhoopen verkeerd ; volken
„ door bet lot des oorlogs drie- of viermalen van mees„ ters veranderd, andere door naburige Vorflen over• weldigd, verrezen, andermaal onderdrukt en van bun
„ aanwezen beroofd. -- Indien wij dit verbazend too„ neel van aardfche wisfelvalligheid ons levendig voor
• oogen hellen, zouden wij dan nog op eenen grond
„ teunen , die onszelven ontzinkt ? zouden wij ons hart
„ vasthechten aan gebeurtenisfen, die ons als een ftroom
„ voorbijvliegen en als fchaduwen ontvlugten ? en zou„ den wij Diet veeleer, met bet oog van onzen geest,
„ uitzien naar, en ons met alle onze vermogens voor• bereiden voor, die fchoone maatfchappij van ware Vrij• heid en Gelijkheid, welke noch door bet oorlogs„ lot , noch door menfchelijke onflandvastigheid zal ge„ hoord worden ?"
De geheele redevoering is vol van de edelf}e gevoelens
en wijsfie lesfen, verre van die partijdigheid, die velen
van wederzijden toes verhlindde . „U in de eerfle plaats,"
zegt hij onder anderen , „ die van ons in flaatkundige
„ begrippen verfchilt , reiken wij de hand van vriend„ fchap . Hebt gij eerbied voor bet Overheidsambt, ook
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• wij eerbiedigen hetzelve . Veroordeelt gij eerie losban„ dige Vrijheid , ook wij verfoeijen dezelve . %Vij fchuwen deze fchijnvrijheid erger dan de Vorflelijke dwin• wen
• gelandij , en wij zouden de zamenwoning met het
„ gedierte der woestijne verkieslijker achten, dan zulk
„ eene Vrijheid zonder orde en ondergefchiktheid . En
„ gij , harteiijk gcliefde Medebroeders , die met mij de
„ zaak der Vrijheid zijt toegedaan, laat ons alien bijzonderen wrok , alle overblijffels van partijfchap uit onze
deren
„ harten verbannen ! 0 ! mogten wij alien befeffen ,
„ dat elk burger, in welken [land laij ook geplaatst zij,
„ eigcnlijk maar Unen pligt heeft , -- then van zijnen post
• naauwgezet waar to nemen en zichzelven to verbete„ ren ! Mogten wij alien bef ffen , dat hij, die een flaaf
„ is van zijne eigene zwaklieden , zelfs onder de ba• nie.r der Vrijheid altijd een ilaaf is , maar dat hij , wiens
„ wil aan den teugel van een verlicht ver[land onderworpen is, zelfs onder den ijzeren fchepter van eenen
„ dwingeland in waarheid vrij is ! Verwisfeling van
„ meesters is geene Vrijheid ."
Ziet daar VAN o ar M r R E N en zijne wezenlijke ge .
voelens ! Och , waren alle vaderlanders zoo gezind
geweest als hij van harte was, en wilde, dat alien
zijn zouden, het Vaderland ware door niemand, van
wat kleur of leus, verkocht, verraden of bedorven !
Zulk een man lion dwalen, kon zich verhitten, kon
zich in zijne vooruitzigten bedriegen ; maar die dwaling,
die hi,te zelfs is Loch meer verfchoonlijk , dan de koude
berekening van hem , die to dezen opzigte geen ander
gevoel kept, dan dat van eene voor zich flechts voordeelige uitkomst . Hij , die bidden kan, zoo als V A N 0 Mnl E R E N aan het Plot dezer redevoering : „ Gij, Almag• tige flandhaver der ware Arijheid ! beflraal Gij dit
• yolk met Uwen geest ; geef, dat alle partijfchap en
• baatzucht uit de vergaderingen, en uit de harten,
„ mogen verbannen zijn ; geef mij, in mijnen kring,
„ en kan het zijn in dezen kring alleen , voor mijne
„ medeburgers van nut to zijn ; en wanneer voortaan
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eenig beginfel , voor mijn Vaderland en mijzelven
„ verderfelijk, mijne ziel mogt komen to overweldigen,
„ geef dan , eer hetzelve wortel fchiete , to mijnen en
„ ten algemeenen beste, dat datzelfde oogenblik bet
„ laatfte mijns ]evens zij !" -- hij , die z66 van harte
bidt, van lien burger heeft bet Vaderland geen onheil
to wachten .
Die keer is de eenige geweest , dat V A N 0 M M ER E N in bet openbaar in bet Nederduitsch , en dus voor
eene talrijke fchare , plegtig gefproken heeft ; voor kleinere en geleerde Vriendenkringen was hij echter beter,
en deze waren ook eigenlijk beter voor hem , gefchikt.
Onder de geliefdfte uitfpanningen van VAN O M M ER E N was , behalve bet bereids gemelde gezelfchap , bet
voor mij en zoo velen onvergetelijke Concordia . De
ilille, meestal gewigtige voorlezingen dt.lr, waren bijzonder naar den fmaak van VAN O AI M E R E N , die bet
min flatelijke, ongemaakte en gemakkelijke ongemeen beminde, de vergaderingen nimmer overiloeg, en op zijne
beurt hoogst gewigtige voorlezingen hield . Op den 28
December 1788 las hij de Redevoering, H O R A T I U S
als Menseh befchouwd, en op den 3 Maart 1719 x oR A T I U S befchouwd als Burger van Rome .
Beide zijn
alhier in 1789 , verrijkt met aanteekeningen, openlijk
uitgegeven . De eer van den geliefden H O R A T I U S,
door eenen M E R C I E R allezins ligtvaardig aangevallen ,
is in dit week vol kunde en fmaak verdedigd . Het edel
hart van VAN O M M E R E N, zijn j uist oordeel, zijne
gemepnzaamheid met alle de werken van H O R A T I U S,
bet diep doordringen tot deszelfs aard, natularlijke gefleldheid en de om ftandigheden , die hem omringden ,
alles doet reeds onderftellen , dat deze flof hem levendig
getroffen moet hebben ; en inderdaad , alles is op de
uitftekendfte wijze bewerkt , gelijk dan ook bet oordeel , deswege openlijk en bijzonder geveld , allezins
vereerend voor V A N 0 M M E It E N geweest is, en blijft .
Had V A N 0 M M E R E N, gaarne zich wapenende met
bet (child ter verdediging van groote mannen , H O R A„
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einde nog van datzelfde jaar

1789 ondernam hij de verdediging van zijnen Landge .
noot , den beroemden Staatsrnan

V I G L I U S Z U I C H E-

M U S A B A Y T A . Ik heb met veel vlijt de klad dezer

verhandeling , mij door den Heer M. C . V A N H ALL gun-

ilig verflrekt, zijnde het oorfpronkelijke ongelukkig verloren
geraakt ,

nagegaan ,

en tot mijne vreugd bevonden , dat

er niet veel, ja, buiten hot begin, flechts zeer weinig
gemist words, zoodat het voornaamfle en groottle gedeelte behouden is . Deze verhandeling (*) is mij gebleken een kunsttluk van flijl en vol van de edelaardigfte
gevoelens to zijn ;

de geest van ware verdraagzaamheid

is op Were bladzijde to lezen ; wijsgeerige kennis ftraalt

overal door.

In hetzelfde Genootfchap hield hij, omftreeks den

jare 1791

ell

1792 , de beide Redevoeringen

over de

onderdrukking der Athenienfers door de Spartanen ,
en hunne verlos/ing door T H R A S Y B U L u s . Beide ver-

handelingen zijn nog onuitgegeven, maar voor de d .ruk,

pers, onder bekwaam toezigt, zeer wel gefchikt . Zij
zijn uitflekend gevoed en gefpierd door kracht, kunde,

oordeel en geleerdheid ; zij fchitteren door praal van
belciirijving, en zijn allezins eenvoudig en verheven

door waarheid en diepe kennis van zaken . (t)

Hartelijk to bejammeren is het eindelijk, dat zijn

Redevoering, op den 21 Maart 1792 gehouden, waarvan hot onderwerp zoo geheel voor V A N O M M E R E N
berekend was : De invloed, namelijk , der Dichtkunst

en Welfprekendheid op het geluk der zamenleving, vermist wordt ;

houden ,

zoo ook de laatfte voordragt ,

door hem

Concordia op den 12 Februarij 1793 ge zijnde cone vertaling der eerJle Philippica van

in zijn geliefd

C I C E R 0 . Behalve eenige losfe Latijnfche flukjes, waar-

(#) Door mij verflrekt ter uitgave in het vermelde ftuk
der Iflnemofyne , bl . 25-9o .
(t) Deze Redevoeringen zijn daarna uirgegeven in de

13ibiiotheek van Oude Letterkunde, D . IT, bl . 1-39 en bl .
155-204,

to
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omtrent ik mij nog flaauw jets herinner, weet ik van meerdere of andere fchriften van V A N 0 M M E R E N niet to
gewagen ; en inderdaad , wanneer men zijnen korten leeftijd en bet veelvuldig goed, bij zijn onderwijs gef'icht,
nagaat, zoo moet men zich over zijne werkzaamheid
verwonderen .
Ik heb ergens aangeteekend gevonden , dat V A N o DlDI E R E N een dagboek hield van dagelijkfche overdenkingen. Indien zulk een bock nog aanwezig zij, moet bet
voorzeker een' fchat van de fijnile opmerkingen bevatten ; dan zoude vervuld zijn , hetgeen de Heer D E
B O S C H hieromtrent fchreef : ,, Had V A N O M M E R E N
• naauwkeurig to boek gefleld al hetgeen hij bij ieder
• voorval , hoe gering ook , bij iedere ontmoeting, hoe
„ fchijnbaar weinigbeduidend, gevoeld en gedacht had,
„ uit welke beweegredenen zijne bijzondere daden haren
„ oorfprong hadden genomen , welke de voornaamfle
„ drijfveren waren geweest van alle zijne bijzondere ban• delingen , ik houde mij verzekerd , dat dit werk be• langrijker zijn zou ter verkrijging van ware mensch„ kunde , dan de beroemde beli/denis van den grooten
„ Burger van Geneve ."
Gelijk deze , Was V A N 0 nr M E R E N al to prikkelbaar ;
gelijk deze, was v A N 0 M M E It E N een goede beoordeelaar
en kenner, en sevens dikwerf cen ontvlugter, van menfchen ; als deze, was hij een liefhebber van bloemen,
gelijk uit een Latijnsch werkje, over de Roos enhetgebruik
daarvan biz de Ouden, nog zou kunnen blijken . V A N
o M M E R E N was een bijzondere minnaar van bet buitenleven ; hetzelve was eene volflrekte behoefte voor hem ;
dIdr was hij inderdaad dikwerf luchtiger en beter geflemd . Op bet laatst echter van zijn ]even, toen zijne
gezondheid van jaar tot jaar, van maand tot maand, zigtbaar verminderde, zocht zijne gefchokte ziel ook d t.a r
vergeefs troost en voedfel . Nu eens in de Diemermeer,
dan weder aan den Haarlemmerweg bij Sloterdijk , zelfs
aan den Hoogendijk van bier naar dat dorp , eindelijk
buiten Haarlem zocht hij to vergeefs ddt to ontvlug-
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ten , hetgeen niet to ontvlugten was , daar het in zijn
ganfche geftel en in zijn hart tevens huisvestte . De
droeve dood eener brave, wel eens miskende, altijd echter
hartstogt_elijk beminde -chtgenoote , en wel in het ontijdig kraambedde met hare vrucht, de eerfle dochter hem
gegund, bragt hem , als 't ware , geheel tot wanhoop,
en deed hem ondervinden de waarheid dezer regels van
V A N H A R E N, ook uit het Meufchel jk leven
„ De droefheid is gelijk aan wreede dieren,
„ Verwoeder dan een leeuw in netten ftijf verward ;
„ Doorknagend als een worm de nieren ,
n Verfchearend als een gier liet hart ."
Waarlijk godvreezend , bad hij wel vurig den Allerhoogflen om fteun in zijne zwakheid ; hij poogde zich
wel uit zijne zwaarmoedigheid op to heffen ; dan dezelve
had zich bereids van ziin ganfche beftaan meester gemaakt , en floopte binnen weinige maanden het overige
zijner krachten . Zich niet meer gefchikt gevoelende tot
eenig werk , verzocht hij zijn ontilag als Rector , en
zulks werd hem op eene eervolle wijze verleend op het
cinde van 1793 , en hij zelfs verzocht eenen opvolger to
noemen . Hij noemde den verdienftelijken HERMAN
BOSSCHA .

\Veinig tijds daarna , en wel op den 6 Januarij 1796 ,
ftierf V A N O M M E R E N aan cene uitterende ziekte , in
den bloeijenden leeftijd van even 38 jaren , en werd hier
ter ftede in de Westerkerk begraven . Aan zijne hartelijke vrienden, DANIEL HOOFT en HERMANUS
R I E T V E L D, waarbij zijn broeder M A R I U S, daarna
Notaris alhier , gevoegd is , werd de beredding des boedels en de zorg over zijne drie onmondige zonen , alien
bereids nu overleden , aanbevolen . De oudfle , s I c c o ,
gehuwd geweest met A N N A V I N K, bij welke hij een
kind verwekte, was een gelukkig Latijnsch Dichter en zeer
geacht Rector to Zivolle, en had met zijnen vader ook cen'
vroegen dood gemeen . De tweede , I-I E R M A N U S , ontwikkelde van jongs of een' onrustigen aard, begaf zich
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naar de Westindien, en flierf aldaar. De jongfle, F R A Nc i s c u s , onlangs in 's Rage overleden , was een fpeelbal zijner luimen . Nu eens gefchikt, dan weder ongefchikt, altijd los van gedrag, werd hij ten laatfle aan
zittend werk verbonden , waarin hij zich wdl gedroeg ,
door den Heer F A L C K , uit dankbaarheid voor het onderwijs des vaders , die , men moet het erkennen , to
toegevend omtrent zijne kinderen geweest was .
Onze brave landgenoot to Paris, DI A R R 0 N , vervaardigde ter eere van V A N O M BI E R E N een Latijnsch
graffchrift , en gaf eenig berigt van zijnen vriend in een
der Franfche tijdfchriften . De Heer J E R O N I M o D E
B o s C H bragt, als Voorzitter van Concordia, eene korte,
maar allezins ware en gepaste hulde toe aan den overledenen . De Heer S I E G E N B E E K deed aan de verdienften
van zijnen Leermeester , op eene voortreffelijke en gevoelige wijze, regt, in zijne opdragt eener proeve van de
Iliac , in dichtmaat vertaald . De Heeren V A N H A L L en
D E B o S C H namen op zich de uitgave der werken van
V A N O M M E R E N ; de eerfte wijdde ook een uitftekend
lijkdicht aan deszelfs gedachtenis . De uitgave, die bij
inteekening zou gefchied zijn, heeft geen gevolg gehad .
De Latijnfche fchriften zouden van eene levensbefchrijving door den Heer D E B 0 S C H zijn voorafgegaan . (*)
Bij mangel van deze, verzoek ik u , M . H ., met deze
mijne onvolledige en eenvoudige, dock ware fchets genoegen to nemen . VAN O M MERE N zegt, in zijne
Intredrede als Rector hier ter ftede : „ Tot geleerdheid ,
„ braafheid en zuiverheid van zeden de Jongelingfchap
„ opwekkende, zal ik de eer niet misfen , welverdiend
„ mij to bebben gemaakt omtrent het Vaderland , en
„ aanfpraak erlangen op de goedwillige hulde der brave
„ Amfierdamfche Burgerij . Iwmers, had niet de regt kei„ zerlijke Keizer en regt menfchelijke Mensch M A R C U S
(*) Dit is in 1827 alleruitnemendst gefchied door den Heer
Zie eene Recenfie over dit werk in de
Yaderl. Letteroef. voor 1831 . bl . 627 env ., waarin veel beIangrijks over V A N 0 M M i R E N voorkoint .
M. 8 1 E G E N B E E K.
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gouden of beeldfels zijner M-eesters bij
„ die zijner Huisgoden ? Sierde hij niet derzelver graf„ plaatfen dikwijls met offeranden en bloemen ?" - Goud
noch offeranden , M . H . , heb ik ; maar de bloem van
dankbaarheid ftrooi ik gewillig op het graf van then
Leermeester, die, doordrongen van de vurigCte godsvrucht en de edelite beginfels , als mensch belangrijk en
als onderwijzer ten hoogfte nuttig voor deze Stad geweest is .
,, A U R E L I U S

EE .NT GESPREK IN DE BENEDENWERELD .
ALEXANDER DE GROOTE . KAREL DE XII. NAPOLEON . MERKURIUS .

O p zekcren tijd ontmoeteden de fchimmen dezer drie

overweldigers elkander , in een' der duistere gangen van
bun verblijf ; en , gelijk ons van goeder hand is verzekerd , hielden zij aldaar het volgende gefprek
A L E X A N D E R . Ziedaar mijne getrouwe fpitsbroeders,
die , even als ik , met onfterfelijken roem beladen, aan
de bewoners der bovenwereld dierbaar zijn , en wier namen en heldendaden nimmer vergeten zullen worden ,
zoo lang de Gefchiedenis hare gedenkflukken openbaart .
Welkom , mijne vrienden ! die mijne voetftappen eenmaal
daar boven gedrukt hebt .
K A R E L D E XII . Uwe voet(lappen ? Wij deden meer,
eindeloos meer . Toen gij leefdet , en er nog geen buskruid of krijgstaktiek beflond, was elke zegepraal gemakkelijk .
hadden met uw tamelijk welgeoefend heir
grootere overwinningen behaald . Gij hadt, denk 1k, ook
Been' onverzettelijken P E T E R tegenover u ; en bet viol
in de Indifche vlakten minder moeijelijk, een' hoop ongeoefende benden to verjagen, dan om op leven en dood
bij Pultawa to flrijden .
ALEXANDER . En gij, mijn Noordfclle held ! hebt
cene treurige toepasfing uwer krijgskunde gemaakt, door

It
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uzelven van her vaderland of to fnijden , en op eenige
honderd mijlen afflands -- u to laten gevangen nemen !
Is uw Koningrijk daardoor vergroot geworden ?
K A R E L D E XII . En her uwe, mijn held?
Waar is
thans MaeedoniC, en weike ALEXANDER D E G R O O T E
heerscht daar?
ALEX A N D E R wendde zich ontevreden om , en, N AP o L E o N ziende , hernam hij
ALEX A N .D E R . Misfchien zult gij, ongelukkig Vorst !
als onpartijdig fcheidsman, onzen twist kunnen beflechten , en aanwijzen , wie onzer grooter held is geweest .
N A P O L E O N . Gij zoudt beiden grooter mannen geweest zijn , indien gij bij de kunst van overwinnen ook
de kunst om to heerfchen verltaan hadt ; maar daar ontbrak her u beiden aan .
ALEXANDER . E n war noemt gij, volgens de nieuwere theorie , de kunst om to heerfchen ? lk weet nog
zoo tamelijk goed , war A R I S T O T E L E S mij daaromtrent leerde ; hij ftelde onder anderen N A P O L E 0 N . Met uw verlof, wij hebben in de laatfte
eeuwen uwen deftigen leermeester even min in de krijgskunst, als in de godgeleerdheid, noodig gehad . De zucht
om to heerfchen was u beiden , even als mij , ingefchapen ; maar niet de kunst om to regeren - daartoe behoort genie.
A L E X A N D E R . Ik herinner mij, dit zonderlinge woord
van, de laatstaangekomene helden, geleerden en dichters
meermalen gehoord to hebben ; maar war her beteekent ,
weet ik niet .
NA P O L E 0 N . Om bijna almagtig heerfcher over een
gistend yolk to worden , Egypte to buigen, Europa to
kluisteren , en in her hart van Rusland door to dringen , - o n dat naar eigene kracht en wil to doer , -daartoe behoort genie .
K A R E L D E XII. Maar , mijn goede Keizer ! wanneer wij dezen laatften genieflreek bij her vreefelijk fakkellicht van Moskous vlammen befchouwen, dan is bet
toch een zonderling genie !
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NAPOLEONZiedaar uwe v erhlinding ! bet eigendom der gewone menfchen . Gij berekent niet de krachtsontwikkeling, maar flechts den uitgang ; zoo doen ook
de Gefclliedfchrijvers . IntIISfchen , de nawereld zal altljd van mij mocten leeren, wat bet is, om met wijsheid to heerfchen .
A L E x A N D 1. It . Nu, wij willen eens hooren, wat
gij daaronder verftaat .
NAPOLEON . Meester to zijn over aller gemoederen,
van den hoog(lcn tot den laagflen, en bovenal bet geloof op to wekken, dat de Vorst in zijne ondernemingen
onfeilbaar is, en eindelijk, niettegenftaande de groot(le
beletfelen , overwinnaar wordt .
K A ft E L D E XII . En hoe hebt gij dat aangevangen ?
N A P o L E 0 N . Ik floeg then weg in , waarop gij ter
halver wege bleeft (taan ; maar ik had ook geene Zweelen , maar Frai fehen , die ceuwig overwinnen
En als zij overwonnen zijn , eeuK A It E L D E XII .
Wig Vlugten !
Uwe fcherts is to plat ; ik zoude
NAPOLEON .
bijna zeggen, to hyperboreisch . Ik bid u, boor mij
met meer ernst aan! Ilk beloofde gouden bergen ; reikte
aan alien bet eermetaal uit, die voor den glans daarvan
vatbaar waren ; omgaf mij met Oosterfche pracht ; of,
als bet noodig was, word ik weder zoo eenvoudig als
mi'n voorbeeld, F I: i ; D h: R I K D E G R O O T E . Ik wist
de geestdrift in lichtelaaije vlam to ontileken . En eindelijk, mijne welge(chrevene Bulletins! -- hot almagtige
heirwoord :„ N A P O L E O N D E G R O O T E gaat u voor !"
dat alles
K A It E L D E XII . Hoe klonk u die naam in de ooren,
gij onttroonde kluizenaar ! op St. Helena ?
N A P o L E o N . Niet anders dan aan u bet Rusfasch
gefchut bij Pultalra .
K A R E L D E XII . Ik (freed op lijf en ]even, met
een handvol dappere mannen ; maar gij -; ik zocht bij tijds een
1k deed nicer
NAPOLEON .
veilig heenkomen ; mija roem was gevestigd .
P
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ALEXANDER . En dit is dan de groote kunst om
to heerfchen, volgens de latere begrippen, dat men,
eens de afgod van een yolk geworden, naderhand door
datzelfde yolk verlaten, verworpen, verjaagd wordt ?
NAPOLEON . Goede vriend ! ik was een uitfpruitfel der groote omwenteling, en federt then tijd is alles
omgewenteld, zelfs bet nationaal karakter mijns yolks .
De groote Keizer werd hun des to kleiner, toen hij eenmaal gevallen was . Het ware mngelijk beter voor mij
en mijne gekroonde Broeders geweest , wanneer ik over
Zweden of Macedoniers geheerscht had ; maar helaas ! ALEXANDER . Zoo bemerk ik, dat bet meestal
zekere kunstgrepen waren , die u zoo hoog verhieven .
Mijn wijze leermeester dacht hier anders over . Grootheid van ziel hecht ons Vorften aan bet yolk eindeloos
vaster . Gij herinnert u, hoe gelaten ik den gewaanden
gifbeker aan de lippen bragt ; gij herinnert u
N A P O L E 0 N . Ool: daaraan , mijn held , dat gij uwcn
C L I T U S vermoorddet !
K A R E L D E XII . En gij uwenD getrouwen Mammeduk !
NAPOLEON . Uit rampzaligen argwaan !
A L E X A N D E R . En ik uit rampzalige drift -- wie
is bier meer fchuldig ?
K A R E L D E XII . Nu , trouwens , een enkel menfchenleven meer of min, swat zegt dat? Men kan zonder bloed en tranen niet vermaard worden !
NA P 0 L E 0 N . Ik wenschte en beloofde duurzamen
vrede, wanneer ik mijne overwinningen eenmaal zoude
voltooid hebben .
. Maar hooptet gij ook, dat dit eenALEXANDER
maal zou gefchieden ? Ik voor mij heb nimmer vrede
gewenscht, zoolang er nog cene plek lands to bedwingen was . Dat rampzalige bad, hetwelk mij to vroeg
wegrukte ! K ARE L D E XII . En ik wilde mijn rijk aan gene
zijde van den Donau uitbreiden, ten min(Ie eenige wingewesten daarbij voegen .
NAPOLEON. Die gij even zoo onfeilbaar rnoest
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verliezen , als ik mijn Egypte of de verwonnen Duiifche Staten .
A L E X A N D E R . Magrige helden ! zoude men in de
bovenwereld ons even zoo beoordeelen, als wij onszelven
bier beoordeelen ? Het ware toch jammerlijk , als er
van onze groote daden niets anders overbleef, dale de
fchaduwzijde . Ja ! zal niet welligt, na verloop van eeuwen, de nieuwere wereldkaart even zoo min een Frarkrijk of Zweden kunnen aantoonen, als thans mijn voormalig Macedonia ?
K A R R L D E KII . Ijdele waan ! Zonder ftrijd en botfing der magten kan Europa niet meet beftaan ; dit heb
ik in mijncn tijd reeds bevroed , en de ondervinding
leerde bet ons alien . Wanneer de echt nationale geest
flechts opgewekt blijft bij onze volken ; wanneer welvaart zich vereenigt met eene geduchte hooding en een
leger in geestdrift ontftoken , dan zullen onze rijken
blijven beftaan . De tijdvakken van P H I L I P P U S en
A L E X AND E R zijn voorbij .
ja ! wanneer op alle troanen de GUSTAVEN en OXENSTIERNEN regeren,
dan komt de gouden eeuw, waarover ik een ernitig woord
wisfelde , toen ik den oniterfelijken L E I B N I T z bezocht , op mijnen zuidelijken togt .
NAPOLEON .
Gij zoudt in een' anderen toon fprewanneer
gij
ooggetuige geweest waart van eene
ken ,
omwenteling, waar alles het onderst boven is gekeerdgeworden ; dan leert men de kracht van een yolk kennen ,
neemt de kans waar, en flijgt omhoog als de adelaar .
K A R E L D E XII . Maar deze Koning der vogelen ziet
fomtijds de donderwolk niet, waaruit een blikfemftraal
hem doet ne6rtuimeien , joist dan, als hij de zon in bet
aangezigt f' ijgt . - N A P O L E O N! ik had u bet lot van
eenen c E S A R toegewenscht ; maar eerie Hoogere Magt,
welke gij veracht en gehoond hebt , heeft u vreefelijk
getuchtigd, Nog rusten duizend verwenfchingen op uw
hoofd ; uw naam that met blood gefchreven .
N A P O L E O N . En de uwe ? . . . .
M E R K U R I U S . Welnu , mijne helden ! hebt gij u in
P2
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vrede kunnen verdragen in bet Schimmenrijk ? Uw gefprek
was levendig, en menig jong Vorst, die zijnen P L U T A Rc u u s en S1~ G U R gelezen heeft , zoude gaarne toegeluisterd hebben . Waarlijk ! ik wenschte wel om uwentwil , dat ik uwe zielen voor eenigen tijd in de hovenwereld kon terugvoeren , opdat gij overtuigd kondt worden, dat de kunst om to heerfchen voor u nog fteeds
een vraagftuk blijft .
De Brie Schimmen . En waar zoudt gij ons heenvoe .
ren, DIERKURIUS?
M E R K u R I u s . Naar een klein, maar beroemd land ,
waar een Vorst aan bet roer van den Staat is, die bet
onpartijdig nagellacht ver boven u zal plaatfen . Daar
zoudt gij leeren , welke wonderen de wijsheid verrigt ,
wanneer zij zich paart aan flandvastigheid en eene verlichte flaatkunde ; daar zoudt gij eene krachtsontwikkeling
zien, die geen gevoig is eener woedende omwenteling ,
maar eener onverdoof bare vaderlandsliefde . Wanneer ik
tot u fpreek , mijne helden ! van de zedelijke kracht
cens yolks, dan zult gij mij niet verftaan ; maar van dat
zalig gevoel des Vorfien zult gij mogelijk iets bevatten ,
wanneer ieder onderdaan zich aan den Monarch hecht ,
en goed en bloed opoffert , om zijne regten to behouden, en de Vorst , door zijne Iandgenooten , als een
Vader geeerd, geacht, gehoorzaamd , bemind wordt.
A L E X A N D E R . Gij verhaalt ons daar een fchoone
droom !
K A R E L D E XII . Ik twijfel , of er in Europa een
dergelijk voorbeeld to vinden zij .
NA P O L E O N . En ik heb eene to juiste kennis der
volken en Staten , om aan een dergelijk wondervolk ,
met zijnen Wonderkoning, geloof to flaan
M E R K U R I U s . En ik kan mij u w ongeloof zeer goed
verklaren . Gij waart beruchte mannen ; maar u ontbrak
die kalme, ongefchokte moed, dat godsdienilig vertrouwen, dat doordringend verftand , hetwelk thans bewonderd words , en narnaals erkend zal worden , door bet gefchokt Europa . Ook ftondt gij niet aan bet hoofd van cen
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yolk , dat , onder rampen en oorlogen upgewasfen, door
eigene krachten zich ophief, en door tachtigjarige worfteling leerde overwinnen . - Maar ik wil uw gefprek
niet verder f{oren . Gij wenscht den naam van den waarlijk grooten Vorst over het kleine land to weten ; ik
zal u denzelven zeggen , zoodra gij tot heldere en meer
gevestigde begrippen gekomen zijt, waarin de kunst om
to heerfchen beflaat . Gij zoudt mij anders toch niet
verftaan . Tot zoolang , vaartwel !
Rotterdam .

B . T . L. W.

DE VERANDERDE PUBLIENE OPINIE 1 V EUROPA TEN AANZIEN
DEft HOLLANDERS EN BELGEN .

(Vervolg en flot van bl. i8o .)
Over den vrijheidszin der Belgen hadden duizenden in Europa , jaren achtereen , den mond zoo vol , dat bet vruchte.
looze arbeid zou geweest zijn , een enkel woord hiertegen
in to brengen . Zij , zij wooden to weten, wat een yolk toe .
komt ; hoe bet voor zi,;ne inflellingen moet fchrijven en fpre.
ken ; hoe bet zich door allerlei middelen (geoorloofde of on.
geoorloofde , liet men ddir) moet doen gelden ; hoe bet aan
een onderdrukkend Gouvernement bet hoofd moet bieden,
en de grootfle gevaren , gevangenis, den dood zelfs , trotferen . Zij , zij verlangden niets , dan hetgene aan een liberaal .
gezind, conftitutioneel yolk paste : verantwoordelijk Ministerie, vrije i rultpers, vrijheid van Onderwijs, onafzetbaarheid
der Regterlijke Magt , Jury , Engelfche en Franfche wijze van
verkiezen der Volksvertegenwoordigers ; dat alleen wilden zij,
wat een vol'k, niet der Middeleeuwen, waar een van onze
tijden , wat bet Belgifche yolk voegde . Nimmer hadden zij
bet juk der (liens tb sarheid kunnen dragen : onder Spanje ver .
zetteaen zij zich mede tegen de Spaanfche dwingelandij ; onder Oostenrijk deden zij hunne regren zegevieren , en verdre .
ven zij de lnagt, die hun geweld aandeed ; der Franfche
heerfchappij waren zij evenzeer moede, als alle andere volken ; hun opfland, eindelijk ., tegeii ORANJE was cene nieu .
we proeve van hunnen zoo edcleo yr iheidsgeest . Gebaat zou
her niet hebben, hiertegen aan to vorrer., dat zij zich even .
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wet al weder fpoedig de Spaan/che ketenen getroostten , die
de Hollanders, door een' cachtigjarigen ftrijd, van hunne vrije
banden en halzen wisten to houden ; dat zij bet zich lieten
welgevallen , tot vredesprijs to dienen , en van Spanje cot
Oostenr#k even gedwee overgingen, als het dier van meester
verandert , zonder eenige poging to doen , om eindelijk eens
een onafhankelijk yolk to worden ; dat zij , ja , tegen laatst .
genoemd rijk opftonden, loch meer om des bijgeloofs-, dan
der vrijheid-wille ; dat niet zij zicbzelve , maar andere volken
hen aan Franfche dwingelandij onttrokken hadden ; dat hunt
opftaan tegen den besten der Koningen niet aan waren vrijheidszin , maar aan godsdienschaat , jaloezij en andere , even
misdadige , oorzaken was toe ce fchrijven . -- Wat de Hollanders betrefc , deze werden, daarentegen , atom voor een
flaafsch, kruipend geflacht uitgekreten, geheel ontaard van
hunne vaderen, ongefchikt voor bet genot der vrijheid, en
niets van dargene willende, wat toch overal, als ware vrijheid, verkondigd en aangeprezen werd . Over de handhaving
hunner Conftitutie , zeide men , bekommeren zij zich niet ;
van liberate inflellingen hebben zij een' afkeer ; zij getroos.
ten zich alle onderdrukkingen, en zijn blind voor elke verbetering, hoe gewenscht die ook zijn moge . Hun Gouverne .
ment , den Koning bij name , ontziende , durven zij , voegde
men er bij , naauwelijks fpreken of fchrijven , en bewaren
zij een lilzwijgen, dat van hunne diepgezonkenheid en
verbastering maar al to luide getuigt . Of men dengenen,
die alzoo oordeelden en veroordeelden , at gepoogd had to
beduiden, dat zij de zaak overdreven ; dat de Hollanders,
om vrijheidllevend to wezen, juist daarom niet voor yr(held behoefden ce houden, wat anderen daarvoor uicventten ; dat zij eene eeuwige tegenveerking regen elk beftuur,
ook bet welmeenendfte , voor geene zoo groote wijsheid en
zucht naar vrijheid aanzagen , als zoo velen onder de volken ; dat zij eene langzame boven eene to fpoedige en on .
hekookie verandering en hervorming, in zaken van ltaat, meen .
der to moeten verkiezen , die , vroeger en later, zoo veel
onheils brouwde ; dat zij veel , wat zij inderdaad afkeurden ,
onaangeroerd en onbefireden moesten laten , om bet lieve
vaderland niet nog meer to bederven, waaraan Belgifhe nieu_
wigheidszucht bereids zoo veel kwaads berokkend had ; - of
men dit alles al ingebragt had, of niet, bet ware hetzelfde
geweest ; de Hollander zou desniettemin veroordeeld, de

TILN AANZIEN DER 14OLLANDERS RN BELGEN .

2 15

Belg voor eene echte telg der vrijheid verklaard geworden
zijn . -- Gelukkig , dat het uur eenmaal floeg , dat ook dit
voorbarig oordeel der volken wiizigde of ook geheel verbe .
terde I \\Va t Holland voor zijne vrijheid en onafhankelijkheid
over had, leerden aidra de verworpene Prococollen ; de bij .
eengebragte geld(bmmen uit eigene middelen, zonder die
van anderen to vragen ; bet geheel nit inboorlingen, en on .
der deze vele uit de aanzienlijkite geflachten, zamengeftelde
leger ; zijn fang geduldig flandhouden aan de grenzen ; de
geestdrifc, waarmede her, in den tiendaagfchen veldcogt, te .
gen Belgie optrolt , zonder zich aan de , hieraan verbondene,
vermoeiienisfen ce ftoren ; de vastbeflotenheid, om niet alleen
niet voor den Belg, maar ook niet voor het overmagtige
Frankr k to febro :nen . Zulke onloochenbare daadzaken deden
den buitenlander zien en erkennen, dat de Hollander wel dege.
lijk veel voor zijne vrijheid over heeft, en, in dezen, geenszins
ontaard is van zijne groothartige voorvaderen . Van toen of
begon men van der Hollanderen vrijbeidszin met meer eer.
bieds to fpreken , en wens men op lien, als die zich, ten
voorbeelde van andere kleine volken , waardiglijk tegen het
despotismus der groote Mogendheden verzetteden . -- Naar
mate de Hollandfche vrijl :eidszucht in de fchatting der natien
rees, zonk de Belgifche in evenredigheid . Kon het andere?
Men zag Loch de Belgen de verttandigfte en liberaalfte in
flellingen
n veronachtzamen , hunne eigene , zoo hoog ge .
roemde, Conflitutie met voeten treden, de priesterlijke over
elke andere magt zegcvieren, en, of d ;t nog niet genoeg
ware, de fiere verbrijzelaars van het Hollandfche juk zich
krommen voor de Franfchen, die hunnen grond willekeurig
over(troomden, en hun be(tendig deden gevoelen, dat zij
niets zonder Frankri k waren, en bet dus gedurig naar de
oogen behoorden to zien . Het bleek nu zonneklaar, dat
dit over vrijheid, zoo vele jaren, luid fchreeuwende Belgifche
yolk voor hare waardering en genot geheel ongefchikt was ;
en, in plaacs der vroegere bewondering, kwamen nu ver .
guizing , uitjouwing en een fchimpend gelach .
De Belgifche dapperheid, eindelijk, was mede in Europa
een voorwerp der hoogtte bewondering. Had Wet de Belg
den Oostenrsjker zijnen grond doen ortruimen ; was hij niet,
fchoon ongewapend, tegen den Hollander opgeftaan ; had hij
dezen niet verjaagd, Brusfel, even als de Franfchen Parijs,
met moed verdedigd en gered, ~Intwerpen ingenomen, en
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onder zijne vijanden eenen fchrik verfpreid, die hen alom
deed vlugten ; riep hij niec, den wapenililftand veroordeelen .
de, gedurig om oorlog, oorlog cegen Holland ; weergalmde
niec van dit woord de zaal van bet Belgifche Congres ; veroncrustce niet de Belg gedur g de Hollandfche greuzen , opdat
er gelegenheid zijn zou , met de Hollanders handgemeen ce
worden ? Dit een en ander pleitte immers zeer fchijnbaar,
men moet bet erkennen , voor de grootheid van den Belgi .
Men oorlogsmoed? War nut kon bet doen , hiertegen in to
leggen, dat bet geringe moeite in had, eene kleine magt van
oude, uitgediende, onvoorbereide Oostenr kfche foldaren to
verjagen , die , even bijgeloovig als de Belgen , zich cegen de
Geescelijkheid wilden noch durfden verzetren , of ook op benden aanvallen , gewapend met reliquien en foortgelijke , voor
heilig gehoudene, verdedigingsmiddelen ? Wat hielp bet , dat
de opftand der Belgen tegen hunnen Koning niets anders dan
een verraad was, lang to voren in bet geheim beraamd, en
alzoo gemakkelijk to bewerklleiligen ; dat de zeer weinige
Holland/che foldaten , alom in Belgie verfpreid , onder Belgi.
fche kameraden vermengd , gedeeltelijk door Belgifche hoofden geleid en bedrogen, van alle kanten door een woest ge .
peupel , onverhoeds , overvallen , ligc ce overwinnen , of liever to vermoorden waren ; dat bet vuren uit de huizen op de
milicairen meer bet werk was van ]age moordenaren, dan van
waarlijk dappere mannen ; dat , in WYarfehau , de Rusfen ook
alzoo voor der Polen verraderlijken aanval, de krijgsbenden
van K A R E L voor bet Part fche gemeen hadden moeten zwichten? Wat konden deze en alle foortgelijke redenen baten?
Niets immers , niets hoegenaamd ! Belgifche dapperheid ,
Hollandfche lafheid , ziet daar de tegenflelling, die men ge .
durig hoorde, wel onbewezen, maar desniertemin volgehouden, tot men ten langen laacfte de zaak anders begon in ce
zien , en van Belgifche lafheid en Hollandfche dapperheid be .
gon to fprelcen . De tiendaagfche veldcogt bewerkte deze
verandering, en deed de begoocheling, waarin men anders
zou hebben blijven voortleven , op eenmaal ophouden . Loo .
chenen Loch kon men bet onmogelijk, dat de dappere Belgen
voor de , voor zoo laf uitgekretene , Hollanders overal de
vlugc genomen hadden ; dat het, zonder Franfche hulp , met
bet Belgifche Congres, de Belgifche revolutie en de Belgifche
heiden ras gedaan zou geweest zijn ; dat, zonder die hulp en
der Engelfchen eigenbatige begunfliging der Belgen, deze
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laatften, reeds voorlang, aan der Hollanderen billijke vor.
deringen zouden hebben moeren toegeven . Door dit een en
ander zag men zich reeds gedwongen, een veel gunfliger
ohdeel over den moed onzer natie nit to fpreken ; en, toen
bier nog bij kwam de zoo moedige verdediging der Antwerp .
fc?e Citad ::l, welker l ezetting voor geene Franfche overmagt de vlag flreek, en zich niet eer overgaf, dan toen zij aan
het cnontbeeri :d?e gei, :ek had en ailes tot gruis gefchoten
was , was alley mond vol van der llollanderen lof, en kwam
men er voor uit, da- rs3en zich , in opzigt tot hunnen moed
en dien der Belgeoa , h : drogen had .
Men za': mogelijk vra,~en : waartoe dit geheele betoog?
Eenvoudig , o,n onze Landgenooten, die bet noodig mogten
hebben , door tie veeijarige dwaling , waarin andere natien
omtrent hunne en de Bclgifche zaken hebben voortgeleefd,
to waarfchuwen, om zich , op hunne beurt, in bun oordeel
over die van deze c n gere volken , niet zoo gemakkelijk
to laten misleiden . Maar, is er dan eenn eenig Hollander to
linden, die deze waarfchuwing noodig heeft? Inderdaad,
na al hetgene «ij uit den mood van fommige Hollanders ge .
hoord, en in ettelijke Ilollandfche gefchriften gelezen heb .
ben, meenen wij , voor ons, dit bevestigend to moeten be .
antwoorden . Trouwens, lang voor de laatite Franfche revo .
lutie uitbarstte, was bet helaas! reeds bij velen onzer mode
geworden, op den ouden Franfchen Koning to fmalen, met
den naam van Jezuiten gedurig to fchermen, bet Franfche
Liberalismus hoog op to vijzelen, en zijne getrouwfle voor .
flanders, de hevigfle Volksvertegenwoordigers en Dagblad .
fchrijvers, levendig toe to juichen . De meest liberale Franfche
werken werden , worden ook nu nog , vertaald, gelezen , en
zeifs bet, voor ons zoo onbeduidende , Leven van F OY,
, D U M A S ' Dertig
L A F A Y E T T E's Reis door Noord-4merika
. Vreemd
enz.
enz
.
niet
vergeten
Jaren van Frankrijk,
was bet dus geenszins, dat, Wen die revolutie eenmaal
plaacs had, zij bier to lande mede hare onbedachtzame be .
wonderaars vond, die met mond en pen breed uitweidden
over der Franfchen edelen vrijheidszin , moed, gematigdheid
na de overwinning, en vooral over bun onbetwistbaar regt,
om bunnen Koning to verjagen, en zijne Ministers in ftaat
van befchuldiging to flellen . Of tegen dit een en ander niets
hoegenaamd was in to brengen ; Of KAREL'S verdrijving en
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bet Par f//the bloedbad Wet meer bet, jaren aaneen voor.
bereid , bedrijf was van een moordlustig gepeupel, geleid door
eenige nude en jonge heethoofden, dan dot der Franf he
natie in bet gemeen, in geen ding geraadpleegd , en even .
zeer door bet gebeurde verrast, als elk ander yolk in Eu.
ropa, des bekommerden zich velen onzer niet, b.iernaar vroe .
gen zij niet, eenmaal met bet tooverwoord, Liberalismus,
grootelijks ingenomen. Wij noodigen onze Lezers, die er
in de gelegenheid toe zljn , uit, om zekere , ten tijde van
bet in Frankrijk gebeurde, beflaande Hollandfche dagbla .
den, over welker, in overhaascing uitgebragt, oordeel wij
ons, toen, zoo zeer verbaasden, nogmaals in to zien, en
weldra zullen zij , vertrouwen wij , bemerken, dot wij , wel
verre van der waarheid to kort to doen , ons bier al to flaauw
uitgedrukt hebben . Inderdaad, de vruchten der Franfche
revolutie, vooral de kostelijkfle van alle, de Belgifche om .
wenteling, waren volflrekc noodig, om de coal van vele
onzer Landgenoocen to matigen en to veranderen ; anders
waren zij , vreezen wij, van flap tot flap al verder in hunne
bewondering gegaan, en zouden zij mogelijk niet, dan zeer
fpade, hebben toegeflemd, dot de geheele Julij-revolutie ons
meer bet fchouwfpel vertoont van der Franfchen onberadenbeid , oppervlakkigheid , ongodsdienfligheid en gekrenkte eer.
zucht, dan van bedaardheid, nadenken, godsaienfligheid en
ingenomenheid met waren roem . Gelijk in opzigt tot ge .
noemde omwenteling, hebben zich, ook ten aanzien van
andere gebeurtenisfen der jongfle tijden , de Belgifche zaken
zelfs niet uitgezonderd, niet weinigen onder ons, jongere
niet flechcs, maar ook oudere , laten bedriegen en bedrogen.
Te vergeefs riep men bun toe : „ Wacht toch uw' tijd of t
Bedenkt, boe vele duizenden in ons vaderland , en onder
deze zeer nadenkenden en zeer braven, zich door de eerJle
Franfche revolutie bebben laren wegfiepen I Raadpleegc de
Gefchiedenis, opdat zij u leere l Zijt gij geene Hollanders?
Behoort gij dus niet tot bet bedaardfle der Europefche vol .
ken 8 Overhaast u in uw oordeel niet, en ziet bet ten min .
fle ddn enkel jaar of, of bet Franfche product zoo geurig,
zoo fmakelijk, zoo kostelijk is, als men u wil diets maken I"
Te vergeefs, nog eens, to vergeefsI Men fprak en fehreef,
eer men gedacht, en de ervaring geraadpleegd had . Gelukkig zijn wel verreweg de meesten onzer natie , door betgene zij at fchielijk in Frankr/k bebben zien gebeuren, en
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uit Frankr#k hebben zien voortkomen , nit die geestverbijscering geraakt ! Gelukkiger, zoo zij er voor altijd van
genezen zijn! - Neen, Landgenootenl ons ailerminst voegt
die voorbarigheid in bet oordeelen over de wereidgebeur .
tenisfen, in den wuften Franschman ja, maar in den anders zoo welberaden Hollander geenszins to verfchoonen .
Lezen wij dus met de noodige voorzigtigheid, wat ons
deze en die, vooral vreemde Dagbiadfchrijvers, Reizigers
en anderen , ter lezing aanbieden, en gelooven wij toch niet
altijd, wat zij ons fchoons van Frankrijk en Engeland, af.
zigtelijks van Rusland, Spanje en Portugal zelfs, en an_
dere, voor zoo achterlijk uitgekretene, landen, opdisfcheu!
Een geheel heir van liberale leugenaren voegt thans, onbe .
dwongen , de pen . Nooit was bet alzoo meer tijd, ten uiter.
lie op zijne hoede to wezen , dan in onze dagen ! Neme dic
elk onzer Schrijvers ter harce, en houde hij op, ter Raving
van de waarheid van zijn zeggen, den voec zijner bladen
met de aanhaling van gefchriften to vullen, wier Schrijvers
hem niet als vollcomen geloofwaardig bekend zijn, opdat
hij , tegen zijn ooginerk aan , niet anderen misleide , gelijlt
hij zeif bedrogen is geworden 1 Neme dit elk regtfchapen
Hollander ter harce, hiertoe, zoo immer, thans vooral, ge .
noopt door de flagen, die bet Liberaiismus hem en zijn vaderiand, bij voortduring, toebrengt ! Neen, neen ! de D 9
P a T T E R s van andere landen moeten bij ons geene zoo on
bedachtzamee en gereede bewonderaars vinden , ten ware wij
gevaar willen loopen, ons, als andere JOHN BOWRINGS,
bij de uitkomst, door al wat verltandig en edel denkt, befchaamd, veracht en uitgelagchen to zien !
E . Al. D

-

BRIEF VAN DEN SCIIRIJVER DER TWEE CARMINA LATINA,
UITGEGEVEN TE AMSTERDAM,

1831

EN

1832,

BIJ

G . J. A . BE1JERINCK .

.JL7ij de uitbarfting van bet lielgifche oproer, een oproer zoo
fnood als ooit de zon aanfchouwde, flortten vele mijnor landgenooten hunne vero.ntwaardiging nit in gefchriften van a1
lerlei aard . Wie meende to kunnen zingen, zong ; wie dat
niet meende, gaf zijn hart lucht is oagebo den ft-4t. Zoo
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kwam er menig gedicht ter wereld , en onder deze ook
Latijnfche, over welke bet mij , nu althans, niet past mijn
oordeel to zeggen . Dic evenwel moet ik vrijmoedig verklaren, dat, op eene geringe uitzondering na, eene naauwkeurige beoefening en verfandige navolging der Romeinfche
dichters in ons vaderland hoogst zeldzaam is . Her doer mij
leed ; voornamelijk wanneer ik bedenk, dat een vak van
fludie zoo verwaarloosd wordt, hetwelk eertijds een deel van
onzen nationalen roem uicmaakte, daar Nicolaas Heinfius
de man was , die aan Europa her eerfe en fchiccerendfe
voorbeeld gegeven heeft, hoe men de Romeinfche dichters
moesc verklaren . Dar voorbeeld wekte en vorrnde eenen
Bentley ; en zoo dien grooten man iets ontbrak, bet was
misfcbien, dat hij zelf niec Larijnsch dichter was .
Ik heb bet eens willen beproeven, of, met de werkdadige
beoefening en navolging der Romeinfche dichters, ook de
fmaak en her gevoel voor Romeinfehe poezij bij mijne landgenooten was verloren gegaan . De omfandigheden van den
dag gaven mij flof, en zoo onthonden de beide Carmina
Latina . Dar was een trocfche ticel, Latina ! Men vergeefc
die trocschheid wel aan eenen onbekenden fchrijver, die
zich blootfelt aan de vrijmoedigfe aanmerkingen van fcl :rij .
vende en fprekende Recenfencen . Ik wilde door dat Latina
to kennen geven, dat fijl en verfrfcatie waarlijk Latijufhh
waren, en de aandacht der beoordeelaars opwekken. Men
vindc dat Latina in de door anderen uicgegevene Carmina
niec . Ik flelde dien rite] met een zeker vertrouwen voor
mijne gedichten, omdat ik niet geloofde, dat er iets in zoude gevonden worden, hetwelk een Romein voor niec Romeinsch konde verklaren . En dat was mij niec moeijelijk . Want,
zoodra ik de hoofddenkbeelden bepaald had, fond bijna de
ganfche rijkdom der dichterlijke taal mij ten dienfe, en,
zoo ik eenig oponthoud in bet ter ne&r fchrijven mijner gedachcen ondervonden heb, her was de keuze der verfchillende uicdrukkingen , welke mij ce gelijk voor den geest
kwamen . Dar was mij nit de fudien mijns vroegeren leeftijds bijgebleven .
En daar zat ik nu, gelijk Apelles achter de fchilderij, en
vermaakte mij met her oordeel der voorbijgangers . Crasfus
zoude, geloof 1k, zich fomcijds van lagchen niec hebben
kunnen onthouden . Velen legden de boekjes ter zijde met
een t dch! Lat#nfche verzen! Anderen : Ik wit van die
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Belgen en Protokollen "lets meer hooren . Sommigen liepen
eenige regels door , vonden er gang in , doch floegen fomtijds de mzat op duimn en vingers . Deze zeide : Het is tastig, dat men geduri r Pitiscus en pet Dictionarium Stephani
in hander moet pervert . Gene : De Schrij3 cr Jiaat niet vast
in de leer tier Grammatica . lJ ie heeft het ooit gehoor •d ? Ca .
rolus regia!
(Onder ons gezegd, die man wist niet, dat ik
bet Engeisch liniefchip the Royal Charles bedoelde .) Deze
en dergelijke waren ele cordeciveliin gen van de voorbijgaande fchoenmakers .
Anders dachtcn waariijk geleerde lieden ; eensdeels nog
een overblijffel van bet oude gellacht, toen men de Latlinfche pociij , dat is , zoo wel theoretisch ais praktisch befchouwd, nog :L's een wezeniijk deel der oude letterkunde
befchouwde ; anderdeels oolk uitfleltende, fcherpzinnige en
geftrenge prozaisten . Wit de eeriien zoo al zeiden, zal ik
niec verhalen . De laat'Len veritlaarden, dat men zijne gedachten even good in LaWnfche poezij als proza konde nit
.
drukken . Deze verkiaring was de grootfte Iof, welken ik
begeerde , en ik maakte daaruit bet volgende befluit op : de
minachtirg, waarin de Latijnfche poezij geraakt is , moet
voornamelijk toegefcb,breven worden aan de ongelukkige ma4
pier, op welke zij gewoonlijt beoefend words, en aan het
verkeerde begrip, hetweik men er zich van vormt .
Indien ik die deliing wiide uiteenzetten, zoude ik eene
verhandeling mocten fehrijven , en de gefchiedenis der oude
letterkunde in ons vaderland , van Jofeph Scaliger tot op
den dood van 6V5 tten"ach , verklaren . Dit to doen , is hier
althans de plants nier . Genoeg, ik heb uit die oordeelvellingen gezien, dat de fmaalt en bet gevoel voor Latijnfche
poezij bij mijne landgenooten niet is uitgedoofd . Ik zeg
dit niet om velen tot bet maken en uitgeven van Latijnfche
verzen aan to moedigen . Integendeel raad ik het alien,
welke geen' dichrerlijken aanieg bebben, en niet verftaan,
was klasfieke po7tifche dictie is , ten Ilerkfte af . Latijnsch
proza is dikwijls noodzakelijk poezij , altijd weelde . Men
is onbillijk , wauneer men in bet eerfle niets, in het Iaatfte lets door de vingeren ziet . Spreekt iemand min aange .
naam , bet is of words dragelijk . Zingt hij op valfchen coon,
hij iaagt den toehoorderen de keorts op bet lijf.
Had ik redenen om mij to verblijden over het oordeel van
geleerde en verftandige lieden, welke in het privaac en in
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onderlinge gefprekken recenferen, ik kan dat minder zeggen
ten aanzien van onze publieke recenfenten . Ik ben hun wel
dankbaar voor hunnen lof en goedkeuring ; maar ik beb geene
aanmerkingen over bijzonderheden gezien . Allermeest beviel
mij de regt geestige beoordeeling in den Konst en Letterbode.
Daarra, de Recenfren, geplaatst in de Paderlandfche Lettercefeningen. Deze fchijnen gefleld to zijn door eenen man,
welke een Carmen Latinum goed onderfcheiden kan van
de gewone, waarin niets Latijnsch is, behalve de afzonder .
lijke woorden, als men de Griekfche en barbaarfche er nit
neemc : en ik was zeer verheugd, eindelijk eons een paar
aanmerkingen to vinden . Doch , zij waren niet joist . En
bet is om dezelve vriendelijk to wederleggen, dat ik dezen
brief in dit tijdfchrift geplaatst heb .
De Recenfent vond in bet Carmen novum twee horde re .
gels : „ Excute, quo to fraus Angla gravavit, onus, waar,
volgens den gewonen rhythm us, de rust achter fraus zoude
moeten invallen ; doch de zin vordert : Excuse, quote 11 fraus
Angla gravavit.- Barbarico, nam non est pudor, ore terent .
Dit zoude moeten klinken : Barbarico, nam non j est pudor.

Moor de zin gebiedt: Barbarico, I nam non est ptidor,Iore
terent . Zoodat de pentameter daar bona de kadans heeft
van een verfus jambicus trimeter hypercatalecticus."
In bet eerst kwamen mij deze aanmerkingen eenigzins
duiscer voor, en ik begreep niet refit, wat Recenfenc door
Hark en rhythmus bedoelde . Ik geloof, dat hij er door
verilaat, wat men gewoonlijk fcanfie noemde. Nu houd ik
bet er voor, dat men een vers nooit moet lezen naar den
klahk der fcanfie, zoo, dat men b . v, altijd ruste op de
fyllaba remanens in de eerfle helft van bet Pentameter . Neen.
Men houdt op , of gaat voort, al naar de zin der woorden
zulks vordert . Men kan bijna niet dwalen, als men naar
de onderfcheidingsteekenen leest : Excute quotfrasIn
gla gravavit onus . Barbarico nam non est pudor ore te .
rent. Wat die rust betreft, dat zoude ik zoo flellig niet
durven verzekeren . Quinctilianus ten minfle en anderen fcan .
deerden bet laatlle gedeelte der Pentametri door eeii Spondaaus en twee Anapa!sti, in welk geval die rust geheel ver.
dwijnt . Wat den kadans van een verfus Jambicus betreft,
er beflaat in de Jambicus zoo groote vrijheid , dat men,
met eene kleine bijvoeging of weglating, aan bijna alle verzen en proza then kadans geven kan . De Jambicus beflaat
j
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dikwijls bijna louter uit Dactyli en Spondaei . Wei nu, daar
bellast een Pentameter ook uit . Wil men het door Ana.
ptesti fcanderen, dan is de overeenkomst dikwijls nog gemakkelijker. Deze overeenkomst is niet alleen in het vers
Barbarico nam non est pudor, maar in alle Pentametri, welke
van Ennius of tot op den huidigen dag toe gedicht zijn .
Om nu pier to fpreken van de Grieken , welke in de quan .
titeit der afzonderlijke fyllaben meerdere ruimte hebben dan
de Latijnen . Uit he , gczegde befluit 1k, dat er in de twee
bewuste verzen volflreikt geene hardigheid zijn kan . Een
Romein ten minfte heeft het er nooit in gevonden . Het was
eigenlijk niet noodig geweest, dat ik mijn gevoelen door
woorden verdedigde. Voorbeelden doen in dergelijke gevallen alles af. Ik zal nu den eerllen dichter, welke mij voor
de hand komt, eens naflaan . Daar heb ik Ovidius, Tom . I .
ed . Burm . Dus begin ik maar van voren af. Epist . 1. 6o .
Ilie mihi de to multa rogatus abit. I . 88 . Turba ruunt in
me luxuriofa, proci . 11 . rob . Hei mihi, /7, qua rim Phyllis, et
unde , rages. III . 52 . Tu dominus , to vir, to mihi frater
eras . IV. 82 . Ora ferox in fe verfa lacertus habet . IV. i62 .
Et mihi f non vis parcere, parce meis . IV. 168 . Sic nun .
quam , qux to fpernere po3fit, ames . V . 4. L~efa queror de
to , ft finis ipfe, meo . VII . 22 . Unde tibi, qux to fic amet,
uxor erit ? Et quo, f non fm flulta, carere velim . Ut pereas,
dutn me per freta longs fugis . Quecque cadent, in to fulmi.
na misfa putes . Nec feterunt in to virque pesterque meus .
Doch ik zal hier maar ophouden . Naar dit begin to oordeelen, zoude ik zeggen, dat bij Ovidius alleen meer dan
honderd dergelijke voorbeelden zijn . Dit over die twee
aanmerkingen .
Eene andere aanmerking van den Recenfent is vragender .
wijze gemaakt . ,, Is, zegr zijn Ed ., voor America grand?
B de Oudcn was het onbekend . Africa heeft de penultima
kort. Ware het niet beter , die regelmaat , welke met de ge.
wove uitfnraak overeenkomt, to volgen ?" Ik zal deze vra.
gen beantwoorden . Ik heb 19merica gefchreven, omdar de
Romeinen het zoo zouden gefchreven hebben . De man,
naar wien de nieuwe wereld genoemd is , heette ~4merigo .
De letter i is in dergelijke eigennamen natuurlijk lang . Zoo
hoorden de Romeinen dezeive altijd door de Barbaren nit .
fpreken . De oudere Romeinen , gelijk Cxfar , maakten er
ix van , de jongere ichus , gelijk Alarichus, Genferiehus,
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Theodotichus , waarin de i door geen goed dichter kort nit .
gefproken is . Zoo is bet nog bij de Europefche volken .
v

v

Niemand zegt Henricus, Federicus . De gewone uitfpraak
kan niet tot regelmaat verflrekken in eene doode too] . En
wat is de gewone uitfpraak ? Dezelve verfchilt bij onder .
fcheidene natien , en verbastert dikwijls de ecltte pronuntia .
tie . Gelijk ik nu in bet dagelijksch verkeer America zeg
en St. Helena, en bet wel verdragen kan, wanneer ik Ephe .
fen en Thesfalonica boor, zoo fchrijf ik America, Helena,
1-0
v
Ephefus en Thesfalonica . Men vindt over de pronuntiatie

America lets in bet Lexicon Inti- barb arum van Noltenius.
Ten flotte neem ik deze gelegenheid waar, om eene drukfout in bet Carmen novum to verbereren . Door ftaat : Am
focio mihi pectore care tuo . Dat geeft geen' goeden Latijnfchen zin, en flrijdt tegen bet metrum . Ik heb gefchreven :
Jam focio miti pectore care tuo .
Van huis, den 14 Fehruarij 1333 .
EMMA .

Zie, om then bleeken mond fchijnt nog een lath to zweven,

Schoon 't laatfle ,, goeden nacho 1" er flamelend van kionk ;
't Viel haar zoo ligt, zoo zoet, to fcheiden uit dit leven,
Waar nog flechcs zestienmaal de lence voor baar blonk,
En de Eng'lenfloet, die haar in beemd en f1reek verzelde
En van den Meester fprak, die al dat fchoone fchiep,
ja meer, dan iemand weet, van Hem en Hemel meldde,
Om hare fpond' verfcheen en haar naar boven riep .
Nooit ging bet groot gordijn der wereld voor haar open ;
Zij was, had zij 't gezien , niet zoo gerust gegaan
Als in een jong gemoed de driften binnenfloopen,
Lacht de eenvoud der natuur 'c met meer zoo godlijk ean ;
Dan biedt de kenniszucht verleidende haar wieken,
En de Eng'len zijn daarheen en 't Eden is niet meer,
Moor zorgen flijgen op, met ieder morgerkrieken,
En leggen niet ter rust zich met de fcheemring nedr .

EMMA .

=25

Haar ving'ren klemmen nog 't gewijd verzoeningsteeken ;
Het elpenbeen is geel , bij 't marmer van haar hand ;
Bij't heengaan dachc ze aan God, en zonder to verbleeken ;
Zijn Hemet is der jeugd -- der onfchuld vaderland I
Zij kende'c kwaad bij naam, om EIem to meer to minnen,
Die voor een kribbe en kruis zijn' croon er om vertiet ;
Geen vreeze bragt haar ooit zijn' regterftoel to binnen :
De liefde is God gelijk - zij lent de vreeze niet 1
En als een lieve roos den frengel afgebroken ,
Vdbr 't middagzonnelicht ze in volheid fchitt'ren doer,
Werd nooit in hare borst het vuur der min ontftoken ;
God, onfchuld en natuur vervulden haar gemoedi
Zij Teed de fmarte flier , die hier de meescen voelen ,
En 't harte breken doet, offchoon 't de mond ontkent :
Het voorwerp heurer min in gloed to zien verkoelen,
Of onbemind to gaan naar 's levens donker end' .
Zeg niec : de fchoonfte droom heeft nooit haar hart betooverd ;
Zeg niet : de zoettte vreugd heeft nooic haar ziel verrukt ; Vraag 't meisje, dat de ziel haars minnaars heeft veroverd,
De moeder, die haar kind aan haren boezem drukt,
Of niet alle aardfche min was vergezeld van lijden ?
Of niet de moederrang met fmarce werd betaald ?
Of beide flier bet lot van 't lieve kind benijden? Er is op aard' geen Neil , dat bij den Hemel haalc I
De bruidskrans dort alre~, nog rustende op de lokken,
En tranen zijn de zaif, waarmed men 't echtpaar wijdt ;
In ieder zomertij is 't luchtruim vaak betrokken ;
De boezem krimpt bij 't woord : „de min flijt met den cijd .'+
De moeder leeft, beftaat en ademt in haar celgen ;
Wat ftormen ftaat zij door, eer vrucht wordc nit den knop I
Ach ! de acme moog' ce met in reinen wellust zwelgen ,
Weegt e n ondankbaar woord geen duizend kusfen op ?
'k Heb boozen door 't gerucht voor zalig hooren prijzen,
De rust verbeidde lien op 'c moilig eidons niec ;
Ik heb 't geluk gezien van booggeroemde wijzen,
't Was blinkend klatergoud, of fchikken in 'c verdriet ;
Ik heb bet lot befpied van onbefproken braven,
Wie liefde blijdfchap fchonk en deugdsbetrachting rust,
Verlangend zagen ze nit naar de alcijd kalme haven
Het ftormc zoo woest en wild op de ondermaanfche kust!
AMENGELW . 1833 . NO . 5.
Q
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Voert ieder weg er been, de kortfte fchijnt mij 't beste ;
Wie't langfle wand'Ien moer, Nat meest voor ftruik'len bloor

En fchoon wij ook eene eenw verwijiden in 't geweste,
De laatite koets is 'c graf, de laatfte vriend de flood!
Maar zwaar is 'c, na een lang, hoe rein gehouden leven,

Als 'c jongfte ,, goeden nacht!" van onze lippen klonk,
Nog om den bleeken motld een lachjen re doen zweven
Beklaag dan Emma niet, wie God de ruste fchonkl

E . J . POTGIETER .

TEGENBEDEINKING, OF DE VOORDEELIGE ZIJDE VAN HET
MENSCHELIJKE LEVEN .

Geen toefland is er uit to denken,
Die niet zijn goede zijde heeft .

Geen jaar, offchoon ons fmarten krenken,
Dat foms geen lath den mond omzweeft .
'c Verftandig brein , door elk geprezen,
Verflrekt den eigenaar tot eer ;

Een ledge vliering, hoe 't moog wezen,
Bezwaart den drager nimmermeer ;
Voordezen waren zelfs ten hove
De narren meescal wellekom .
Gezondheid, bovenal to ]oven ,

Geniet men die, zoo is alom
De wereld zonder kreuk of rimpel ,
En alles Iigt, war werken beet ;
Doch , ftrijkt men voor een kwaal den wimpel,
Zoo ftaat de goede dood gereed,
En, als verlosfer nit de ellenden,
Baart ons zijn aanblik geenen fchrik .

Voor hem, die boven zijn bekenden
Wil fchict'ren , en met trotfchen bilk

Wenscht nedr to zien op oude vrinden ,
Raakt llgt aan 't hof een ambtje

vrij ;

Een rok met goud is wel to vinden ,
En die hem aancrekt wonder blij
Want zie, zijn naam, lien niemand noemde,
Words met een' rite! nu verfierd ;
Zijne afkomst, die hij zelf niet roemde,
Wordt als hoogadellijk gevierd .

DE VOORDEELIGE ZIJDE VAN HET LEVEN .
Doch , hebt gij lust in fill to leven ,
O 1 de eenzaamheid heeft ook haar zoet ;
Geen vleijers komen u omgeven ;
In vrijheid fmaakt gij 't hooglte goed .
Behaagt u 't akkerwerk to leeren,
Gij vindt voorzeker veel genot ;
Gij kunt daarbij den (chat vermedren
Van eerbied voor den grooten God,
Die alles fchiep . -•- Op zee to varen ,
Biedt daartoe mede ruime flof ;
Want wind en form en woeste baren
Verkonden luid des Heeren lof.
De handel kan u rijkdom geven ,
Zoo gij op fchatten zijt gefeld ;
De fchatten brengen vreugd en -- neven ;
Uw maagfchap groeic feeds met uw geld ;
En wil uw handel niet gelukken,
Gedraag u als een filozoof,
Zeg : „ Vrouw Fortuin heeft hare nukken ;
,, Ik ben voor haar verleiding doof."
Zoo wordc gij overal geprezen
En van de wereld los genoemd .
Het oorlog kan voordeelig wezen
Voor wie als dapper wordc geroemd :
Er valt foms hier en daar to garen
Van waar men nimmer heeft gezaaid .
Doch, houdt ge meer van rust bewaren,
Dan van den haan, die koning kraait,
Blijf in uw huis, kweek daar den vrede ;
Ook zulks ce doen , heeft zoetheid in .
Van geld voorzien , eens nit to treden ,
Vreemd land ce zien, ftreelt hart en zin ;
Elk huis en hof faat voor u open ;
Alomme wordc gij wdl onthaald.
En is uw beurs to ligt tot koopen,
Ja wordt uw waard wac ichraal betaald,
Zoo zullen u geen roovers kwellen,
Men last u als een' fchooijer gaan,
Gij trekc ftaag voort , met uw gezellen ,
En niemand zal er acht op flaan .
Zoo vrij en vrank kan leder wand'len,
Die zich van d' echteband onchoude ;
Q 2

227

228

DE VOORDEELIGE ZJJDE VAN HET LEVEN .

Maar wilt gij liever anders hand'len
En wenscht gij , vriend! to zijn getrouwd,
Wel, doe een keus ; in alle flanden
Zijn vrouwen, fchoon en net van leest .
Leg al uw zorgen vrij aan banden
En bond met lust en vreugde feest,
Indies uw lief, met geld gezegend,
Met hare hand u rijkdom fchenkt .
Heeft Plutus haar niet wel bejegend,
't Is heilzaam dan, dat gij bedenkc,
Hoe zij u steeds to meer zal achten,
Dewijl gij haar hebt rijk gemaakt .
Van een, die geest heeft, wil verwachten,
Dat, als gij fours verlegen raakc,
Zij fpoedig uwe zaak zal klaren
En u verlosfen uit den nood .
Heeft domheid in een vrouw bezwaren,
Haar goede zijde is mede groot ;
Want altijd is de vrouw tevreden ,
Die voor eene a geen b zelfs kent ;
Nook wordt door baar uw rust beftreden ;
Aan kijven is zij niet gewend.
Ten laatften : in de prille jaren
Te leven , is een zoete ftaat ;
Doch de ouderdom kan vreugde baren ,
Wanneer men, met een kalm gelaat,
Dien nad'ren ziet ; een achtbaar wezen
Behaagt, al rimpelc ook het vel .
Dus, laat u van den waan genezen,
Als waar' 't op aarde nimmer wdl .
Uit alle kwaad is goed to trekken ,
Gelijk uit goed ook veeltijds kwaad ;
't Is all' vermengd, en moet ons ftrekken
Tot 1til berusten in den ftaat,
Dieu God voor ous heefc uicgekoreu .
Zeg nooit : „ Wac doe ik hier? waar''k dood l"
Of : ,, Ware ik nimmermeer geboren !"
Maar : „God, die mij Zijn' bijftand bood
„ Van dat ik 'c aanzijn heb gekregen ,
„ Beflisf' mijn lot, en leer' mij fill
„ Te wachcen op Zijn' Vaderzegen ;
„ Want toch mijn welzijn is Zijn will"
M, J.
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DE TOGT DER FRANSCHEN NAAR DE CITADEL VAN
ANTWERPEN,

M et ontplooide veldbanieren,

Hakend naar een' zegetogt,
Tot wat prijs dan ook gekocht,
Daagde 't Gallisch vloekgedrogt,
Om zijn' moordlust bot to vieren :
'c Naderde uir zijn helfche krocht
Om , met uitgetogen zwaard ,
Hollands vonnis to voltrekken,
Vaardig om den klaauw to ftrekken
Naar elk ovrig deel der aard' .
Als verzekerd van de glorie,
Sloeg een talloos oorlogsheir
Zich aan Scheldes Vijfhoek near,
Hunkrend naar rampzalige eer
En doemwaarde krijgsvictorie .
Was Napoleon niet meet,
Orleans verkreeg den flaf,
Om wear 't regt als hij to trotfen ,
Die op Sint Helena's rotten
Schuilplaats, kerker vond en graf.
„ Zou, van alien kant begeven
„ En benaauwd op land en ze6n ,
• Holland Frankrijk tegentredn ?"
Vroeg Brittanje : ,, Zou 't, alleen,
„ Voor geen wereldmagten beven?
• Zou 't , nu alle hulp verdween ,
• Voor de dwingers van Euroop,
„ Dat hunne almagt kan getuigen ,
„ In afhanklijkheid niet buigen ?
• Zou het pal ftaan, zonder hoop ?

• Neen I haal 't aanfchijn fiddrend onder,
• Holland! Voel, verwonneling,
• Mijne en Frankrijks foltering I
• Wat vermag uw zwakke kling?
• Ras vermelde onze oorlogsdonder ,
• Hoe uw broze roem verging ;
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• Hoor' geheel bet wereldrond,
• Hoe Chasf6 met fchand' moest wijken,
• En de Gal langs puin noch lijken
• Ingang tot den Vijfhoek vond."
Wee u, wee u , trouweloozen I

Bouwt gij op then dwazen waan ?
Holland heeft zijn keus gedaan,
Toen gij 'c eerloos hebt verrailn .
Schaamrood doec die keus u blozen .
Hollands gloriedag brak aan,
Toen de fchendende euvelmoed

't Bolwerk van Oud .Nedrlands grootheid

Aanrandde, en, ter gunst der fnoodheid,
Duur betaalde met zijn bloed .

Vreeslijk deed zich 't wraakzwaard gelden,
Toen bet eer en pligc gebood,
En 'c geweld zijn blikfems fchoot.

In den bangften oorlogsnood
Bleven Hollands brave helden
Even moedig, even groot ;
Schoon de Vijfhoek flond in brand,
Door bet dondrend moordgeknetter,
Dat zijn muren floeg to pletter,
En zijn helden in bet zand .

jai 's lands grijze, en roem der riddren,
De onverfchrokkene Chasfd,

Trok bet flagzwaard nit de fched,
En nit zijn Thermopyld
Deed hij 't laf Europa fiddren ,
Toen 'c bet oog floeg op de fled,
Waar der Gallen legertrots,
Spijt alle overmagt van benden,

Schaamrood, met gekneusde lenden,
Beefde voor zijn Herk'lesknods .
Als gemaaide korenaren ,
Tuimlende over 't itoplig veld ;
Als gebloemc' voor ftormgeweld,
Onbejammerd , ongeteld,

Vielen Frankrijks legerfcharen .
Dwazen I dachc gJ , dat de held,

NAAR DR CITADEL VAN AL' TWIRPEN .

Zwaaijende den veldheers(laf ,
Moordtuig of getal zou vreezen ,
In Gods hand geen rod zou wezen ,
Schoon ook 't lot geene uitkomsc gaf?

Schrik1jik blonk zijn doodend lemmer,
Pletcrend viel zijn kogeljagt
Op der Gallen overmagt ;
Voor 's lands roem hield hij de wacht,
Als een moedige oorlogstemmer .
't Was Gods wonderdoende kracht,
Die hem bijflond in den ftrijd,
Toen hii 's vijands drommen velde,
Hem zijn deugd voor oogen ftelde,
En voor fchande ons heeft bevrijd.

Ging de Vijfhoek ook verloren ,
Hollands glorie bleef beflaan ;
Rijk omkranst met lauwerbladn,
Komt 's lands overfchoone vaan
Wedr geloucerd de aard' to voren,
Reiner dan de reine maan,
Spieglende in den zilvren vioed,
Heendrijft langs de azuren tranfen ;
Dan de zon , in middagglanfen ,
Als een onwedr heeft gewoed .
Ja, uwe eerkroon, grootsch ompareld,
Blinkc, o Holland I als weleer ;
Frankrijks fnorkend oorlogsheir
Sla van fchaamte de oogen nedr,
Huldige u voor heel de wereld,
Na zoo dappre tegenweer,
Die bet onregt heugen zal,
En uw trouw en geestdrifc fchragen,
Schoon de gruwel is voldragen
En de Vijfhoek ging ten val .
Laat bet fmetloos vaandel wappren!
't Zweve ons voor in 't oorlogswee l
Looft 's lands braven 1 looft Chasfd,
Om zijn fchittrende eertrofee ,
Na bet kampen met zijn dappren!
Al wat braaf is, jubelt med ,
Nu hij , voor bet roofverbond,
Hollands ftrijdkracht heeft ontwikkeld,
En, tot heldenmoed geprikkeld,
Lauwren om de rijkskroon wond .
Zien wij dan ook de overmagten,
Toom- en bandloos als de orkaan,
Dreigend en verbolgen ftaan,
Hij , Chasfd, is voorgegaan ;
Als een leeuw, beproefd van krachten,
Vloog hij zijn befpringren aan .
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Ja 1 zijn voorbeeld volgen wij .
Zoo we in 'c uiterst moeten wijken,
Dan, bij flapels puin en lijken,
Allen wij vergaan als hij I
Januarij , 1833 .
J o H.

H I L M A N.

HET SCHAATSRIJDEN.

Dan z{/n geen oostewinden koud
0 . 2 . VAN HAREM

I.

Knapen, bindt de fchaatfen aan I
De IJsmonarch, zijn rijk ontweken,
Is de waatren longs gegaan,
En kristal zijn !}root en beken ;
Zacht is 't windje , glad de baan .
Komt, de meisies zijn gevraagd ;
Nu de knie naar 't ijs gebogen ,
En om d' elpen voet der maagd
Fluks bet kleurig band getogen,
't Geen zoo lief een plaacs behaagc.
Ziet , de blaauwe hemel lacht,
Door de zachte zonnetlralen
Op de witte itaacfiedragc
Van geboomte en heesters dalen
Met een wedrgalooze pracht 1
Vlug en vrolijk opgelegd,
En dan ijlings voortgefchoten .
Geeft de jeugd tot darc'len regt,
Zorgloos dan bet zoet genoten,
Dat der grijsheid is ontzegd .
Haar behoort bet knappend vuur,
Ons de vloer-geworden itroomen ;
Is bun fluim'ring kort van duur,
Als des levens fchoonfte droomen,
Zoo verzuim' men niet dat uur 1

W

II .

at
at nog blonde haren heefc,
Moog zich fchamen t'huis to marren .
Hoe bier alles woelt en leeft 1
Zie, hoe fnel die rij van amen
Over 't effen zilver zweeft!
Briefchend zoekt bet moedig paard1
Aan bet rink'len van de bellen,
Kilnkend hem om hals en flaart,
Door een' vluggen rid to ontfnellen, Ach, 't verdubbelt met ziju vaart!

HET SCHAATSRIJDEN .

Waarom werd het edel dier
Met die hofnar-pronkfieraden ,
Met then klaterenden zwier,
Hem ten affchrik , overladen!
Zijn er dan geen narren hier?
Zeker toont geen klein getal
Ons der dwazen eigenfchappen ;
Maar, zoo zwaard en belgefchal
Ze aan de wereld ging verklappen,
Och, dan vond men ze overal!
Zwevend langs de gladde baan,
Toont de gulden arreflede
(Luim gaf aan haar' vorm 't bettaan)
Ons een fchelpjen aan de reede,
Woest gedierte , of blanke zwaan.
Maar, hoe prachtig zij ook zwiert ,
Van een tijgervacht omhangen,
Die de buit des rijkdoms wierd,
Pracht is armod bij de wangen
Van de fchoone, die haar fiert.
Zachter toch dan troonfluweel
Is het dons van maagdenkaken ;
Schitt'ren moge 't rijk juweel,
't Waarlijk hartverleidend blaken
Is der meisjes-oogen deel .
III .
Zeg mij , is 't niet wonder zoet,
Met de lieve, die wij minnen,
Vlug to zweven op den vloed,
En bet van den wind to winnen ,
Beide in dartelheid en fpoed ?
In het groen en lagchend zuid
Huist de Min it Z loot der blaren ;
Maar in 't noorden zweeft de guit
Op de in flaap gewiegde baren ,
En wat fchaatsrijdt wordt zijn buit .
Zwicht to met der maagden hoed
Voor den adem van de winden ,
Tintelend van liefdegloed
Doet hij ons den fink herbinden
Om de kaak van melk en bloed .
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Vrijer toch is dan de hand
Bij 'c zorgvuldig pelsverfchikken ,
Dan zij 't immer waagde aan land ;
Vrijer zijn de Route blikken
Bij bet knoopen van bet band .
IV .
't Is een feest voor klein en groot,
't Is een feest voor arm' en rijken ;
't Schouwfpel, dat Natuur ontfloot,
Staat voor hoog en laag to prijken ,
Allen heeft zij uitgenood.
En ze is aller blikken waard ,
Die ter rust gegane moeder,
De onder fneeuw bedolven aard',
Waar bet zonlicht, als haar boeder,
Met weemoedig oog op flaart .
't Luchtruim is van wolken vrij,
Even of dier heiren trekken,
Ging 'c gedruisch haar koets voorbij ,
Uit de fluim'ring haar zou wekken,
Die haar flerkt voor 't Lentgetjj' .
Hoe mij 't flille landfchap ftreelt I
In 't verfchiet lien hoogen toren ,
Die, wanneer zijn uurwerk fpeelt,
Ons de vaart des tijds doet hooren ,
Dien de vreugde nu verdeelt .
's Molens wieken hebben rust ;
't Vlugge fchip ligt vast gekluisterd ;
Somcijds words de kim der kust
Door den rook van 't vuur verduisterd,
Nu aan geenen haard gebluscht .
Lieflijk blaauwend wemelt zij,
Of ze met de lucht wou kampen ,
Stijgt in wolkjes viug en vrij ,
Dunc in naauwlijks zigtb're dampen,
En - Is als een droom voorbij I

Is

V.

een vaderlandfche vreugd ;
't
Holland is nit zee gewasfen,
En , zoo lang gefchied'nis heugt ,
Waren zoete en zoute plasfen
Ook de fpeelplaats barer jeugd .
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Vrijheid wonnen we op den vloed,
Schatten bragten ons de baren,
En de tijd was groot en goed,
Toen het in den boeijer varen
Wellust fchonk aan 't jong gemoed .
Volgzucrt van der vreemden fmaak
Heeft de jeugd op 't paard geheven ;
Maar, wi' ook, verwijfd , het wraak',
Ze is haar' oud'ren waard' gebleven
In de zucht voor 'c ijsvermaak .
Tooi en kleeding zijn ontaard,
Kraag en mantels zijn verdwenen ;
Maar de kunstjes zijn bewaard,
En voor 't ligten van de beenen
Wij nog overal vermaard.
Zie, hoe naar de gindfche tent,
Viugger dan de vlugtte wel .len ,
Heel die ftoet van fchippers rent!
't Is aan 't onbegrijplijk fnellen,
Dat men Friesiands kroost herkent .
Mnar aan vast- en ligten voet
Snel- en Gerlijkheid to paren
En bevalligheid aan fpoed,
Kunnen best do jong'lingsfcharen,
Ann den Amftel opgevoed .
Ginder komt een broeder aan ;

't Is geen rijden , neen 1 't is zweven . . . .
Maar, waartoe die kromme padn?
Lieve ! zie uw' naam gefchreven
Op de fpiegelgladde baan
VI,
Sierlijk flaat de muss van bout
Op zijn ligtgekrulde haren ;
Vreugde dartelt om zijn' mond ; Zoo er fchooner meisjes waren ,
Reed hij niet met de onze rond .
Wel hem l deugd en minlijk fchoon
Zijn des levens hoogite goed'ren ;
Zalige echt zijn rijklle kroon,
Spruit ze uit neiging der gemoed'ren,
Door geen laag belang gebo6n.
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Hoede daarvoor mij de Heer l
't Zwaarfte z1jn vergulde boeijen .
Stap ik ooit in de echtkoets neer ,
'k Moet dan van verliefdheid gloeijen,
Als die twee bij 't gindfche veer.
Dartel golft der deerne doek ,
's jongens hoed float op een haartje ;
Zij zoo rank en hij zoo kloek . . . .
Al 't geluk genies dat paartje ,
Waar ik nog vergeefs naar zoek I
't Zet zich in die tent ter rust,
Waar ooze oude vlag op wappert,
Eenmaal aller zeeen lust I
Hoort ge , hoe her dundoek klappert,
Door den fchalkfchen wind gekust?
Vreugde woont in 't linnen huls,
Vult er zelve kroes en kannen,
Schudt den rijm van rok en buis,
En fchijnt alle zorg to bannen
Door haar fchaterend gedruisch .
Hoort gij 't oud en vrolijk lied
„'k Breng bet u, mijn welbemindel'?
Zelfs de vedel mist bier niet . ., .
Oogflen best toch arme en blinde,
Waar her jonge hart genier.
'k Heb in hooggewelfde zaal
't Feestlijk waslicht rijk zien glanfen,
En de grooten menigmaal
In bun weidfche pracht zien danfen, Vreugde vlugtte voor die praall
Hier is eenvoud der natuur,
Hier is vrolijkheid en leven,
Hier behoeven wijn noch vuur
Warmte, geest en kracht to geven ;
War bier blaakt , heeft langer duur.
Waar hij zulk genoegen geeft ,
Mag de Winter welkom heeten,
Is hem 't hart der jeugd verkleefd,
Die in 't onbevlekt geweten
Nog de wel der blijdfchap heeft .
o.
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KING VOORAL TOT DEN HEERE JEZUS .

et denkbeeid , dat M A R I A , de Moeder des Heere ,
na bet ter wereld brengen van bet Heilige, dat uit haar
geboren moest worden , en alzoo behalve dezen haren
Goddelijken Wonderzoon , andere kinderen bij j o z E F
gehad zoude hebben , heeft voor bet kiefche gevoel iets
hinderlijl.-s, iets terugflootends . De hitte, waarmede men
in de Roomfche Kerk bet onaannemelijke daarvan heeft
beweerd, wag misfchien befchouwd worden, als de voornaamfle aanleiding bij vele Protestanten gegeven to
hebben , ow de flelling , dat M A R I A meer kinderen gehad hebbe, to drijven en vast to houden . Hierdoor toch
verwijderde men zich zoo veel to verder van de Verde .
digers der onbevlekte ontvangenis , en zoodanig eene handelwijze is doorgaands de weg, dien, bij groot verfchil
van gevoelens, voornanielijk in zaken van Godsdienst,
de tegenover elkander flaande partijen plegen to bewandelen, terwijl men daarbij dikwijls niet eens bemerkte, dat
men , om bet ongerijmde van een beflreden gevoelen
duidelijk aan bet licht to flellen , zelve in groote ongerijmdheden vervalt .
Dan, welke de bron zij, waaruit vroeger bij de Protestanten dat gevoelen is voortgevloeid , vreemd dunkt
bet mij in alien gevalle, dat onder ons, zelfs nu nog,
Godgeleerden gevonden worden , die hetzelve voor(laan,
en ik vrage , van waar dit ? - Uit de omftandigheden
bij deze en gene Euangelifche verhalen laat zich dienaan .
gaande geen befluit opmaken, en even min uit de, daarbij gebezigde , bewoordingen of derzelver famenhang
zelfs bet woord ,rpwsomrouov (eerstgeboren) , voorkomende
MENGELW . 1833 . NO . 6 .
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I : a5 en L U K . II : 7, kan , in bet Grieksch
van bet Nieuwe Testament, to dezen niets afdoen, gelijk alien taalkundigen bekend is . Ik zoude dus den grond
daarvan in niets antlers weten to zoeken, dan in de
opvatting van het wooed &3EAObs (broeder) : maar hoe
is bet met die benaming bij de Ouden gelegen geweest?
Dat bij de Hebreen niet alleen eigen of voile neven
en nichten aan elkander onderling, maar ook foms aan
de kinderen van hunne broeders en zusters de namen
van broeders en zusters gaven , weet men algemeen , en
blijkt dit bovendien in 't bijzonder , behalve uit andere
Bijbelplaatfen, uit de levensgefchiedenis der Aartsvaderen .
Bij de Romeinen hadden evenzeer de woorden frater
en foror foms eene ruimere beteekenis . Zoo fchrijft onder anderen C I C E R 0 aan A T T I K U S, Ep . 1' : Quan .
tum dolorem acceperim L U C I I FRATRIS nostri morte, to existimare potes ; welk zeggen men niet anders
kan vertalen dan : Hoe groot eene droefheid m~j veroorzaakt hebbe het afjlervcn van onzen (mijnen) NEEF
L u c I u s , kunt gij best beoordeelen . Op gelijke wijze
noemt hij, Orat . Philipp . II. C . 38 en elders, A N T oN I A de vrouw en tevens de zuster van M . A N T ON i u s , fchoon die twee elkander niet nader beflonden ,
dan als voile neef en nicht . Even zoo noemt L I V I U S,
(L . XIX. C. 3o) fprekende van BI A S S I N I S S A en de
kinderen van deszelfs oom DES U L C E S Of 0 E S A L C E S,
dezelven onderling fratres patrueles . (*)
Dat dit zelfde ook bij de Grieken plaats had, lijdt
geen twijfel . Misfchien wel kan men to hunnen opzichte
niet even zulke regtftreekfche bewijzen aanvoeren , als
omtrent de Hebreen en Romeinen ; doch de ziidelingfche
zijn van zulken aart, dat zij voor regtftreekfche gelden
mogen . -- DJONYSIUS HALICARNASSENSIS bezigt , L . III. C. 15. n . 4 , onder anderen bet woord
&BE)4os in de voormelde beteekenis , als hij, gewagende
van den voorflag van F U F F E T I U S, Opperhoofd der
bi A T T H .

(*) Vgl . L . XXXV. C . Io . en Q . C U R T I U S , L . VI . C .
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Albanen, aan TULLE*S HOSTILIUS, Koning van
Rome, om bet gefchil der heide volken to doen beflechten door een lijfgevecht tusfchen de drie H O R A T I I ter
eenee en de drie c u R I A C I i ter andere zijde , den Koning op lien voorflag doct aanmerken : dat hij bet to
wreed vond , deze twee drietallen elkander to laten be .
ftrijden, vermits zij , als wederz~ds uit twee eigen zusters gefproten, onderling

(BROEnERS) waren . -

Wat flu van dit verhaal als gefchiedenis wezen moge,
zeker is bet, dat D 1 0 N Y S I u s , Grieksch en voor Grieken fchrijvende , den Koning van Rome geene woorden
of fpreekwijzen in den mond kan gelegd hebben , dan
welke voor Grieken verf}aanbaar waren, of hij zoude
er iets tot opheldering hebben bijgevoegd ten behoeve
van den Griekfchen lezer ; hetgeen hier ter plaatfe noodwendig moest hebben plaats gehad , bijaldien hij a3eA0oc
gefchreven had , blootelijk als eene navolging van her
Latijnfche fratres . - Onder ons, bij voorbeeld, en ook
bij de Engelfchen , noemt men zijns broeders of zijner
zusters kinderen neven en nichten ; maar wanneer iemand,
eenen Neder andfchen Gefchiedfchrijver in her Fransch
vertalende , bij denzelven ontmoette deze of dergclijke
plaats : K L A U D I U S C I V I L I s fchreef aan ziinen neef
J U L I U S B R I G A N T I K U S enz ., zekerlijk zoude hij
aldaar bet woord neef niet overzetten door coufin , maar
door neven, omdat J U L I U S B R I G A N T I K U S de zusters zoon was van K L A U D I U S C I V I L I S, en bet
woord neven bij de Franfchen , voor welke hij fchreef,
in zoodanige geflachtsbetrekking gebruikelijk is . Omgekeerd ZOU D 10 N Y S I U S her woord
,%O
nooit, voor
't minst niet zonder opheldering , gelegd hebben in den
mond van T U L L U S H O S T I L I U S, bijaldien de Grieken
hetzelve niet anders verfl:aan hadden, dan in de beteekenis
van eigenlijk gezegde broeders ; want in dat geval zoude
hij in zijne taal een barbarismus hebben gefchreven . -Op gelijke wijze laat 0 V I D I U S , in zijne Heldinnenbrieyen , den naam van broeder geven door H E R M 10 N E
aan ORESTES en door IlrrrRMNESTRA aan LYIqR a
uaE
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s , fchoon die alcnede onderling flechts voile neven
en nichten waren . O V I D I U S , bet is waar, was een
Romein en fchreef in 't Latijn, zijne moedertaal ; maar
O V I D I u s doet Griekinnen fpreken, en een Dichter van
zijne befchaving, levende in de zoo keurige Gouden Eeuw
der Romeinfche Letteren , bij gevolg de zeden der oude
en latere Grieken grondig kennende , zou niet aldus gefchreven hebben , ware bij dezelven de naam van broeder en zuster niet van eene even ruime beteekenis geweest , als bij de Hebrei n en Romeinen ; to minder nog
zoude hij , in het omgekeerde geval , zich aan zulk eene
flordigheid van flijl hebben fchuldig gemaakt, daar hij
alsdan zich konde bediend hebben van de benamingen
patruelis en confobrinus, welke de Griekfche benamingen F~uaa of ; en isva~,oS volkomen uitdrukken .
Van nog veel grooter klem wordt deze redekaveling ,
waar dezelfde Dichter (Met . L . XIII. v . 31) A I A X ,
bij deszelfs pleitrede om de waperen van A C 111 L L E s,
zeggen laat : Frater erat : fraterna peto . Of zou het niet
eene voorbeeldelooze onnaauwkeurigheid in O V I D I U S
geweest zijn , A I A X den naam van broeder to doen geven aan A C 111 L L E S , die flechts zijn voile neef was ,
voor eene vergadering van Grieken , welke over zijne
vordering vonnis moest vellen , bijaldien het benoemen
van eenen vollen neef met then naam onbekend was ge
weest bij de Grieken ? (*)
Maar zoude niet, althands wat de Euangelifche Schriften in 't bijzonder betreft , als regtftreeksch bewijs bier
gelden mogen Galaten I : I9 ? Daar toch lezen wij
en ik zag geenen anderen van de 1lpostelen , dan J AK 0 B uJ S , den broeder des Heere .
Ondertusfchen was
deze J A K o s u s de zoon van ALFA us, en beftond hij
den Heere niet nader , dan in den tweeden of derden
graad van bloedverwantfchap . - Hetgeen voorts tegen
zoodanige opvatting van ' FCA p ; mogt worden aangevoerd,
C E U

(*) Z . P O T T, in Epp . Cath . ed . ALT . Proleg . P . 5 5 chat.
Etyrnolog . magn . - Schol. Sophocl. Antigone, vs . 198, en M O R U S
ad I s o c R . Panegyr . C . 2o .
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is door den Heer

V A N D E R P A L BI t . d . p . voldoende opgehelderd .

Dan, wat hiervan , alsmede van de hoofdzaak zelve ,
zijn moge , in alien gevalle vermeen ik bewezen to hebben , dat het woord fi~eA~oS , in betrekking tot den Heere
J E z u s gebezigd , geenen grond oplevert , om to flellen ,
dat Hij wezenlijke broeders , uit M A R I A geboren , inderdaad gehad hebbe .
W.
PROEVE VAN ONDERZOEK NAAR DEN` INVLOED EN
DE GEVOLGEN VAN DEN FRANSCHEN vOLKSAARD OP DEN TIJDGEEST VAN EUROPA
IN HET ALGEMIEEN EN VAN OUD-NEDERLAND IN HET BIJZONDER . (*)
[Vier gewoonten

z1

ijverig naflreefden en die

z>f in alles gely/e wilden worden , dezen heb .
ben z tot vyanden gehad, die flrenge flraf
aan hen oeFenden .

O

2 MACCASEeN, IV : i6.

ud-Nederland wenscht ernflig naar billijken vrede .
Vele onzer verdedigers worden door hunne verwijdering
bij voortduring belemmerd in het voortzetten van hun
bedrijf en to leur gefleld in hunne vooruitzigten . De
achtergeblevenen en ilillen in den lande worden tot opofferingen geroepen , die zij op den duur niet kunnen dragen . Dappere verdedigers zuchten in Frankrijk ,
aan vaderlandfche betrekkingen en vaderlandfchen grond
ontvoerd , niet als krijgs- maar als vredesgevangenen !
De hoofdbron van ons beflaan , de koophandel , kwijnt,
door een willekeurig , geheel wederregtelijk embargo ,
dat Engeland en Frankrijk goddelooslijk op onze fchepen
(*~ Voor elezen in eene Vergadering
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hebben gelegd . Geen Bondgenoot, ook onzer de naauwfte
bloedverwanten van onzen flandvastigen boning niet ;
geen Bondgenoot -- of bet moest alleen God in den He
mel zijn ! Oud - Nederland laat zich dit alles welgevallen ; bet zal eendragtig blijven volharden , fehoon
zich ook in bet verfchiet geene flikkering van hoop
doe zien ; maar, indien de zaken op dezen voet blijven,
is bet juist de toekomst , die ons vrees inboezemt . Wij
mogen vijandelijk vuur en ftaal van onzen bodem kunnen weren, onze behoeften zijn to groot geworden, dan
dat wij , op den duur, in dezelve , naar de wijze der
Vaderen, flechts met bet noodige zouden kunnen voorzien .
Maar, wanneer dan eindelijk, volgens algerneenen
wensch , de lieve vrede verfchijnt , blijft er dan geene
zorg , geen gevaar meet overig ? Allezins, M . H .! Zoo
wel in vrede als oorlog zullen wij moeten zorgen, om
den goeden geest, die in de drie laatfle jaren op onderfcheidene wijze is aangekweekt , to voeden en to verfterken . Hetzij de oorlog zijne woedende fakkel ontfteke ;
hetzij de ftaat van zaken nog langer in de grootfte onzekerheid zweve ; hetzij de vrede ons fpoedig vriendelijk
kome begroeten , altijd zullen wij hebben to letten op
bet bewaren onzer zelfflandigheid en nationaliteit ; altijd
zullen wij tegen verkeerden invloed van buiten hebben to
waken ; altijd zullen wij voornamelijk hebben toe to zien
op de befcherming, of wel misfchien op de verbetering,
onzer godsdienftigheid en zedelijkheid .
Gij zult misfchien reeds gisfen , M . H . , dat ik to dezen opzigte ergens eenig gevaar meen to zien . En dan
hebt gij regt geoordeeld . Het is niet zonder bezorgdheid, dat velen een' al to vrijzinnigen geest, zoo we] in
bet godsdienflige als in bet ftaatkundige , door geheel
Europa been, zien woelen . Het is niet zonder grond,
dat Frankrijk als eene der hoofdbronnen van dien geest
wordt befchouwd . Denzelven in ons Vaderland voor to
komen, of, waar hij mogt zijn doorgedrongen, dien to
verawakken , is bet doel dezer Voorlezing, waarin ik
zal fpreken over den invloed en de gevolgen van den
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Fran/'hen volksaard op den t!jdgeest van Earopa in het
algemeen en van Oud-Nederland in het b~Vzonder . Houdt
echter deze bijdrage voor niet meer don zij werkelijk is ,
voor eene proeve , waarmede dit belangrijk en veel omvattend onderwerp geenszins volledig wordt behandeld .
Gij verneemt llechts wenken en herinneringen , waardoor
hetzelve meer ter fprake kan komen , en alzoo de aandacht gevestigd zal worden op waarheden , die in onmiddellijke betrekking ftaan tot het welzijn van ons dierbaar Vaderland . Met dit oogmerk zullen wij bovengemelden invloed en gevolgen beichouwen , vooreerst ten
opzigte van Europa in het algemeen , vervolgens ten
opzigte van ons Vaderland in bet bijzonder .
I . Onze blik op Europa kan niet anders dan treurig
zijn , M . H . , wanneer wij alles bedenken , wat er federt cenige jaren in dit ons werelddeel is gebeurd, van
Polen tot Portugal, van Belgie tot Turk~Ve, van Ierland
tot Ztivitferland toe . Met de woede van een' hevigen
dorm is een fchrikbarende tijd voor Europa aangebroken ; een duistere geest van willekeur , van oproer en
verraad , trok van (lad tot [lad , van land tot land ; en ,
als verfchrikt opgewekt uit een' diepen fuimer, vragen
de menfchen : hoe zal dit eindigen ? Ik zal u dat alles
niet trachten of to fchetien , waarvan de dagbladen , reeds
federt bijkans drie jaren , weergalmen . Dit zien wij echter
in alle landen : het yolk vreest God , Bert den Koning
en bemint het Vaderland , of - huldigt een grenzenloos
eigenbelang, dat zichzelven tot het doel van alle grootheid Melt , en alles aanwendt , om dit doel to bereiken , al moet ook de aarde met bloed en tranen gedrenkt
worden , al zou de wereld tot puin en asch vergaan !
En laatstgenoemde denk- en handelwijze is, helaas! in
onze dagen niets minder dan een vreemd verlchijnfel .
En van waar is die tuimelgeest over Europa losgebroken ? \Vij behoeven niet lang hiernaar to zoeken , M . H . I
Uit Frankri k ! Uit dat Frankrtik , dat federt eens
menfchen leeft1jd zoo veel invloed heeft gehad op het
lot van geheel Europa l Het heeft een' drievoudigen in-
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vloed uitgeoefend : door zijne wapenen op bet flaatkundige , door zijnen volksaard op bet godsdienflige en zedelijke, en, door hierin eene omwenteling tot (land to
brengen , thans wederom op bet ftaatkundige .
FrankrJks wapenen zijn door N A P 0 L E o N, den eerflen avonturier van zulk een flout fortuin, tot eene
duizelingwekkende hoogte opgevoerd ; maar zij zouden
zulk een' gelukkigen uitflag niet hebben gehad, zoo niet
de invloed vun een' Franfchen geest op de bewoners
van onderfcheidene Europefche gewesten dezelve ware
voorgegaan .
De volksaard der Franfchen is bekend . Luchthartig,
vlugtig en wispelturig, flerker gevoelende dan redenerende, laten zij zich, fpoediger dan vele andere volken,
wegilepen door den oogenblikkelijken indruk der zinnen .
Bij zulk een yolk vestigde zich een wellustig Hof, vooral
onder FRANS I, CATHARINA DE MEDICIS en
L O D E W IJ K XIV . Dit Hof befliste fpoedig over den
algemeenen geest der natie . Daarenboven verfchenen er
gefchriften, waarin de Christelijke Godsdienst fchaamteloos werd aangerand en de deugd op losfe fchroeven
werd gefteld ; romans, die de driften ontvlamden ; tooneelflukken, nadeelig voor de zedelijkheid des yolks ;
modes en manieren , waarin de loszinnige geest der natie
Voor Frankrijk zelf
fterkfprekend was uitgedrukt .
droeg deze volksaard de wrangfl;e vruchten in de omwenteling der vorige eeuw .
Maar ook voor de andere landen van Europa bleven
deze vruchten niet achter . Het zou bezijden de waarheid zijn , to willen beweren , dat Frankri k bet eerst
en uitfluitend zoo wel andere natien als onze voorouders
met de weelde en Karen verderfelijken nafleep zou hebben bekend gemaakt . Zoo wel v66r tweehonderd jaren
als thans waren onderfcheidene ondeugden bij de ver .
fchillende volken van ons werelddeel bekend . Maar zij
waren zoo gevaarlijk niet als de nieuwere ; want zij geleken meet naar dolle buitenfporigheden , en deze woestheid moeit verdwijnen , zoodra cene welgepaste befcha-
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ving , en vooral de kennis aan de ware Christelijke Godsdienst , meer algemeen werd . De Franfchen echter introduceerden hunnen geest , en daarmede zoo vele on.
deugden , bij de andere volken , onder bet bevallig gewaad van wellevendheid, goeden toon, vrijheid van denken en handelen . Zij gaven aan elke zonde iets bevalligs,
waardoor bet zinnelijk hart fpoedig werd weggefleept .
Franfche modes, zeden en denkwijze maakten Paris
reeds in de vorige eeuw tot bet groote middelpunt tusfchen de verst afgelegene en verfchillendfte gedeelten van
Europa . Eene Franfche manier, zegt o e K E R S E(*),
is eene foort van furtout geworden, waarmede men zich
onder alle luchtftreken dekken kan ; eene algemeene munt,
die nagenoeg voor denzelfden prijs gangbaar is in ieder
gewest, en de reiziger behoeft flechts een man naar
de mode to zijn , om geheel Europa voor zich geopend to vinden .
Het was natuurlijk, dat deze invloed zich niet bij de
modes, gebruiken en leefwijze bepaalde . Zedelijkheid en
Godsdienst zonken daardoor , niet alleen in Frankr~# ,
maar ook in andere landen, vooral in Duitschland , tot
eLn lager peil . De vrijdenkerij werd bet kenmerk der
wellevendheid . De godsdienftigheid werd niet langer gehouden voor een beletfel , maar voor eene uitfpanning,
van bet zinvermaak , dat weldra als bet hoogfIe doel des
levens werd befchouwd . Deze invloed was , zoo wel als
die der mode, het duidelijkst op to merken in de hoogere
ftanden ; de lagere volksklasfe ontleende van deze , in
meerdere of mindere mate , haren fmaak .
En toen nu deze wellevende Franfchen , nit broederlijke liefde , in bet laatst der vorige eeuw en onder N AP o L E O N , in vele landen zelve een bezoek gingen afleggen, zagen zij , hoe hun geest reeds was vooruitgefneld, om door de volken de woorden van Vrijheid,
Gelijkheid en Broederfchap als tooverklanken to doen opvangen . Eindelijk zagen de misleiden , dat men elkanders
(*) Karakterkunde, I+.e St . bl . 132 .
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meening niet duidelijk had verflaan ; maar N A P O. L E O N
wist de onwetenden door her gedonder van her kanon
fpoedig zijne meening kenbaar to maker . Na moesten
immers alien, die genade wilden vinden in de oogen
van den Overweldiger en zijne Satelliten, wel Fransch
fpreken, op zijn Fransch denken en handelen !
De Franfche overheerfching door ,vapenen heeft een
einde genomen ; maar nog oefent die natie in vele Ian
den eene onzigtbare heerfchappij door Karen geest . Deze
wordt in ftand gehouden door de algemeene bekendheid
van hare taal, door hare modes en allerlei voorwerpen
van fmaak en weelde , door hare tooneelfpelen en andere letterkundige producten . Daarnevens werkten ftaatkundige
bemoeijingen, om zoo wel elders als in Frankrijk zelf
den eerbied voor de geflelde magten en de onderwerping aan wettig gezag to verzwakken . Ik weet niet,
hoeveel er waar is van een geheim Comitd of Genootfchap, to Paris gevestigd, en dat zijne correspondenten en vertakkingen in alle landen van Europa heeft (*) ;
maar zeker is her waar, war nog zeer onlangs de volksmenner L A F A Y E T T E in de tweede Kamer van Frankrsjk betuigde, dat de Franfchen in alle landen warnie
vrienden hebben . In Engeland zijn her de Radicalen ;
in Spanje en Portugal de Connmuneros ; in Italie de
Carbonari ; in Duitschland, Polen en Pruisfen de
hoofden der Damagogifche Umtriebe .
Offchoon dan ook de Vorften zelve misfchien een
gedeelte der fchuid moeten dragen van de beroeringen,
die Europa thans , na vijftien jaren van rust en vrede,
fchokken, ook de volksgeest, 6 en geest door de Franfchen aangeflookt, bedreigt her heil van Staten en maatfchappijen . Want nu ziet gij eerst de bittere vruchten
van den Franfchen geest tot grootere rijpheid gekomen ;
die geest werkt voort, niet alleen op Godsdienst en
zeden, maar heeft ook, door bovengemelde werking,
(*) Comitd Directoir genoeind ; zie V A N It A M PEN , Ge[chiedenis van den 15 jarigen Vrede, fte D . bl . P7 .
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invloed op bet ftaatkundig beftaan der natien . De droevige gevolgen van ongodsdienftigheid en zedeloosheid
op bet maatichappelijk welzijn konden immers Diet achterblijven .
Deze gevolgen zijn voor alle natien tweeledig . Zij
zijn natuurlijk, of zij worden klaarblijkelijk door een
hooger Beftuur alzoo gewijzigd .
God beloont en taft deugd en ondeugd reeds op
deze aarde, bij geheele volken, door bun derzelver natuurlijke gevolgen to doen ondervinden . Niet alleen
hebben C I C E R O en P L U T A R C H U s, bij de Ouden,
dit duidelijk gevoeld ; M O N T E S Q U I E U, N E C K ER
en FEITH dit tegen VILLAUME en PAYNE VOldoende bewezen ; maar hunne befpiegelingen rusten ook
op de ondervinding van alle eeuwen . Bij Grieken, Romeinen en anderen, zoo wel als bij bet nageflacht van
ABRAHAM, zijn de woorden van S A L O M o bevestigd : dat geregtigheid een yolk verhoogt, maar dat
de zonde een fchandvlek en kanker der natien is . Gaat
de opkomst, den bloei en bet verval van alle Staten
na ; zelden heeft een land gebloeid , waar Diet to gelijk
de Godsdienst en zeden blociden . Vervielen deze, dan
knaagde ook reeds de worm aan de hartader van den
Staat, en de val bleef nooit achter . En Diets is natuurliiker, M . H . ! Want, terwijl een godsdienttig yolk
vreedzaam en der overheid onderdanig is, ook bij regtvaardige wenfchen en gegronde bezwaren Diet onftuimig
en oproerig wordt, maar befcheiden en billijk blijft,
omdat weelde , ligtzinnigheid en eigenbelang bet geweten
Dog Diet hebben overfchreeuwd , kan daarentegen bet
ongodsdienftige yolk tot alle laagheid vervallen . Met de
Godsdienst worden aan bet yolk alle fteunfels van zedelijkheid , orde en getrouwe pligtsvervulling ontrukt.
Dan vaart de wilde ftroom zijner driften door de flecht
verzorgde perken been . Dan is geene wet aan hetzelve
zoo heilig, of bet durft die fehenden ; geen band zoo
eerwaardig, of bet durft then verbreken . Dan ftraft een
yolk, door zijne ongodsdienftigheid, zichzelf .
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Dit is geen toeval, M . H. ! Maar evenmin is bet
toeval, wanneer een geheel land of werelddeel door algemeene rampen, door overftrooming, hongersnood,
pestziekte of oorlog wordt bezocht . Dit is geen toeval
in bet oog der Godsdienst . Deze doet gelooven aan
eene Goddelijke Voorzienigheid, die, zonder Gezanten
uit to zenden of wonderen to verrigten, gelijk in de
dagen van j E z u s e H R I S T u s en vroeger, echter ook
thans nog de weegfchaai der natien in hare handers houdt .
Als dan zoodanige tegenfpoeden een yolk of volken
drukken, en zij kan de natuurlijke oorzaken niet vinden, wat doet de Godsdienst dan ? Dan klimt zij tot
God zelven op, en zij acht bet overeenkomftig met zijne langmoedigheid , die draagt en fpaart en waarfchuwt,
terwijl bet nog tijd is , dat Hij eene natie , die op den
rand van haar verderf ftaat, toewenkt, v66r bet zoo
ver is gekomen, dat Hij haar de rampzalige gevolgen
der zonde moet doen ondervinden . Waarfchuwing immers v66r de ftraf kan bezwaarlijk meer werken bij een
geheel verbasterd yolk ; wel bij een yolk, dat nog vele
deugden bezit, offchoon door groote gebreken ontluisterd ; kan niet meer werken in een Sodom en Gomorra,
noaar wel in een Nineyd.
Zoo werkt God alles, wat in den geest dezer eeuw
verkeerd mogt zijn, door groote ftaatsrampen tegen . Niet
als een vreefelijk vergramde en wraakzuchtige Hemelmonarch, in wiens hand eene dreigende roede wankt ;
niet als een blikfem-flingerende heidenfche j u n I T E R,
die de ftervelingen als de flaven zijner luimen befchouwt ;
maar als een Vader, wiens ernilige flem de menfchenkinderen aanfpoort tot verbetering ; die uit liefde kas .
tijdt, v66r die kinderen, in arren moede, zich geheel
van Hem afkeeren en de vermaning to Mat zou zijn .
Ja, wel ernftig is die vermaning door de volken van
Europa reeds vernomen ! Het onafhankelijk beftaan van
vele Staten, bet heil van gekroonde Hoofden en van
de onderdanen ftond reeds federt vijftig jaren op bet
fpel, en er wordt nog om gefpeeld . Ook eerie ziekte
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verfcheen in ons werelddeel ; eene ziekte , waarvan men
geene tweede oorzaken vinden kan, en die dus dringt,
otn tot de eerie oorzaak, tot God zelven, op to klimmen . Zij naderde met langzame fchreden , even gelijk
de ftaatkundige gezigteinder gedurig meer betrokken werd,
als om tijd to geven tot nadenken en onpartijdig zelfonderzoek . Dat alles roept de volken en Vorften van
Europa, en het roept den paleis- zoo wel als den hutbewoner toe : Eerbiedigt en client Hem , die in het
verborgen ziet, maar in het openbaar vergelden tall
Veel is er reeds in deze befchouwing van Europa's
tijdgeest en deszelfs verderfelijke gevolgen, wat ook op
ons Nederland kan worden toegepast ; offchoon niet
alles, vooral wegens datgene, wat hier in de twee laatfte jaren is gebeurd . Laat ons dus, in de tweede plaats,
den Franfchen volksaard, in betrekking tot ons Vaderland, trachten voor to ftellen .
II . „ Is Europa , door den roes der losbandigheid
bedwelmd, in een' magteloozen flaap verzonken, een
klein en edel gedeelte van hetzelve heeft, bij den fchrikbarenden droom , deszelfs krachtvolle werking verdubbeld . Hier, in Nederland, worden zeer velen door
den band , die alie braven omfirengelt, omgeven en aan
elkander verbonden ." (*) Zoo fprak , korten tijd geleden , in uwe tegenwoordigheid , een met regt geacht
Redenaar, en het verheugt mij , dat ik net hem volmondig
kan inilemmen ; het verheugt mij, dat ik mijne eigene
lofbetuiging, vroeger openlijk aan de bedaarde en zelfftandige kracht van geest , aan den eendragtigen en godsdienftigen moed der Nederlanders toegebragt, niet behoef terug to nemen . Ja, waarlijk, M . H ., deze overtuiging doet ons in de meest benarde omftandigheden
(*) Mr . A . M o D D E R M A N, 4lle braven worden door eenen
onzigtbaren en onverbreekbaren , zedelijken band om/lrengeld ;
Redevoering , uirgefproken in het Depart. der Maatfcbappij
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naderen tot den almagtigen Heer van Hemel en van
Aarde ; deze overtuiging fchonk ons den onvergetelijken
14 Augustus van 1831 en den gedenkwaardigen 2den
Decemberdag van 18 33 ; deze overtuiging deed den vaderlandfchen Dichter naar waarheid uitboezemen
Het leger knielc , de raadzaal bidt ,
De Koning kniele en bidt met alien .
Gods arm alleen is onverkort
Wear 't elders ook betwijfeld word' ,
Wij weten, op wien wij vertrouwen i
De fpringvloed wast , de noodklok luidt :
„ Wij zinken, Heer!" zoo roepen we uit . . . .
Hij wenkt -- en Neerland is behoudn . (*)
Maar willen wij inderdaad een gegrond vertrouwen
op den Allerhoogiten vestigen, M . H ., data moeten
wij, terwijj wij ons in bet goede verblijden, ook bet
zedelijk kwade dezer dagen niet voorbijzien . Laat ons
dan blijven bij ons voornemen, om to onderzoeken, of
en in hoe verre de volksaard der Franfchen invloed heeft
gemaakt op ons en onze landgenooten .
Deze invloed dagteekent zich vroeger, dan van 1 795
af ; want niet alleen in bet laatst der voorgaande eeuw
klaagden HAMELSVELD, STJJL en OCKERSE,
maar ook in de eerflte heeft derzely a klaagde reeds v A N
E F F E N , in zijn' Spectator, over dien toenemenden
invloed van Franjche zeden, denkwijze en gewoonten
op bet volk van Nederland. Gij weet bet, welke de
redenen waren van dien toevloed van vreemdelwngen ,
vooral van Franfchen, hier to lande . Niet alleen werden onze gewesten overladen met gelukzoekers, die
kwamen, om onze Vadcren derzelver fchatten to helpen
dragen, en die nog daarenboven aan onze nationaliteit
veel afbreuk deden ; maar ook de Franjche Protestanten, die de Dragonder-bekeering van L o D E W IJ K XIV
(*) T
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ontvlugtten, werden bier met opene armen ontvangen .
Dit gebood de menschlievendheid, en ook de zorg voor
het welzijn des Staats fcheen bet aan to raden . Want
zij bragten nijvere handen mede, en deden in de Holland/che fteden den bloei der fabrijken merkelijk toenemen . Maar ook de weelde en losbandigheid nam met
hunne verfchijning t oe . l k wil geenszins beweren, dat
deze vlugtelingen zelve ligtzinnigen of huichelaars waren . Neen! maar, door de Regering hier to lande met
allerlei voorregten befchonken, konden velen hunner
deze verhetering van toeftand kwalijk verdragen, en de
oude Franfche aard kwam fpoedig weir boven . Door
anderen wend de betrekking met Frankr!yk levendig ge.
houden, en ook voor ooze Vaderen zelve opengefteld .
Deze werden langzamerhand bekend gemaakt met bet
aardige en innemende dier vreemde zeden en gewoonten ;
Franfche taal, kleederdragt en tooneelfpel (*) werden
(*) Het Franfche tooneel verfcheen in ons land het eerst
in 1732 , in de gedaante der Opera, to 's Grarenhage . Een
Franschman zelf, B O I LEA U , erl;ent den fchadelijken invloed
dier Opera's op de zeden in de volgende verzen :
Par toi rneme bientdt conduite h lOpera,
De quel air penfes-tu que to fainte verra
D'un /pectacle enchanteur la pompe harmonieufe,
Ces danfes, ces hesros d voix luxurieufe ;
Entendra ces discours fur l'amour feul roulants, --Saura d'eux qu'a I4mour, comme au feul dieu fupreme,
On dolt imrnoler tout, jusqu'd la vertu mome ;
Qu'on ne lauroit trop tot fe laisfer enflarnzner ;
Qu'on n'a refu du ciel un coeur que pour aimer ;
Et tons ces lieux communs de morale lubrique
Que Lulli reclzaufa des fans de fa mulque?
Mais de quels mouvernents, daps Jon coeur excites,
Sentira-t-elle alors tons fes fens agites !
Je re to roponds pas qu'au retour, mains timide, --Elle n'aille d Cinllant , pleine de ces doux fans ,
Avec quelque Modor pratiquer ces lefons .
Satire io , edit. flereot ., p ag . y t .
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in de grootere fleden ingevoerd . Men werd onderwezen in de kunst, om op eene vrolijke wijze zijn geld
to verteren en - zijne zedelijkheid op het fpel to zetten . Die roes duurde de geheele vorige eeuw door,
tot dat wij door N A P 0 L E 0 N zeer onzacht uit onze
fluimering werden gewekt .
Het is waar, deze aanval op onze zelfftandigheid trof
eerst alleen de groote fceden, en men mag den geest
van een yolk niet alleen naar de groote fteden beoordeelen . Bet landvolk, dat minder omgang met vreemden
heeft, behoudt natuurlijk veel ]anger de oude nationaliteit. Maar wie weet niet, dat de dorpbewoners zich
naar de iteden fchikken en vormen? Wie weet niet,
dat de verleidende voorbeelden van pracht en dartelheid,
in de fteden , als een waterval zich neerftorten op de
groote vlekken , en van daar op de dorpen en gehuchten ? De fleden geven immers den toon ; en hij moet
al zeer nationaal, hij moet een oude Fries zijn, die
het wagen zal , tegen zulk een' ftroom op to roeijcn !
Bet is dan ook , helaas ! in ons Oud-Nederland alzoo
gebeurd, dat de Franfchen van tijd tot tijd een gedeelte
onzer zelfftandigheid aan ons ontrukten . En daarbij was
nog de achttiende eeuw een tijd van rust en genot, na
zoo veel ftrijd en werkzaamheid . Geene gelegenheid,
om niannelijke krachten to verd .erken ; geenegelegenheid,
waardoor groote talenten konden ontwikkeld worden .
De glorie en ophef met de enkele daad van een' z o U TM AN, daad, groot in dien tijd, maar zeer gewoon in
de eeuw van een' D E R U I T E a, bewijst dit genoeg .
Zoo waren wij dus eindelijk zedelijk wel voorbereid ,
om niet alleen een' Franfchen geest, maar ow ook de
Franfchen zelve bier to ontvangen, maar om ook zelve
Franfchen to worden .
Zoo fchreef een land . en tijdgenoot van L 0 D E W IJ K XIV ;
wat moet thans wel een Nederlander van de meeste Arlequina
den en Balletten zeggen? Men vertoone in deze dagen, behalve tooneelfpelen van goede zedelijke flrekking, tlukken nit de
vaderlardfche gefchiedenis, die genoeg opleveren kan .
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Dit ongelukkig tijd(lip verfcheen ; en naaawelijks zag
men bier de treurigc fakkel der tweedragt zwaaijen,
of dezelve wend door die zuidelijke naburen aangeblazen
tot eenen gloed , die ons verteerde . De deskundige moge
bet beoordeelen , hoeveel er op die dagen toepasfelijk
was van de woorden , (lie de Profeet A Z A It i A ten opzigte van zijne landgenooten bezigde : Fele dagen ziin
er voor Israel voorb gegaan zonder den waren God,
en in die jammervolle t den was er geen vrede, rmaar
yele en groote beroerten onder al de ingezetenen dezer
landen, en z~V flieten zich tegen elkar)der in flukken,
yolk tegen Yolk en glad tegen flad ; want God fchokte
hen door allerlei nooden . (*)
Eindelijk werden wij Franfchen ; en, terwijl d6n gedeelte der natie , door harde flagon geleerd , do oogen
opende en den val des Vaderlands beweende, fchikte
een ander gedeelte zich zeer good naar de zeden en
denkwijze der overheerfchers .
Niet ailcen de lagere
volksklasfe zonk bijkans weg iii losbandigheid en ongodsdieniligheid, maar ook in hoogere 1 al den vrat de
ondeugd voort, gelijlc do kanker . Bij dozen word echter hare aanflootelijkheid en affchuwelijkheid weggenomen door eene zekere verfijndc befchaafdheid, waardoor
zij echter, gelijk S T E R N E het vernuftig van de Franfchen zelvc zegt, geleken naar oude geldfiukken, door
de behandeling zoo glad geworden , dat men or den munf
ftempel niet meer van nerkende . Het was eene befchaafdheid, waarmede men zelfs aan de verfoeijelijkfle zonden derzelver eigenlijke benamingen ontnam : de verleiding heette galanterie ; cigenbaat en gouddorst was
fayoir-vivre, fchranderlleid, behendigheid ; wraakzucht,
betamelijk cergevoel ; onverfchilligheid otrtrent de Gods
dienst en ongeloof, eene grootere mate van verlichting,
waardoor men zich boven de bijgeloovige denkbeelden
eener kortzigtige volksmenigte verhief. Kortom , eene
(*) 2 CB :RONIKEN XV : 3

ellz .
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befchaving, waardoor de nationaae zedelijkheid , gods
dienfligheid en zelfftandigheid werd weggefchaafd .
De Franfche overheerfching is echter ook in ons Vaderland wear to niete gedaan . Oud-Nederland werd van
bet flavenjuk harer wapenen verlost ; maar werd het
ook to gelijk van FrankriIks verderfelijken geest verlost? Had de ontvangene les niet flechts indruk, maar
ook een' blijvenden invloed ten goede gemaakt? Hernamen wij, met ons orafhankelijk volksbeftaan, ook de
oude zeifftandigheid van geest? Hebben wij ons in de
verloopene vijftien jaren van vrede en rust wear gevormd naar den godsdienftigen zin der Vaderen ; of bleef
de Franfche liberaliteit, om niet to zeggen hun ongeloof en hunne ligtzinnigheid , velerwegen op aaren ze .
tel? Werden taal, kleeding , leefwijze, opvoeding,
vooral in de hoogere en zoogenoemde fatfoenlijke kringen , wear nationaal ; of bleven zij op de Franfche
leest gefchoeid ?
Ik begeer uw antwoord niet to vernemen, M . H . ! wij
weten alien genoeg daarvan . Maar was het ook wel wonder, dat zij, aan wie een godsdienftig, matig en ingetogen leven vreemd was geworden, niet op eens , als
door een' tooverflag, tot betere gezindheid konden worden opgewekt? Was het wel wonder, dat men geene
ridding kon toebrengen aan hen, die , in het begin en
bij den voortgang der ziekte , koel en ligtzinnig alle
geneesmiddelen hadden afgewezen, en nu reeds den dood,
den zedelijken dood, in de aderen voelden woeden? Zoo
gingen dus velen in hunne vroegere Epicuristifche leefwijze voort ; en eene algemeene omwenteling in den
volksgeest was niet to verwachten , en kwam ook niet
tot fland . Daarenboven liet men ons gaan aan de hand
van eene bastaardzuster, welker hart zoo fterk voor
Frankr jk klopte . Ilc bedoel bet karakter- en eerlooze
Belgie , een fchoon land, wat de natuur betreft, welks
bewoners echter niet alleen aan onze ftoffelijke, maar
ook aan onze geestelijke belangen zoo hinderlijk zijn ge-
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weest . (*) Dat land was eene gefchikte brug, waarover alles , wat een' Franfchen geest ademt, ons zeer
voegzaam kon worden toegevoerd . Zoo zouden wij misichien fpoedig eene grootere ontaarding to gemoet gegaan
zijn ; maar -- God heeft daarin voorzien . Hij heeft vooreerst toegelaten, dat de brug werd afgebroken, waarover
zoo veel ichadelijks en fchandelijks ons werd aangebragt.
Nederlands leeuw is ontwaakt uit zijne fluimering , en
heeft eene kracht ontwikkeld , die geheel Europa, vijand
zoo wel als vriend, verbaasd doet fl :aan .
Warme en edeldenkende Vaderlanders hebben to regt
gemeend, M . H . , dat nu de tijd geboren is, om niet alieen tegen vreemde wapenen , maar ook tegen een' vreemden geest krijg to voeren. Alle leden dezer Maatfchappij
TOT NUT VAN 'T ALGEDIEEN , die zulk eene echt Nederlandfche inflelling is, moeten mede voorop ttaan in dezen
heiligen lamp . Maar, met welke wapenen moet dan geftreden worden V vraagt gij zeker . Men heeft, onder anderen,
met de edelile bedoelingen, ook eene nationale kleederdragt voorgeflagen ; en billijk wil Been echt Nederlandsch
meisje de modes meer volgen van openbare vrouwen to
Paris, die bier vroeger den toon hebben gegeven . De
voargeflagene kleederdragt zal echter nooit algemeenen
bijval vinden ; want zij is vooreerst niet nationaal genoeg , en daarenboven to onbeftendig . Maar het is ook
zoo noodig niet, dat ieder dezelfde kleederenvorm drage .
De ware nationale zelfihandigheid zit niet in de plooijen
des gewaads , maar in bet hart . En is zij in het hart
gevestigd , meent men het waarachtig en opregt met zijn
Vaderland, begeert men weir gelijk to worden aan onze
degelijke en meer godsdienftige Vaderen , dan weet ieder
genoeg , hoe hij zich kieeden moet volgens zijn vermogen en rang in de maatfchappij en volgens de voor(*) Dic is breeder ontwikkeld door den verdientlelijken
s. E. w I a L I N G , in de Letteroef. voor 1832, No . XV
lieilzame gevolgen van den benarden toejland, waarin wij
door de v ~andfchap der Belgen ons beyinden .
S 2
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fchriften van Godsdienst en eerbaarheid ; dan weet ieder genoeg, welke leefwijze hij to kiezen hebbe , en
aan welke leermeesters hij de opvoeding zijner kinderen
moet toevertrouwen , -- aan vreemde Gouverneurs en
Gouvernantes, of aan regtfchapene Vaderlanders, die niet
alleen het verftand verlichten , maar ook het hart veredelen ; dan weet ieder genoeg, dat hij het wdl met zedelijkheid en Godsdienst meenen moot ; dat de Bijbel niet
langer achter gef otene deuren moet worden bewaard , maar
wear zoo wel huis en handboek moet zijn , als de gids
van den levenswandel, omdat God fpreekt : Die M
eeren, zal Ik eeren ; maar die M% verfmaden , zullen worden ligt geacht 1
Medeleden dezer Maatfchappij ! Broeders ! dit leert ons
de Godsdienst , de Christelijke Godsdienst ; en zoo wordt
hare ftem vernomen bij al de wanklanken van den tijd ,
then wij beleven . Zoo waarfchuwt zij ; maar zoo geeft
zij ook hope en gegrond vertrouwen . Niet, alsof zij
dan wonderen zou doen zien ; maar zij zal, door de
geestkracht, die zij intort, vroeger of later, rust en
vrede fchenl en . Ons yolk van Nederland heeft in de
beide laatfte jaren dezen goeden weg ingeflagen ; deze weg
worde door ons alien betreden , in den kring, waarin
wij ons bevinden en werkzaam zijn ! Niet alleen de
fchriften dezer Maatfchappij , maar ook het openbare
leven harer leden , maar ook hun hart , moet daarvan
bewijzen geven . De Godsdienst zij bij ons het beginfel
van alles , wat good, rein en edel is, wat liefelijk is en
wEl luidt ! SVaar wij ons dan bevinden, alle braven
worden door eenen wel onzigtbaren , maar toch onverbreekbaren , zedelijken band vast omflingerd . Dat wij ons
alien in den kring van zulke braven fcharen ! Dan zullen
wij daartoe medehelpen , om een bolwerk op to werpen
tegen den tuimelgeest , die thans in Europa nlet alleen
de troonen bedreigt , maar ook het geluk en welzijn der
volken verwoest . Dan zullen wij medehelpen , om onze
natie fterk to maken , fterker nog dan door vuur en
ftaal , - door Godsdienst en zedelijkheid . Dan eerst be-
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vorderen wij het Nut van 't Algemeen ; werken wij mede, meer nog dan door ons zilver of goud , tot de redding van ons Vaderland, tot de herftelling en bevestiging
onzer oude zelfftandigheid , en -- God zal zeker zulke
pogingen zegenen .
4kkrum,

S . BLAUPOT TEN CATE .

Maart 1833 .

NARIGTEN, BETREFFENDE DE IJZERBRONNEN EN IJZERBADEN
TE DRIBURG, ALSMEDE VAN DE ZICH ALDAAR BEVINDENDE Z WAVE LSLIJ KBADEN .

Door Dr.

BRUCK,

BRONARTS TE DRIBURG .

Sinds vijftig jaren zijn de weldadige Gezondheidsbronnen
• to Driburg , in lhestfalen , bet eigendom van den Baron
• V A N S I E R S T O R P F F, welke met de grootfle menschlie .
• vendheid zich zeer vele opofferingen omtrent derzelver
• inrigtirg getroost heeft , en nu nog in zijnen hoogen on .
• derdorn zich over derzelver opkomst en bloei verheugen
mag, Al aanflonds vie, dezer bronnen bet geluk to beurt,
• een' voorfiander to vinden in een' der grootte Duitfche
• Geneesheeren , den tegenwoordigen Deenfchen Koninklijken
• Lijfarts B R A I ND I S . Zoo wel deze , als de beroemde F i c .
• K E R, hebben , door verdienflelijke gefchrifcen, he, genees .
„ kundig publiek met de meer en meer tot volkomenbeid
• gebragte badkuur to Driburg en de aldaar bewerkce gene.
„ zingen van did tot did bekend gemaakt. Offchoon nu
• jaarlijks ook nit Holland eenige lijders hunne toevlugt tot
„ deze bronnen komen nemen, zoo fchijnen dezelve echter
„ aan ooze Hollandfehe kunstgenooten niet zoo bekend to
„ zijn, als zij wel verdienen . Het is daarom, dat een Bron• gast , nit dankbaarheid voor de aldaar gevonden hulp te .
• gen veeljarig lijden, bet op zicb genomen heeft, om de
„ volgende bladen in zijr_,e moedertaal over to zetten en zij .
• nen landgenooten mede to deelen ."
„

In bet oog vallend is bet mijnen voorgangeren en mij ge .
tiveest, dat joist de brongasten nit Holland de meeste bast
bij unze bronnen gevonden hebben ; en bet is dan ook om
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die reden, dat ik de vrijheid neem , mij thans onmiddellijk
tot mijne Hollandfche kunscgenooten to wenden . Eene voorname oorzaak van dit gelukkig gevolg ligt misfchien in eene
kracht, welke dikwif is over hec hoofd gezien words ; ik meen
de veranderde drukking der lucht op de boschrijke en met
eenen helderen hemel omgevene bergen to Driburg, hetwelk
6o9 voet boven de oppervlakce der Noordzee verheven is.
Bij iedere 75 voet nu, welke men Driburg van de Noordzee
of naderbij komt, ondergaat de drukking der lucht eenee ver .
mindering van 99 f . Ziedaar reeds een aanmerkelijke in .
vloed, zich vertooneude in de vrijere ademhaling en bloeds .
omloop . Doch inzonderheid herinner ik hier aan de woorden
van on&en grooten B O E R H A A V E, waarop in onzen tijd niet
naar eisch fchijnt acht geflagen to worden : ,, in ferro est
aliquod divinum ; fed nunquam preparata ejus artiflcialia id
operantur, quod acidule martiales," - In den tijd van omwentelingen, welken wij beleven, is het meer dan immer
noodzakelijk, datgene met alle kracht in die draaikolk boven to houden, hetwelk eenmaal als nuctig erkend is ; en
hoezeer ook in vroegere jaren het leerftelfel van B R o w N de
ijzerhoudende mineraalwateren to algemeen en daardoor vaak
ondoelmatig moge hebben aangewend , zoo is het tech eene
uitgemaakce zaak, dat in lateren tijd hec tegenovergeflelde
uicerile, het moorddadige bloedaftappen en het uirmergelende
oplosfen, weder de overhand in de geneeskundige prakcijk verkregen heeft. Op deze wijze zijn dan, nevens de oplosfende
geneesmiddelen , ook de oplosfende Gezondheidsbronnen van
Carlsbad, Wiesbaden, Ems en meer andere to onmatig in
gebruik gekomen, offchoon men aan deze hare groote kracht
in de vereischte gevallen geenszins betwisten kan .
De Gezondheidsbronnen to Driburg echter beantwoorden
misfchien in zoo verre meer dan alle andere aan den chans
heerfchenden ziekteaanleg, daar zij , van wege derzelver ge .
haste aan ijzer en rijken inhoud van koolzuur gas , de plasticiteit van het bloed verhoogen, en daardoor het zenuwftelfel,
bijzonderlijk de zenuwknoopen des onderbuiks , verflerken en
opwekken , en van den anderen kant, van wege derzelver
gehalte aan bitterzout, de affcheidingen bevorderen ; in welk
laatfle zij de voorkeur verdienen boven de beroemde bronnen van bet naburige Pyrmont. Gewoonlijk wordt Driburg
met Pyrmont flechts losweg op ethic rij geplaatst, omdat het
in rijkdom aan ijzer en gas met hetzelve wedijvert, doch ten
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onregte , vermits bet door zijnen grooteren rijkdom tan zout
veeleer den oplosfenden mineraalwateren naderbij komt, zoodat
bet wel gerekend zoude kunnen worden in hey midden to
ftaan tusfchen Pyrmont en Kisfingen . Een der grootfle kenners der Mineraalbronnen , de beroemde x U F E L A N D, zegt
in zijn Journal (jaarg . 1824 . St . III . bladz . 7t .) : „ Driburg
„ behoort nevens Pyrmont tot de eerfte Staalbaden van ons
„ vaderland , ja van ons werelddeel , en beide zullen zij
„ bet immer blijven, de modes mogen veranderen zoo veel
„ zij willen . Driburg is her denige van alle flaalwaters, bet.
„ welk met Pyrmont op e8ne rij behoort geplaatst to wor„ den , en de vergelijking met hetzelve kan doorflaan ; ja er
„ komen gevallen voor, waarin deszelfs geestige en zout„ achrlge natuur zijne geneeskracht nog hooger doet rijzen,
„ en hetzelve den voorrang geefc ."
Wanneer ik van meer • dan ddnen zomer de Ziekenregisters
opfla , die zich aihier bevinden, dan komen er onder de masfa
vooral twee ziekteicrmen voor, op welke ik federt jaren mijne
bijzondere aandacht gevestigd heb . (Men zie mijne Beitrage
zur Erkentni/s and Heilung der Lebensftorungen mit vorherrfchend pfychifchen Krankheitserfeheinungen , Hamburg t827 .)
Ik bedoel de Hypochondrie en Hystcrie . Hoe men ook moge
denken over de zoogenaamde conftitutio venofa (een kunstterm, korteling door de hooggefchatie onderzoekingen van
PUCIIELT, ARMSTRONG, IIEUSINGER en anderen in
zwang gekomen) zoo veel is mij en mijnen voorgangeren ala
hier gebleken, dat de ziekten, welke den ftempel dragen van
verhoogde venofiteit, to Driburg hare heilzaamlte Gezond .
heidsbronnen vinden . Zwartgallige Ilypochondristen, met fom .
beren blik en gemoeds ;temming, met donker gekleurde drooge
huid , met hardnekkige onderbuiksveritoppingen en koude ex .
tremiteiten, met fchier onmerkbaren aderflag en beangfigerde
abdominaal - kiopping , hue moeijelijk bet voor den Arts oak
zij me . hen om to gaan, dezullten moet ik dringend tot onze
bronnen noodigen ; de ondervinding van eene halve eeuw belooft bun char verligting, menigwerf genezing . Bijzondere
ziektegefchiedenisfen , welke ik zoude kunnen voegen bij die
mijner voorgangers , wil ik den lezer befparen . Ook aan ge .
vallen van zoogenaamde Hypochondria fine materie ontbreekt
het mijner waarneming niec . Gewoonlijk is dezelve meet
van eenen pfychifchen oorfprong, dan de Hypochondria cum
materie . Niec zelden vond ik deze aandoening des zenuwknoopttelfels geklommen tot Neuralgia chronica plexus fola-
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ris ; een ziektevorm, waarvan ik eene fchets gegeven heb
in H U F E L A N D'S Tournal, 1831 , St. hl.
Deze aauioeningen des zenuwknoopflelfels doen zich , naar
gelange der werktuigen , welke hunne zenuwen van hetzelve
ontvangen , op verfchillende wijzen voor, zoo als maagkramp , hebbelijke buikpijn, hysteralgie, vergezeld met fluor
albus, enz .
B R A N D I S had in maagkramp zulke gelukkige uicwerkin .
gen van bet Driburger water wanrgenomen, dat hij deszelfs
onafgebroken en herhaald gebruik voor een onfeilbaar middel
tegen deze vreefelijke kwaal verklaarde . Ook mij kwam
die ziekce meermalen voor, en wel bij Hollanders, bij welke
zij menigvaldig fchijnt to zijn . Op dit oogenblik bevindc
zich bier een Heer nit Nijmegen, welke ache jaren geleden
op de fchrikkelijkfle wijze door maagkramp werd gepijnigd,
en alstoen met znlk een goed gevoig daartegen de kuur to
Driburg aanwendde , dat hij van then tijd of aan geen fpoor
meer daarvan is gewaar geworden . Zot:der twijfel moet de
ratior,ele Arts op de grondziekte letter , waarvan de maagkramp een verfchijnfel is. Te regt zegc Dr. F I C It E R : „ Bij
• verhoogde gevoeligheid der maagzenuwen, zoo als dezelve
• bijzonder bij teedere vrouwen na veelvuldig kramen en zo• gen voorkomt, kan bet Driburger water, hetwelk de maag
• hij de grootfte gevoeligheid verdraagt, als een zeker mid„ del worsen aangemerkt ." Ik weet niet, met welk regt
men van andere ijzerwateren beweert, dat zij zwaar to verteren zijn ; doch, wanneer men dit ook op her Driburger
water gelieft coe to pasfen, moet ik zulks regelregt tegenfpreken . De zoo innige vereeniging eener buitengewone hoeveeiheid koolzuur gas (I6 oncen bevatten meer dan 4I kubiekduim) met her bovendien aar, zoutdeelen rijke water maakt
het tot eenen ligten, fpecerijachcigen drank . De gefchiede, .
ris van eenen vomitus habitualis bij een' Holland6chen Geestelijke, voorkkomende in F I C IC E R'S Dagboek van her jaar
182, kan tot voorbeeld flrekken der ligtverteerbaarheid van
her Driburger water . Deze zestigjarige man leed federt verfcheidene jaren, ten :;*evolge van zictende Ieefwijze, infpanningen van den gsest en nederdrukkende gemoedsaandoenin .
gen, waarbij gevoegd een van jongs of zwak ligchaam, aan
eene boven mate verhoogde gevoeligheid des zenuwIlelfels ,
zicb voorn2 .melijk vercoonende in de fpijsverteringswerkcui_
gen, en zich verhcffende tot den hoogaen graad van nerveuze
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l-iypochoodrie . Pollutiones bij dag en nacht , onophoudelijke
aandrang tot wateren, braking na elk gebruik van voedfel,
waren, onder zijne veelvuldige kwellingen, de treurigfte .
I-let Driburger water behield hij van den beginne of aan
hij zich, en na verloop van drie weken verdroeg hij alles
zonder onderfcheid, terwijl hiermede ook zijne overige kwalen op'iieiden .
Ook tegen hebbelijke buikpijn prijSr B R A N D I S het water
alder als een orfei baar middel aan . Derzelver oorzaken mo .
gen rheumatisch of ar•t hr •itisch, in gefloorden rnenffruaal- of
haernorrhoIdaal .vloed, of in ziekelijke terughoudingen en
ver!Ioppingen van het een of ander buiksingewand geiegen
zijn, in al deze toeftanden van verhoogde veno/iteit werkt
eene doordringende, opiosfend verfterkende badkuur, zoo als
Driburg dezelve verfchaft, ongemeen weldadig.
Indien de pijn , voigen s K i E S E R , niets anders is , dan de
uitdrukking der door her algemeen gevoel aan het bewustzijn medegedeelde dis',arrnonie tusfchen afzonderlijke deelen
en het ganfche organismus, dan is ook het gevoel van angst
in den bovcobuik, herv-elk bij vele zieken voorkoint, flechts
ecne wijziging van die uitdrukking van inwendige disharmonie, en de ondcrvinding leert, dat pun en angst elkander
menigmaal afwisfelen . Deze angst der Ilypochondristen en
hysterifche vrouwen ftiigt dikwerf tot eene ve :fchrikkelijke
hoobte ; ja dezclve is in flaat, den mensch tot wanhoop,
ja tot zelfmoord to brengen . Vaak overvalt dczeive den
iijder gelijk een u ;Lfem uit eenen helderen hemel, en neemt
volkomen den uiterlijkeoo fchi n aan van gewetenswroegingen ;
er kotocn ligt zinsbegooc'aelingen hij ; de lijder net verfchijn .,
feien zijner verbeelding, hoort geluiden van onzigtbare gees .
ten, euz . Artfen, wekke met zenuwkranken net onbekend
zijn, zullen de wanrheid deter befchrijving erkennen ; en ik
han bun de verzekering geven , dat er zoodanigen order mime
oogen to Driburg genezen zijn, b . v . de Burgemeester eener
had in de A'eder•landn, welke federt twee jaren , dat hij
Driburg bezocht heeft, volkomen her(ield is . Deze toefland
is zeer dikwij ;s het gerolg van vochtverlics, zoo als bloed .
vioeijingen, pollutiores en dergelijke •
in her ganfche gcflrcht der Neuralgurn heeft zich Dri.
burg ais hoogst werhzasin bewezen . Cardialgie, Profopalgie,
Odontal;ie, Otalgie, Cephalalgie, Ifchias nervosa enz . komen
r,cnigwerf your . Bij dergelijke zeruwachtige menfci .en, als
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waarvan onze tijd, voornamelijk onder de hoogere flanden,
zulk eene groote menigte oplevert , neemt men eene onophou .
delijke, cegenovergefleld afwisfelende pijn waar, van bet eene
uiteinde des zenuwflelfels tot bet andere . Plotfeling verdwijnt
b. v. aan bet bovenfle einde van bet flelfel der ruggegraacs .
zenuwen de Cephalalgie, en oogenblikkelijk daarop vangt er
aan bet onderfle einde van genoemd flelfel , in de fireek des
heiligbeens , eene nieuwe algie aan, welke van daar op bet
flelfel der zenuwknoopen overfpringt, zich bij vrouwen als
colica uterina in den onderbuik vestigt, den uterus tokrampe
achtige bewegingen en vermeerderde affcheidingen (fluor albus) aanzet, dan opwaarts ftijgt, door aandoening der borstzenuwknoopen angst, droefgeestigheid, mistrooscigheid, hart .
klopping, walging, modus hystericus enz. verwekt ; waarop
dan de ganfche ftorm, na een' plotfelingen kortflondigen tranenvloed, voor eenigen tijd een einde neemc .
Men heeft thans fchier vergeten, dat bij zulke verhoogde
gevoeligheid, bij zulke plaatfelijke en algemeene erethismus
nervofus, bet fscsnige radicale middel bet ijzer is, als hoedanig
bet zich dan ook bijzonderlijk in de Staalbronnen to Driburg
proefondervindelijk heefc doen kennen .
De fluor albus verfchafc onzen baden iederen zomer een
tamelijk groot a .antal lijders ; en daar deze ziekte in Holland menigvuldig is , zoo neem ik de vrijheid , mijne kunst .
genooten inzonderheid hierop opmerkzaam ce maken . Gemeenlijk neemt bet vloeijen in bet begin der kuur, gelijk
alle andere fe- en excreties, meer of min toe ; daarop verminders hetzelve, words lijviger, en verdwijnt eindelijk traps .
wijze met deszelfs nerveuze begeleiders, pijn in rug en
built, fchele hoofdpijn en dergelijke. Van dusdanige, menigwerf tot dusverre onvruchcbare , vrouwen boort men niet
zelden, dat zij des winters, na afloop der Driburger kuur,
zwanger zijn geworden ; en even gelijk mannen, door een los
]even ontzenuwd , aan onze bron Wet zelden bet verfpild voorcbrengingsvermogen herkregen hebben, even zoo heefc dezelve
ook in vele gevallen de onvruchcbaarheid der vrouwen weg .
genomen, en den grondflag gelegd van een nieuw, cot voorcbrengen weder gefchikt levenscijdperk, en de gevolgen van
vroegere zonden als 't ware afgewasfchen .
Met den fluor albus verbindt zich dikwijls bij jonge meisjes eerie cachexie, waartegen zich de ijzerhoudende mineraal-
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wateren fpecifiek werkzaam betoonen, namdlijk de bleek .
zuchc. Over de natuur dezer ziekte, in Holland welligt menigvuldiger dan bij ons in Duitschland, heeft BRAND I S ,
in zijn werk over de ijzerhoudende bronnen to Driburg,
(Hanover , ter boekdrukkerije van H A H N) eene waarlijk Was .
fieke Verhandeling geleverd . Het zijn deze lijderesfen, welke
men hier met zekerheid genezing kan toezeggen . Met elken
dag neemt haar eetlust en fpierksacht toe, verminderen hare
hartklopping, kortademigheid, droefgeestigheid en loomheid,
en, met bet weder ontluikend rood der lippen en wangen,
keert andermaal nieuwe lust tot bet levee terug .
De drang van beroepsbezigheden, onder welken ik deze
narigten ter nederfchrijf, frekke voorderzeiver onvolkomenheid
tot verontfchuldiging. Veie ziektetoetlanden, in welke bet
Driburger water nog grootere dienst doet, beb ik onaange .
roerd moeten laten ; weshalve ik verwijs naar de tamelijk
rijke Literacuur, in welke bet zich verblijden mag . Slechts
dit vermeld ik nog, dat arthritifche en herpetifche, zoo ook
paralytifche lijders, in de federt zes jaren to Driburg aangelegde Zwavelflijkbaden, welke met die van Eilfen, Nenndorf en andere piaatfen wedijveren, de krachcdadigile huip
hebben mogen ondervinden . Is voor dezen bet krachtige
faalwater tot drank niet aangewezen , bij Driburg opens
zich voor hen de zachce Herflerbron, welke met bet Seltzerwater zeer overeenkomt.
Op de badinrigting, tafel en huisvesting to Driburg valt
niets aan to merken, en dezelve zijn op een' billijken prijs
gefteld . De omfreken zijn bevallig aangelegde wandelplaatfen
van den eigenaar in een dal , hetwelk van Germaanfche bergen
en wooden , vol herinneringen nit de oudheid, omgeven is .
Er ligt een zeer gefchikte weg van Imflerdam over Mun.
fler en Paderborr., van welke laatfe fad bet Bad Driburg
flechts drie uren verwijderd is .
Driburg, Julij 1832 .
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FAC-SIMILE VAN EEN' GEHEEL EIGENHANDIGEN BRIEF VAN
MICHIEL A DRIAANSZ . DE

RUYTER, ALS KAPITEIN OP

HET SCRIP DEN BASE , GESCHREVEN TE LISSABON,
DEN

16

SEPTEMBER

1641 .

Letterl#k ,fffchrift naar het nevens/laand Oorfpronkelyke,
tot Lysbone.

Den 16 September anno 1641 .

Eerfame wyfe feer dyscrete heeren der Adymyralyteyt in
Seelant ick wenfe . d e heeren al (amen geluyck en falycheyt
voort foo weet als dat wy met de gedyscyneerde vloote
onder de vlagge van den beer Amyrael Arenout Gyfelc op
den to September favons voor Caskalys fyn gearyveert met
de vlote en fyn den ii dyto bynnen gefeylt om onfe fchepen claer ce maecken alwaer groote blytfchap int omlyggende lant was ende meynde dat fe nu den fpaengaerc al in
haer gewelt hadden doch den konynck fyn (wager is den
don ofce govenoedoor in Calys malys en meyne dat de armade daer fal aenvallen de poorcegysch met de franfen fyn
vertrocken op den 8 September met 54 feylen ende foo haest
wy haryveerde foo fondc den konynck een avys dat wy
gearyveert waren ende datfe op onfe comfl:e foude wachten
ende feyde wanneer de hooraenge vlagge in de harmade
foude waeiyen meer vreefe foude by den fpaengert wefen
als van de franfen ofte de reste ende heefc ons vermaenc op
bet fpoedychfte to vertrecken gelyck wy oock alle de voort
hebben gedaen ende fyn op eden den 16 dyto op ons ver .
treck ende hoope dat gods de heere ons fal fynen fegen ver .
leenen ende goede vycktorye want de omlyggende quarcyeren
foo Calys Synt Luckys fyn in dyspuyt tegen den konynck
van kastylyen foo ons den konynck van partegael fecht
voort foo fyn wy den 17 dyto buycen de kasteelen gefeylt
om voort den 18 yco to vertrecken voort foo fyt godc in
genade bevolen acktum den 16 dyto int fchyp den hafe by
my Capetyeyn machgyel adryaenfen de ruyter v . h . dyeuts
wyllygenn dyenaer.
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Op de keerzi de des Briefs bevindt zich het onderftaande Adres :

Jarv~f-~

Eerfame .vy,e voorfyenge
heeren der Amyralyteyt
in Seelant tot

Poor"

Myddelburch .
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FEN GEHSEL EIGENHANDIGE BRIEF VAN DE RUYTER .

Een woord ter toelichting.
Ten gevolge van bet tienjarig Wand, tusfchen de Staten
en den Koning van Portugal gefloten, tot onderfteuning van
then Vorst tegen de Spanjaarden, zeilde, in bet laatst van
Julij 164!, eene vloot naar Portugal, onder bet bevel van
den Admiraal ARNOUD GYSELS . Onze DE RUYTER be .
vond zich op dezelve ats Kapitein van wege de Staten, doch als
Schous-bF nacht van wege den Stadhouder; zoodat W A G E N A A R
hxem noesnt Kapitein en Schout-b -naeht. Omtrent twee maan .
den na bet fchzijven van den medegedeelden brief ; namelijk
den 4 November 1641 , kwam D E R U Y T E R nabij de Spaan/'she vloot, met welke hij flaags geraakte, en die hij werke.
lijk Aoeg ; ten gevolge waarvan hg door den Koning van
Portugal met eene gouden keten befchonken werd . - pit
was de eerie togt van D E R U Y T E R als bevelhebber over
een fmaldeel, en bet is opmerkelijk, dat, na de overwinning, to dier gelegenheid door D E R U Y T E R behaald, hij
dadelijk weder als Koopvaardijkapitein is gaan varen voor de
Heeren L A M P S I N S , en dat eersc tien jaren daarna , -namelijk in 1652, de Staten bijzondere moeite deden, o :n van
zijne dapperheid en kunde voor 's lands zeedienst partij to
trekken . Hij lies zich, offchoon met tegenzin, bewegen,
om als Ondercommandeur de vloot omfireeks de ll'ielingen to
gebieden, ging daarop met ongeveer dertig ligte oorlogsfchepen
in zee ter befcbermirg van een groot getal koopvaardijfche .
pen, en behaalde den .6 Augustus 16,52 de roemrijke overwinning op den Engel/chen Admiraal G F O R G E A S It U E .
Wij nemen de vrijheid, de aandacht des Lezers to vesti .
gen op den godsdienftigen Loon , ook in dezen brief doorftralende, als wclken
ten bewijze verftrekt, dat D E R U Y T E R
Diet eerst in zijne vergevorderde jaren, maar alreeds op zijn
34fte jar (als zijnde in i6o7 geboren) van zijne godvruchtige fencimenten heefc doen blijken .
War voorts DE RUYTER bedoeld hebbe met de hooraenge
(Oranje-) vlag, is ons niet duidelijk . Noemde men de drie .
kleurige Statenvlag toen de Oranjerlag ; of werd de Oranje.
vlag bij de expeditie naar Portugal op de fchepen van oorlog gehefchen ? Het ware to wenfchen, dat de verd!enftelijke
en doorkundige Rijks-Archivarius D E JON G E , die zeer veel
liebt heefc verfpreid over den oorfprong van onze nationale
driekleurige viag, ook cens de taak op zich name, om to onder2oekn,welkgbruikfcesfivljkisgemaktvandeOranje
en de driekleurige viag, federt bet laacst der XVIde Eeuw .

DE AFNEMING VAN ' T KRUIS .

DE

AFNEMING

VAN ' T K.aUIS .

(Op de Schilderij van

R U B B E N S .)

IN eemc bet dierbre , bloedbevlekte ,
Met de fneeuw des doods bedekte
Ligchaam zacht van 'c hout der ilraf ;
Laat die leden
Naar beneden ;
Neemc bet offerkruislam af!
Ach, geen traan wordt meer vergoten ;
At bet bloed is nu vervloten ;
Diep in 't harte drong de fpeer,
En van 't leven
Gansch begeven
Voelt bet hart geen flagen meer .
Ziet die handen fel doorgraven,
Steeds vol zegen, Heeds vol gaven,
Mild en liefdrijk nitgebreid! Wreed doorgriefde!
Teedre Liefde !
Becld van fmart en majesteit l
:diet, hoe gruwzaam doorn aan doren
't Bloedig voorhoofd nog doorboren!
Ja, zij zijn uw zegekrans !
o Hoe edel
Straalt die fchedel
Eens , omringd van hemelglans !
Hier woont vrede en kalme ruste! -Sluimrende , onheilsonbewuste
Lijder, daal in 's grafltuils nacht!
Laac der fchapen
Herder flapen
Isrels Hoeder fluimre zacht !
Ach, uw Moeder zelv' geleidt U,
Spreidt bet doodkleed, en bereidt U
Vol van fmart de legerfted .
Gaarne flierv' zij ,
En verwierv' zij
Naast bij U de rustplaats med .
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Zwijgend treuren uwe vrinden :
't Graf gnat al hun Neil verflinden .
Traan bij traan roll op dat lijk
Telkens neder. Ach , hoe teeder
Spreekt het laatfle liefdeblijk 1
o, Hoe zalig, toen die oogen
NeC geen nacht had overtogen ;
Toen die mond nog werd gehoord
Doch die flonden
Zijn verzwonden,
En bet oog heeft uitgegloord !
Maar nog heeft geen ziel vernomen,
In geen hart is opgekomen,
Wat nit 's Hoogflen raadsbefluit
In dien bloede,
Ons ten goede
Voor 't geloovig hart ontfpruit .
Laat bet fineeken tot den morgen !
't Ligchaam ruste in 't graf geborgen,
En de Geesc in 's Vaders fchoor .
's Hemels zegen ,
Duur verkregen,
Zal verrijzen nit dien dood .
Die getrouw deze uiterfle eere
Nog bewezen aan den Heere,
Hier nog knielden aan zijn graf,
Zien Hem weder
Als Vertreder
Van de magt van Dood en Graf.
Deelden uw doorwonde harten
In zijn kruis . en flervensfm2rten ,
Dan verrijst uw hell met Hem !
Staakt uw klagen :
Licht zal dagen
In uw graven op Zijn item!
Uit de Chrlstotespe voor 1833 .
.
hiermede
VAN
ALPHEN, B dr. to_t be'ord.
(Men verg
,,an Wetenfchap en Deugd, bl . 13o-132 .)
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GFaANGEN .

GEZANGEN, AANGEHEVEN DOOR DE KINDEREN VAN DE STADS-

ARMENSCHOLEN TE AMSTERDAM, 19 MAART 1833 .
VOORZANG .

Daar daagt , daar rijst hij aan de kihmen ,

De fchoone dag, bet heerlijlt uur!
Nog meer creft ons zijn lieflijk glimmen,
Dan 't eerst ontwaljen der natuur .
't Is feestdag! - feestdag in ons middenl
Tot de Almagt flijgt ons dankend bidden .
Zij hoort , was haar , in 't nedrig lied,
[let fchuldlocs kinderharte biedr .

't Is feestdag! feestdag ! - ons genieten
Wordt door geen droevig oog befchreid ;
Maar de enkle tranen , die bier viieten,
Zijn tranen van de dankbaarheid .
't Is feestdag! - al wat aardfchen zegen,
Wat aardfche blijdfchap op kan wegen,
En Hemelvraugde in zich befluit,
Scort menfchenmin hier voor ons uit .
't Is feestdag ! feestdag I - Vader I Moeder I
Hoort, hoe ons loflied flijgt tot God!
Dankt, met uw kindren, d' Albehoeder!
Juicht met ons in ons heerlijk lot !
Hier wordt ons 't leven van her leven ,
In kennis, fmaak en deugd , gegeven ;
Ben Neil, dat duurt in eeuwigheid,
Words bier ons kinderhart bereid .
o Menfchenliefde! o fchoon erbarmen I
Wie kent u, en verhefc u niet?
U roemc ook 't nedrig kroost der armen ;
U wijdt bet bier zijn kunstloos lied .
Gij doec een' flroom van welvaart vloeijen ;
Gij doet der volken heilflaat groeijen ;
Gij zegent elken rang en fland ;
Gij zijt de roem van 't Vaderland .
MENGELW .

1833 . NO . 6 .
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GEZANCEN .

TUSSCHENZANG .
A.
Wat zijn grootheid , rang en fchatten ?
Wat der volken glans en pracht?
B.
Waterbellen , die verfpatten ;
Schaduwbeelden , zonder kracht .

A.
Wat is de eer, door zwaard en degen
In 'c gewoel des krijgs behaald?
B.
Ach! een krans, met floers doorregen,
En met f1roomen bloeds betaald
A en B .
Maar wanneer, bij fchat en glorie,
Ieder blad der volkshistorie
Ons een rij van deugden Celt,
Dan is de echte roem verkregen ;

Zulk een yolk ftrekt d' aard' ten zegen ;
juichend words zijn naam gemeld .

A.
Liefdrijk God, dat nedrig pralen

Viel , door u , ons erf ten deel .
B.

Hoor het ons in dank herhalen !
God, wie dankt hier ooit to veel f
A.
Moed en braafheid , eer en liefde
Stroomden nit uw Vaderhand
B.
En zij blijven, wat ook griefde,
Nog de kroon van Nederland.
A. en B .
Menfchenvrienden I ja , al zwegen
Van uw deugd, zoo fchoon verkregen,

GEZANGEM .

Altoos uw historiebladn ;
Sloten zich ook aller monden ,
Wij , wij blijven haar verkonden ,
En God neemt ons danken aan .
Hij zal helpen , Hij zal rlerken ,
Hij zal 't in ons hart bewerken ,
Wat uw trouw van ons verwacht ;
ja, wij zullen , bij ons groeijen ,
't Vaderland ter eere bloeijen
God geeft d' Armen-kindren kracht .
Alter deugd en trouwbetooning
Strenglen zoo, om Volk en Koning,
d' Eigen fchoonen liefdeband .
God vol goedheid , hoor die bede I
Schenk der fmachtende aarde vredel
Vrede en heil aan 't Vaderland I
SL0TZANG .

Wij, fchaamle Kindren, zingen med
Van 't dierbaar Vaderland,
En zijn aan 't oord van liefde en vree
Met ziel en zin verpand
Wien , meer dan ons , is 't zoo gewis ,
Hoe edel 't wetdoend Neerland is?
Het liet ons niet, bij fmart en nood,
Ter prooije aan It deerlijkst lot ;
Moor 't fchonk ons meer dan fpijs en brood,
't Voerde ons naar deugd en God :
Nu worden wij geen last der acrd' ,
Maar d' eernaam zelfs van Burgers waard' .
Meisjes .

Nu nadren wij , de borst omgord
Met godsvrucht , eer en vlijt,
En wat de rust in 't harte flort,
Getroost den levensftrijd ;
Ja durven ook , aan 't eind der bean ,
Geloovig 't oog ten Hemel flaan .
T2
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GEZANGEN.

Jongelingen .

Nu bieden we ook aan 'c Vaderland
Onz' arm en trouw en moed ,
En wijden 't in den oorlogsbrand ,
Wanneer 't dit eischt, ons bloed :
Wij zullen onverwrikbaar ftaan,
Of met dat Vaderland vergaanl
Te zamen.
Maar Gij, die woont in 't eeuwig licht,
Strek uit Uw f'erke band!
Bewaar dit Erf, door U geflicht !
Befcherm bet Vaderland !
Stort alles, wat Uw gunst befluit,
o God I op Volk en Koning uit !
Bloei, nedrig Land l bloei, vrije Grond!
Wees lang de roem der card'!
Uw braafheid klink' de wereld rond,
En blijv' Gods zegen waard'!
Ja, om uw trouw, en moed, en kracht,
juich' nog hec verfte nageflacht!
H . U . KLJJN.

NIEUWE BIJDRAGE, TEN BEWIJZF DER NOODZAKELIJKBEID
EENER BETAMEL)JKE ZORG POOR ONTSLAGENE
GEVANGENEN,.

Men fchrijft uit Havre : „ Ben ontflagen gaieiflaaf,
een der .acbtig individu's van deze foort, welke zich in
bet Arrondisfement bevinden , vervoegt zich bij een' Commisfaris der Policie . - Wat wilt gij ? vraagt hem deze :
bet is hier de plaats niet , waar gij u behoort aan cc me]den . - ik verzoek, hervat de galeiflaaf, dat gij mij gevangen neemt ; want ik flerf van honger . - Waarom werkt
gij niet? - Bezorg mij iemand, die mijne dienst behoeft .
Overal kent men mij als gewezen galeiflaaf, en niemand
wil mij in dienst n emen. lk ben niet voornemens to ftelen of to moorden ; maar ik verzeker u , dat , wanneer ik
vddr heden avond geen brood beb, ik een' verkeerden flap
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zal doen , om bet mij to verfchaffen , of om mijzelven in
de gevangenis to doen opfluiten ."
Dit is de fchrikkelijke toeftand van een' dier ongelukkigen,
wier lot men zelfs ten cooneele gevoerd , en bet onderwerp
heefc geleverd voor twee ftukken , welke au Cirque des Preres F R A N C o N I en d l'Ambigu-Comique zijn vertoond . Wij
kennen flechts bet eerstgenoemde ; maar wij kunnen tevens
verzekeren , dat geen onderwerp meet tooneelmatig en hart.
roerender zijn kin , dan de voorftelling van een' ontfla .
genen galeiflaaf, door de geheele wereld teruggeftooten, als
een wild dier omfingeld , uit zijne ftulp verjaagd door bet
vuur, hetwelk de woede zijner vijanden heeft ontftoken,
en gedwongen tot bet begaan e, ner misdaad , ten einde
wederom naar de galeijen to worden gevoerd , waar hij ,
voor 'c minst , de zekerheid heeft , niet van honger to zul

ten omkomen
„ --- Te Epinal verliet zekere A 1. E X I S DEN I Z o T, des .
gelijks ontflagen gale flaaf , zijnen kerker, waarin hij opge4
floten was geworden ter zake van bet overtreden zijner bal .
lingfchap , en wend op nieuw naar Mattaincourt, zijnewo,
plaats, verwezen , om aldaar wederom onder her toezigt dgr
Policie ce verblijven . Maar ook deze man keerde weldra terug
naar bet Gemeentehuis , dat hem zijn' pas verfeend had, en
verklaarde , dat hij de ftad Diet verlaten had , maar integendeel , ten einde hoe eer hoe iiever weer in de gevangenis to
geraken, om to kunnen levee, terftond verfcheidene dieff'al_
ten, bij onderfcheidene kooplieden, had begaan ; ten bewijze
waarvan hij een' nieuwen overrok vertoonde , geftolen bij den
een', een brood, ontnomen aan een' ander', een ftuk kaas,
ontvreemd WE den winitel van een' derden . Bij ondervraging
voor den Regter ter Inftructie , zeide hij eenvoudig ; „ Ik
heb geftolen , maar niec heimelijk , en enkel om in de ge.
vangenis to komen . Doe uw best, Mijnheer de Regter,
dat ik wederkeere van waar Ik kom ; want, door de mast .
fchappij als uitge[tooten, vind ik daar ten minfte werk
en brood!"

FRANSCHE LETTERKUNDIGE KWAKZALVEAIJ .

V oor bet jaar 9833 is wederom to Parijs verfchenen de
Almanach de France, waarvan een gedeelte van den zeer om .
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!lagtigen titel, vertaald, dus luidt : GEZONDHEID . WELVAART.
KENNIs . Voor lien (Franfche) Stuivers . ALMANAK VAN FRANKRI1K . 11anw/zende alien Franfchen, die lezen kunnen (!) : hunne
Pligten, hunne • Regten , hunne Belangen, enz. enz . enz . Ver.
klaard door 44 Prentverbeeldirrgen. In den Deel, (Almanaksformaat !) van 224 bladz/den (6oo,000 letters) , gel/k/faande
met een De-1 in 8vo . van 3o vellen -en van 6 francs, gedrukt
ten getak van een millioen-driernaal-honderdduizend exempla .
ren, door het Cenootfchap ter uitbreiding van verJlandel/ke
kennis, onder befcherming van 227 Leden van de Kamer der
Pairs en van die der 4fgeyaardigden, met medewerking van
Ioo,ooo corresponderende Mededrbeiders en Inteekenaren van
het T/dfchrift van nuttige kennis . Is to bekomen in de 38,000
Gemeenten van Frankrijk, b/ al de corresponderende Leden
des Genootfchaps . 1833 .

Ex ungue leonern . Ziehier een klein flaaltje, Lezer! „ Eenvoudig middel, om, in twee wren t/ds, aan TWINTIG MIL„ LIOENEN Franfchen, die lezen noch fchrijven kunnen, (*) to
„ leeren, hunnen naam to teekenen . - Niemand, ook in de een„ voudigfle, armoedigfle omflandigheden, is er, die niet tien„ maal in zijn leven de fmart of de fchande beeft ondervon„ den van niet to kunnen teekenen, bet zij eene burgerlijke
akte, of een contract van k6op en verkoop, enz. Door
„ riiddeI van de navolgende handelwijze, welker verfpreiding wij aan onze 1,000,000 lezers aanbevelen , kan ge .
„ heel Frankrijk, eer een jaar verloopt , zijnen naam leeren
„ fchrijven . Geen kinderfpel is zoo gemakkelijk aan to Ieeren
„ als dit . lemand, hoc dom of oud ook, begeert zijnen
„ naam to leeren fchrijven. Welnu I fchrijf then op den grond
„ met eenen fleen of flok , op eene deur of eenen muur,
„ met houtskool of krijt, op eene lei of op papier, met een
„ potlood of eene pen . De naam gefchreven zijnde, doe men
„ hem met een flrootje, een flokje, of ander gefchikt voor„ werp , de trekken nadoen , welke gij gemaakt hebt, en dat
„ hij die oefening herhale . In de eerfle les, van een kwar(*) Dat is nu dat Frankrijk , hetwelk zich bij uitfluiting
de Groote Natie noemt , hetwelk den coon geeft aan bet ver .
lichte en befchaafde Europa, hetwelk ook onder ons, he .
laas I zijne flaaffche navolgers bij cienduizenden telt in fpraak,
in manieren en - in zeden , en voor hetwelk Mogendhtden beven !

FRANSCHE LETTERKUNDIGE KWAKZALYERIJ .

„
„
„
„
„
„
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tier uurs , zal hij in ftaat zijn , dezelve redelijk wel to
kopidren, en zich alreeds gelukkig en her gevoelen van
zijnen naam to kunnen fchrijven . Doe hem daze oefening zoo
tang herhalen, tot dat hij dien kan fchrijven zonder zich
to vergisfen . Wanneer geheel Frankrijk kan onderteekenen,
zal geheel Frankrijk fpoedig kunnen lezen."
WELMEENEND AANBOD .

Len Edelman in bet Westen van Engeland, welke aan een
groot aantai handen in eene fabrijk arbeid verfchafce , wilde
zijn werkvolk aanmoedigen tot bet pligtmatig en getrouw waarnemen van een' op handen zijnde kerkelijken feestdag , en
Iiet hun to dien einde weten , dat, indien zij alien ter kerke
gingen , zij dien dag hun loon even zeer zouden ontvangen,
ais op een' gewonen werkdag . De menigte befloot hierop ,
uit haar midden eene bezending aan den Fabrikant of to
vaardigen , met kennisgeving , dat , zoo hij hen ook voor
over-uren wilde betalen, zij dan ook nog in de avondkerk der
Methodisten zouden gaan .
JEZUITEN GEEN ZANGVOGELS .

Len Fransch Officier beyond zich met twee Jezuiten in bet
paleis van den Ridder r. O M E L L I N 0 to Napels . Ben der
boeren van den Ridder , een eenvoudig landman , bragt , ais
naar gewoonte , joist toen zijnen I-leer de eerfte duiven . De
Franschman was zoo even van eene wandeling door de ftad
teruggekomen , en verhaalde , dat hij de kerken der Francis .
kanen, Dominikanen en die van eenige andere Orden bezocht,
en overal zich in her fchoone gezang verlustigd , maar alleen
in de kerk der Jezuiten alles flom en Itil gevonden had . Hij
vroeg derhalve : „ Van waar koint bet, dac alle andere monniken zingen , en alleen de Jezuiten niet €" Hem werd geantwoord : „ Wij zijn geene monniken , en s T . I G N A T I U S
heeft gewild, dat w1j alleen aan de geleerdheid en niet aan
bet gezang ons zouden wijden ." - De boer, die de duiven
gebragc had, vroeg hierop , of bet hem vergund ware, ook
zijne meening to zeggen . De Ridder kende den vrolijken
prater , en wist , dat hij fours aardige invallen kon hebben .
De verzochte vrijheid werd this gereedelijk toegeftaan . Nu
fprak de landman : ,, Ik ben maar een arme boer , en gevolgelijk ook flechts een dons uilskuiken ; maar zoo veel
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weet ik echter bij eigene ervaring, dat alle vogels zingen,
bebalve - de roofvogels." De Ridder en de Officier barst.
ten uit in een luidkeels lagchcn ; ook de beide Jezuiten hielden bet voor de beste partij, een weinig mede to lagchen ;
maar her fcheen hun Loch war moeijelijk to vallen en niet
regt van harte to gaan.
HOLLANDS LEGERHOOFDEN.

Een handhaaft, in vorstlijke grootheid gehuld,
Zijn fchepter en landregt naar waarde .
De fterren, wier luister her luchtruim vervult ,
Zijn beelden der vorflen van de aarde ;
Zij wentlen en volgen de wet van den tijd ;
Maar 88n is onwrikbaar, de maanden ten fpijt .

Zij ftaat in bet noorden des hemels vol gloed,
En vonkelt verdoolden ten baken ;
Die fler is de poolfter. Gekruld aan haar' voet
Beweegt zich de fettle der draken,
En rondom haar' zetel aanfchouwt zij den gang
Van magcige lic'aten , in dreigend gedrang .
Daar vlammen de groote , de noordlijke kroon ,
De dolfijn , die koning der zeeen,
Twee arenden , forsch als de vogel der goon ,
En kronklend, vol giften en weeen ,
De listige Hang haar vijandig in 't oog , -haar ruscig en vol ftaat zij pal aan den boog .
Want voor haar, in 't reusachtig beeld van den beer,
Her beeld van Callisto, verzamen
Bevriende geUernten zich lustig ten beer,
En ftaan onder fchictrende namen ;
Een zevental, blakend en blindend van glans,
Verkondigc den ftand van bet beer aan den trans .
Twee hunner, haar zelve regtlijnig verwant,
Scaan voor, aan de fpitfe der fcharen ,
En zetten den fcheemrigen avond in brand ;
Vijf andren , die 't duister doen klaren,
Gaan flout op hun fchreden de legermagt voor,
En toonen aan boofden , min glansrijk, bet fpoor .

HOLLANDS LEGERHOOFDEN.

Dat leger van lichten beceugelt den draak ,
En dwingt hem den opflag to neigen ;
Al wet hij zijn klaauwen en opent zijn kaak ,
Hij deinst en krimpc weg voor hun dreigen ,
En al de gedrogten van 't fterrijk azuur
Aanfchouwen , op afftand , hun fchiccrende vuur .
Herkent ge in die fterren de vorfen van de aard' ,
Oud_Holland en 'c beer zijner telgen? Die poolfer is Nasfau , een wereldkroon waard' ;
Die draak is de rooffaat der Belgen ;
Die arenden, noordkroon, en dolfijn en fang,
Wij, broeders! wij kennen die alien finds lang .
Wat lot ware 't lot van oud-Holland geweest,
Een keten van last en ellenden,
Had Nasfau, verlicht en volhardend van geest,
't Gevaar niec door vastheid doen enden ;
Had hij Been getrouwen in 't wapen vereend,
En 't regt met den zwaarde zichzelven verleend?
Herkent ge in die ferren 'net beeld van ons beer?
Wat waar' van oud-Holland geworden
Met zonen, verwijderd van moed en van eer?
Een prooi van verwilderde Borden .
De vastheid des Konings had weinig den Nat
Bij lafheid of fapheid van burgers gebaat .
Maar vuur was de boezem van groot en van kleen,
Om 't land tegen vreemden to dekken ,
En God fchonk ons helden , ervaren meteen
Om 't rigtfnoer en voorbeeld to frekken ;
Zij hebben, naast Nasfau , ons onregt vergoed ;
De zege hangt meer van beleid of dan moed .
Daar that bet, dat leger ; daar feat zij , die magt
Van kneebten, verbroederd met vorfen ;
Met hoofden vol kunde , met armen vol kracht
En vrijheid en moed in de borfen ;
Daar that zij gelauwerd, en blinkt voor bet oog
Van 'c farend Euroop, ala Callisto omhoog .
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Twee heldert ter fpitfe, nit Nasfau geteeld,
Vijf andren, die na lien beftieren,
Voltooijen den fpiegel van 't reusachtig beeld
Met zeven helvonklende vieren.
De fchoonfte is Oranje, die vorstlijke loot,
In daden en glorie mijn zangfter to grout .
Bezijden then krijgsheld en rondom hem been,
Wachthoudend aan 't hoofd der getallen ,
Staan Weimar en Meijer, Cort Heilgers, van Geen
En Knodfer, en boven die alien
Prins Fredrik , de tweede der vorstlijke zoons ,
De hoogmoed der natie, de luister des troops .
Zij hebben , ontzaglijk in moed en beleid,
Van helden , min fchittrend , omgeven,
Ons jeugdige leger de zege bereid ,
Oud-Holland in waarde verheven,
En de uitfpraak van Nasfau verzwaard , in de fchaal
Der ftaatkunde, met hec gewigt van ons ftaal .
Daarvoor zij hun dank en bewondring en lof ;
Hun ]even moog de Almagt verlengen I
O Vader der lichten ! Bewaker van 't ftof !
Vervul Gij de bed, die wij plengen ! Uw fchild en Uw wapen was alien nabij ;
Behoud ons die helden , en kweek er als zij I
Dan, aan den ftaatkundigen trans van Euroop,
Zal Nasfau, als poolfter, verblijven,
Schoon de andre geftarnten, in wisflenden loop,
Naar tijden bewegen en drijven ;
Dan blinks fteeds ons leger van glorie en krachc,
Als 't fchittrende beeld van Callisto bij nacht .
C. G. WITHUTS .

DE GIZ&LLIN DES LEVENS .

Ik ftaarde onder 'c wandlen
Zoo ftil voor my been,
Zocht planten en kruiden,
En vond er niet een .
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Toeh zag ik ten lsattte,
Bij 't fchijnfel der maan,
Een bloempje , verborgen,
In eenzaamheid ftaan .
Ik wilde bet plukken ;
Maar 't lispelde zacht
Ach ! moet ik verwelken,
En derven mijn pracht?
Ik groef bet, met aarde
En worteltjes, uit,
En droeg nu to mijnent
Den kostbaren buit .
Ik plantte bet weder ,
En kweekte bet aan
Nu groeit bet, en bloeit bet,
Tot vreugde op mijn baan .
GoT A E

gevolgd .

C . H . S. F. M O O R R E ES .

DE EFFEKTENBEURS
DES
MENTSCHELIJKEN LEVENS .

(*)

Onlangs, om een' vriend to toeken,

Dwdalde ik Amftels 13eurs in 't rond,
En bezocht er aile hoeken ,
Tot ik hem , haar' pilaar , vond .
'k Vond hem , wear ik 't niet verwadhtte ;
'k Vond hem . . . . in d' Effektenhoek,
Dien ik heel eurieus betrachtte,
Als mij een gefloten boek .
(*) Voorgedragen in de Maatfchappij
en in de HOLLAN#ISCHE MMATACI
en WETENSCHAMP" .

GEMEEN
NUNSTEN

TOT ta>fft VAN 'T ALMPPJV 'With FEAA>QEL
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'k Heb een' blik in 't boek gellagen ,
Dat van fpookfels overvloeit,
Beurtlings hoop en vrees doet dagen,
Dag en nacht den lezer boeit ;
Dat den mensch , bij cijfers I .-vend,
Doet beilaan door 't blind geval,
En de ziel , in cijfers zwevend ,
Soms herfchept'in een getal i
Maar niet enkel in dien handel
Wordt to vaak bet middel doel ;
Ook in onzen ganfchen wandel ,
In des levens boat gewoel .
Dan, geenszins tot zedepYeken
Heb ik 't Beursgewoel befchouwd ;
't Lust mij , in de taal to fpreken
Van dien hoek, naar best onthoud .
Toegepast op 'c Menschlijk Leven ,
Dekk' die fpraak bet met een kleed ,
Waar gij , naar mijn fpelend ilreven ,
Al zijn' onlusc bij vergeet I

Weinig , in de Kinderdagen,
Valt to melden van 't Eil'ekt,
Dat noch vaste koers helpt fchragen,
Noch foliditeit verilrekt .
Nu eens vallend , dan wedr rijzend ,
Is de gang niet geasfureerd ;
Maar, op rijper toekomst wijzend,
Ook niet zelden geanimeerd .
Immer Loch veel variatie ,
Met een onophoudlijk fpel,
En tot kleine fpeculatie
Leeet bet zich bizonder wel . --

DES MENSCIIELIJKEN LEVENS .

In de prille jong'iingsjaren
Wordt de Beurs gefrequenteerd,
Of zij enkel goud zal baren ,
En met lust gefpeculeerd,
Alles, alles words verhandeld,
Zelfs het incouranttte goed ;
Op den weg, then men bewandelt,
Menig frauduleus bankroet .
Wdi hem, die, 't folide minnend ,
In den wind niet fpeculeert,
En, die dwaze zucht verwinnend,
Zich nog tijdig retireert !
W61 hem, die op Wetenfchappen
En op Kunst beleening doet !
Deze toch, wat ook moog' Happen,
Schoon op tijd, betalen goed .
In de Vriendfchap Reeds omzigtig,
Schenk' hij zulke geen crediet,
Die, aan Ondeugd medepligtig,
Geen mordle rente biedt .
Speculeert hij in het minnen ; Minnen is een zoete zaak ;
Maar de weg , voor die 't beginnen ,
Duister vaak , als - 't Syndikaat I

't Is de weg van 't Echteleven,

Die perpetudie vreugd
En een rente alleen kan geven ,
Steeds beftaanbaar met de Deugd .
Als een mooi, lieftalig bekje
's Jong'lings hart veroverd heeft,
En 'c bezit van zoo'n Effektje
't Doel is, waar zijn ziel naar Rree£t ;
Hoe de koers moog' willig wezen ,
Hooger, hooger biedt hij op ;
Moet hij concurrentie vreezen,
Hij drijft Liefdes koers ten top .
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Thans, ten toppunt van genoegen,
Groeit zijn hell van uur tot uur ;
Hoe de Beursgang hem doe zwoegen,
't Loon verzoet hem al hec zuur,
En mag hij de Premie crekken,
Aan 't Effekc meest geannexeerd,
Preniie , die tot vreugd kan flrekken ,
Door de Liefde gecreeerd ;
Dan ook, met die nieuwe weelde,
Wordc hem nieuwe zorg vertrouwd ;
Veel, van 't geen den Jong'ling flreelde,
Met een ander oog befchouwd .
Kind'ren zijn als Kansbiljetten ,
Die, gelukkig uitgeloot,
Al de zorg ligt doen verzetten,
Hun gewijd van Moeders fchoot,
Maar wanneer, fpijt al ons waken
En bet Ouderlijk geduld ,
Ze al die zorgen eens verzaken, -Ach l wat zijn zij?. . . . Doode Scbuld i ^Onvermoeibaar zij bet flreven
Van den Mannelijken tijd,
Dien hij , in 't bedrijvig levee,
Op de Gxoote Bents verflijt.
Doet hij in folide flukken ,
Waagt hij, hand'lend, niet to veel,
Dan valt hem , bij 't welgelukken ,
't Onbeperktst crediet ten deel.
Maar, zoo hem Fortuin niet diene ,
Leg-g' hij zelf haar niet aan band,
Vall' nooit in de contramine,
Die vaak armod teelt en fchand'.
't Goat toch vast, de beste rente
Geeft bet kapitaal der Deugd,
Genoteerd, in 's levens lente .
Op de prijscourant der jeugd .

DES attNSCSELUJUN LEVaN$ .

Als de dagen dan verfehijnen,
Die, met onverbidb'ren fpoed,
De restancen doen verdwijnen
Van hec jeugdig bruifend bloed ;
Als men wil beleening tluiten
Op de jaren, die men draagt ;
Maar de Tijd, door niets to Ruiten ,
Geforceerde heffing vraagt
o! Dan zijn 'c de kapiL.alen,
In 't verleden opgelegd ,
Deugd en Godsvruchc , die nooit falen ,
Nimmer worden opgezegd . Laat ons van den Grijsaard leeren.
Hoe is 's levens koers gezakt!
Zal de Dood nog prolongeren,
Of vernietigt hij 't contract?
Lusteloos en fiaauw in 'c hand'len ;
Meestal weinig kooplust meer ;
Zeer gedrukt en flap in 't wand'fen ,
Werpt een bettnhaas hem ter nedr .
Wat hij nog ter markt kan brengen ,
Wil nlet langer aan den man ;
War het lot nog wil gehengen,
Treks hij naauw courtage van .
Wat dan rest u , arme Grijze? „ 0!" dus fpreekt hij , „ eindloos veel ;
En ik dank Hem , den Alwijze,
Voor hetgeen mij vie! ten deei .
„ Van dat ik, in 't prilst der jaren ,
's Levens Beurs betrad , tot thans ,
Maakte ik jaarlijks, zonder fparen,
Mijne zeedlijke balans .
„'k Stuitte vaak op kwade posten,
Onbedachtzaam gecreeerd ,
Telkens, maar to mijner kosten,
Door berouw geliquideerd .
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• Schoon, als Jong'ling, de ondeugd hatend ;

Troffen Deugd en Ondeugd zoom,
Deze biedend , gene latend ,
Was mijn keus niet Heeds bekwaam .
„'k Zag mijn debet vaak bezwaren
Met veel Werkelijke Schuld :
Ach! hoe had ik 't kunnen klaren,
Zonder mijn Pacroons geduld ?

• Loste ik eens eene Obligatie ,
Altijd bleef er Achterfland ,
En , met luttel variatie,
Immer debet voor de hand .

„ Wat de Mensch bier om moog' zetten,
's Levens ichuld, nooit ingehaald,
Words, gelijk Schatkistbiljetten,
Door hem niet voluit becaald,
„ Ja, ondanks al 't prolongdren
Van den Grooten Crediteur,
Stoat een zeedlijk bankroecdren
Elk in 't einde voor de deur .
„ Want no Beurstijd geenen handel .
Sluic voor ons zich ddns hear kring,
Wat er din is in den wandel
Loopt voor onze rekeningi

• Maar ons rest her vast vertrouwen

Op den Grooten Principaal .
Dit, zoo wij op Hem flechcs bouwen,
Schenkt ons Hemel-kapicaal .

„ Trachcen wij deeds z66 to leven ,
Met een waar berouw vervuld,
Dat ons eenmaal word' vergeven
Al onze Uitgeftelde Schuld I

• Wordc de Levensobligacie,

1832 .

Vroeg of fpii , dan afgelosc,
Rest ons, zonder variatie,
Een perpetudle post ."
J.

W,

U

N T E M A.

MEN GEL WE RK .
VERHANDELING,

OVeR

EENE

NATUURKUNDIGE

SCHOUWING VAN DEN ZEDELIJKEN MENSCH,

BE-

(*)

gehouden bij bet Departement Groningen van de
Maatfchappij Tot Nut van 't fllgemeen,
den Iz Dec . 1832,
door
S . STEATINGH, EZ .

1Jaar het doel dezer Maatfchappij , waarvan wij ook hier
eene afdeeling uitmaken , gezegd kan worden to beftaan
in vermeerdering van menfchengeluk en menfchenwaarde,
zoo zal het niet vreemd kunnen geacht warden, deze
voorwerpen van hare zorg en bemoeijing nader aan onze
befchouwing to onderwerpen , en dezelve in hunnen verfchillenden aard en neigingen meer bijzonder na to gaan
en kenbaar to maken . Daar zijn immers geene voorwerpen in de geheele bekende Natuur, welke voor zoo
vele onderzoekingen , befchouwingen en toepasfingen vatbaar zijn , als de mensch , die boven al het andere gefchapene her voorregt `heeft, dat hij zichzelven kan onderzoeken en beoordeelen, en zoo wel zijne deugden als
gebreken in het helderfte daglicht ftellen . Geene plant
immers is er, die haar eigen aanzijn gevoelt, of met
zelf bewustheid voortleeft ; geen dier beftaat er , hetgeen
zich in eigen nadenken zal verliezen , of zijne deugden
of zwakheden of die zijner voorouderen zal kunnen verkondigen , of zijnen eigenen ]of of zijne berisping prediken . De mensch, daarentegen, overziet alles op aarde,
zoo wel zichzelven , als alles , wat buiten hem is ; --.
(*) Eerfle deel , algemeene en bijzondere eigenfchappen
der floffen.
MENGELW . 1833 . NO . 7 .
V
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hij neemt, afzonderlijk of in maatfchappelijke vereeniging,
in kracht en volmaking toe of weder af, en is vatbaar
voor de hoogfte volmaking, maar ook voor de laagile misvorming .
Ik heb mij vroeger veroorloofd, dezen zoo zonderiingen en in alle opzigten bewonderenswaardigen mensch
aan eene fcheikundige ontleding bloot to ftellen, waarvan de uitkomften niet geheel onvruchtbaar fchijnen to
zijn geweest, en daardoor zeer vele belangrijke eigenfchappen van dat belangrijk wezen zijn ontdekt en kenbaar gemaakt ; zoodat ik nu, door deze vroegere poging aangefpoord, den mensch aan eene tweede, nieuwe
proeve wilde blootftellen, en wel meer bijzonder zijn
innig maakfel en zedelijke zamenftelling van den natuurkundigen kant zal trachten toe to lichten , daar wij to
then einde aan uwe aandacht zullen voordragen eene natuurkundige befchouwing van den zedel~&n mensch , en
ons voor tegenwoordig meer bijzonder bepalen bij de
toepasfing van de meer algemeene en bq~zondere eigenfchappen der fiofen ; terwijl later de overige deelen der
Natuurkunde, als Werktuigkunde, Gezigtkunde, enz .
bierbij in aanmerking zullen kunnen worden genomen . Offchoon wij immers der menfchen ziel en zedelijk beilaan genoegzaam kennen en daarvan overtuigd zijn, zoo
zijn wij nogtans , om den onftoffelijken aard van dit
hoogere wezen , tot meer duidelijke bevatting van hetzelve, genoodzaakt, ons van voorftellingen Wit de aan
onze zintuigen meer bekende rij der floffelijke dingen
to bedienen .
Dat de taak, die wij oris hebben opgolegd, nogtans
moeijelijk en bezwaarlijk is, blijkt, omdat zij ligtelijk
twee ongunilige uitkom lien kan opleveren, en van eene
minder gelukkige behandeling van bet onderwerp, en
van eene mogelijk zigtbaar wordende nadeelige zijde van
ons verheven menfchengeflacht, waarvan wij gaarne de
deugden zien vermeld en de feilen verzwegen . Het zal
immers daardoor blijkbaar kunnen worden , dat deze
floute alleenheerfchers der aarde, die den worm in bet

VAN DEN ZEDELIJKEN MENSCH .

297

flof vertreden , en al bet gedierte aan zich cijnsbaar
achten ; cm wie alleen de bloemen haren geur zouden
verfpreiden, bet goud en zilver met onverdoofbaren
gloed zijn omflraald, en lucht en water en hemel en
aarde uit bet niet zijn getogen , - dat deze , zeg ik ,
veelal cene floffelijke zijde vertoonen, en minder van dat
vuur en then gloed verraden , die zij uit hoogere fpheren ontvangen hebben , om zich boven bet ftoffelijke to
verheffen en tot hoogere rangen op to klimmen .

Wanneer de Natuurkundige de itoifen befchouwt en
aan zijn onderzoek blootflelt, fchrijft hij daaraan meer
vaste algemeene, of meer toevallige, minder algemeene
eigenfchappen toe , waarvan de eerfle meer onmiddellijk
noodzakelijk tot derzelver beflaan to houden , de andere
minder bepaald en bij afwisfeling daarin voorhanden zijn .
Tot de vaste algemeene eigenfchappen der floffen brengt
men eenen zekeren vorm of eene gedaante, hare ondoordringbaarheid , deelbaarheid , ijlheid , beweegbaarheid en
aantrekkingskracht ; tot de meer toevallige worden gerekend derzelver warmte of koude, droogte of vochtigheid .,
doorfchijnendheid of ondoorfchijnendheid , vastheid of
vloeibaarheid , hardheid of weekheid , buigbaarheid of
veerkracht . Onze Verhandeling verdeelt zich daardoor ook
gereedelijk als in twee deelen, waarvan bet eerfle zich
bepaalt ter befchouwing der algemeene, bet tweede tot
die der toevallige eigenfchappen der floffen ; tot welk
eerfte gedeelte wij thans overgaan .
De eerfle vraag is dan , of onze daden , handelingen en
neigingen ook , gelijk de floffelijke voorwerpen , eene
zekere en verfchillende gedaante hebben , en eene zekere uitgebreidheid of eenen vorm bezitten . Wij zullen,
namelijk , zien , dat , hoe vormeloos ons ook in den
eerflen opflag der menfchen ziel mogt voorkomen , dezelve nogtans veelal eene ongelijke hoegrootheid , en
zelfs verfchillende vormen en gedaanten aanwijst . Blijkt
Va
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er niet terflond een aanmerkelijk verfchil tusfchen de
zoogenoemde kleine en groote geesten, waarvan de eerflen om derzelver beknopten vorm naauwelijks merkbaar,
terwijl de anderen om hare uitgebreidheid en groote
werking aan alien zigtbaar en opmerkelijk worden ? Den
kleinen geestvorm merken wij op bij then mensch, welke
als zonder daden , handelingen , neigingen of driften voortleeft, en ilechts meer ligchamelijk bier aanwezig is. Deze
worden geboren , eten , drinken en ilerven ; ontftaan
veelal onmerkbaar , en verdwijnen even ongemerkr . Derzelver ziel is niet alleen klein en bekrompen, maar ook
veelal van eenen naar den laagften trap van veredeling
gewijzigden vorm , en komt zeer veel overeen met de
uit bet water door ilil(land afgefcheidene groene flof van
P R I E S T L E Y, uit welke van lieverlede kleine onzigtbare afgietfel- en raderdiertjes gevormd worden, waarvan
flechts enkele nog maar tot eene polijpenwaarde opklimmen . De bewegingen en daden van deze kleine zielen
zijn dan ook niet dan met bet gewapende oog zigtbaar ,
geven dan nog aan den befchouwer (lof tot medelijden
over de groote eenvoudigheid en vormeloosheid der deelen , en doen hem de menfchelijke ziel in den ongeflepenflen en gevoelloosflen toefland kennen . - De Natuur
loopt bier nogtans bij deze zielen den geheelen doolhof
van wiskundige vormen door, en klimt van de eenvoudige flip , door eene reeks van lijnen en hoeken , van
lieverlede tot de hoogere en meer volmaakte wezens op .
Bij dezen hebben eenigen ilechts den vorm van eenen
wijden zak , die zich alleen opent , om hunne prooi
op to nemen, waarvan zij zich fpoedig weder ontdoen,
om met nieuwe drift aan dat verterend inflinkt to voldoen .
Klimmen wij eenigzins hooger bij deze wezens op, dan
ontdekken wij er fporen van hart en zenuwen en werktuigen van hoogere volmaking . Wij vinden reeds eenige
bewijzen van gevoel ; de fpijsvertering van gedachten
wordt reeds merkbaar, en eene regelmatige affcheiding
van fappen van oordeel en kennis heeft bier meer en
meet plaats . De ziel kan nu reeds hare eigene gedach-
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ten voortbrengen , dezelve vermenigvuldigen en voortplanten , en, offchoo ., bij de lagere geesten nog flechts
een wit infektenfap door de home vaten des verftands
vloeir, ziet men toch weldra bij anderen reeds bet rood
gekleurde bloed door de meer beleefde aders van bet gemoed ftroomen , tot dat datzelfde roode bloed , met
warmte uitgerust , in meer verfnelde kringen rondvliet ,
wijsheid , verftand en oordeel ontwikkelt , en bet eindelijk bij fommigen , over dezen grenspaal van gematigdheid gevoerd , met vermeerderde fnelheid in kokende
hitte door de enge vaten bruist , en met zijnen gloed
en geestdrift hoofd en hart verzengt , en al bet goede
in zijnen verderfelijken ftroom wegrukt en medefleept .
Heerschzucht , geweld , buitenfporigheden en ontembare
driften openbaren dan dezen volkanifchen gloed , die
veelal niet dan door eigene verwoesting kan gedempt
of beteugeld worden, na de droevigfte fporen van verwoesting door de uit(troomende lava der hartstogten to
hebben achtergelaten .
Den verfchillenden vorm en de toenemende volmaaktheid der menfchelijke ziel dus buiterr alien twijfel gefteld
hebbende , vragen wij dan nu verder , of dezelve ook
cene met de flof gemeene valschheid of ondoordringbaarheid bezit, die belet, dat de eene ziel in de andere
dringe , of op dezelfde plaats tegenwoordig zij , waarop
eene andere of meerdere zielen zich reeds bevinden . Onze ziel is immers zulk een dun ftofweeffel en uit
zulke fijne draden gefponnen, dat de mogelijk)eid van
eene zoolanige ineendringing der zielen in den eerften
opilag niet vreemd fchijnt , en dus bet door de Dichters
zoo dikwijls gebruikt wordende ineenfmelten der zielen,
als gevolg van hooge liefde en genegenheid , niet zoo
ongepast of overdreven moot gehouden worden , als bet
door velen is opgenomen geworden . Om dit punt toe
to lichten , zullen wij onze toevlugt moeten nemen tot
het in onze latere tijden met zoo veel ijver beoefend
Dierlijk Magnetismus , hetwelk ons namelijk de banden
heeft aangetoond , waarmede bet onftoffelijke aan bet ftof
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verbonden is , daar het door deszelfs werking onze ziel
van haren hoogeren herfenftroom naar de meer floffelijke
en lagere buiksingewanden doet afdalen , en aldaar , als
meer los en ongebonden, door eigene kracht doet werkzaam zijn en kenbaar worden . Hier, als flechts met
den eenen voet op de aarde fleunende, verheft zij zich
als met den anderen, door eigene a=therifche kracht voortgeftuwd, door den uitgebreiden wereldkring, en doorkruist landen en zeeen , bergen en afgronden ; tot dat ,
het ligchaam zijne regten hernemende bij verflaauwing
der magnetiiche werking , de ziel tot haren vorigen zetel terugkeert en weder aan het ligchaam cijnsbaar wordt.
Men heeft nu verder betoogd, dat de zielen in, dezen
magnetifchen toeftand elkander op ongehoorde afftanden
zouden ontmoeten , op elkander zouden werken , fomtijds
geheel ineendringen , en alle vastheid en weerftand verliezen ; dock, hoe innig ook deze verbinding moge geacht worden , moet dezelve altijd meer als eene werktuigelijke vermenging, dan wel als eene ware innerlijke
vereeniging worden aangemerk*_, daar bij de geringfte
vermindering van het magnetisch vermogen Been fpoor
van deze verbinding bij dezelve overblijft .
Wij gaan dan nu over tot de derde algemeene eigenfchap der floffen , namelijk derzelver deelbaarheid, en
zullen dus moeten nagaan , of ook onze ziel daarin weder met de floffelijke voorwerpen overeenkome , dat zij
in meerdere deelen kan gefcheiden of verdeeld worden . Dat de ziel uit deelen beftaat , zal gemakkelijk verftaan
worden , als wij ons dezelve flechts zamengefleld voorflellen uit verfchillende neigingen, vermogens en krachten , als begeerte , verftand , oordeel , wil , vernuft,
geheugen en dergelijke meer , die alle - gelijk de grondflagen der luchtfoorten door de warmtellof tot den ftaat
van lucht gebragt worden --- ook hier door eene algemeene zielftof in then geestigen vorm herfchapen zijn ;
terwijl dezelve door gedurige aanraking met ftoffelijke
en onftoffelijke voorwerpen onophoudelijk ontleed en in
verfchillend beftaan en werking gekenfchetst words . Hier-
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bij moeten wij opmerken , dat er tusfchen deze zielflof
en de levenskracht van bet ligchaam eene groote verwantfchap beflaat ; terwijl deze levenskracht meer door
de vorming en bewerktuiging der flof ontwikkeld wordt,
en ook in iedere plant en dier voorhanden is, doch bij
den mensch bovendien verflrekt tot vereeniging der onfloffelijke zielftof, in alle hare wijzigingen en verbindingen , met bet floffelijke en daarvan in aard en beftemming geheel verwijderde ligchaam . Dat nu verder de
ziel in gelijkfoortige of ongelijkfoortige deelen kan worden gefcheiden , zonder geheele flopping van derzelvcr
oorfpronkelijk beflaan , leeren wij vooral uit ziekelijke
gefleldheden van ziel of ligchaam , bij welke wel eens
eenige deelen geheel onmerkbaar verilompen, of ook vernietigd worden , of , bij wederkeerenden flaat van gezondheid teruggekeerd, zich weder bij het geheel voegen
en eene nieuwe vereeniging der deelen aantoonen .
Van bier overgaande tot de i lheid of poreusbeid, die
bij de digtfte flofen nog eene menigte van porien of
holligheden aantoont, zoo zal ook deze bij onze ziel,
als vooral veel overeenkomst met de onzigtbare en ijle
luchtfoorten hebbende , genoegzaam kunnen worden aangewezen . - Wij weten immers , dat , wanneer wij in
zuurftoflucht kool verbranden , deze kool zich met die
luchtfoort naauwkeurig verbindt, kolenzure lucht vormt,
zonder dat daardoor vermeerdering van omtrek heeft
plaats gehad , en de kool dus in de porien van de lucht
is ingedrongen . Zoo kan nu ook de gemelde zielflof
eene reeks van bijzondere neigingen en vermogens aannemen en met zich verbinden, zonder dat ook juist daardoor de ziel in grootte of uitgebreidheid toeneemt . Niet
alleen dat, maar bier fchijnt ook weder veel overeenkomst met de luchtfoorten plaats to hebben , waarvan
fommige vereenigingen eene ineenkrimping en andere
eene meerdere uitzetting na de verbinding aantoonen .
Zoo zien wij algemeen , dat de f hadelijke vermogens,
die de ziel in hare porien opneemt , als drift, wraak ,
haat en nijd , de ziel verkleinen en ineen doen krimpen ;

292

NATUURKUNDIGE BESCHOUWING

terwijl opregtheid, edelmoedigheid, trouw en Itandvastigheid dezelve in omtrek en grootte doen toenemen, zoodat de eerften, als meer ontkennende grootheden , de
waarde der ziel verminderen , en de laatlten , als ftellige ,
dezelve vermeerderen en doen toenemen . Opmerkelijk is
bet nogtans , dat fommige menfchen bet vermogen bezitten, om aan hunne met ondeugden en gebreken overladene ziel eene grootte en gewigt mede to deelen , die
men alleen bij de verbinding met deugden en voortreffelijkheden opmerkt . Dit ontf'aat daardoor, dat fommigen
deze ondeugden en gebreken, hoogst kunftig en geflepen , met deze of gene deugden of goede eigenfchappen
verbinden , waarvan zij de grootheid ontleenen en waarmede zij hunne gebreken onkenbaar makers . Zoo weet
de alleenheerfcher en overweldiger, bij zijne foute daden en willekeurige aanmatigingen en yolks- en grondroof, eene zekere hoeveelheid volksliefde en fchijnbare
gematigdheid to ontwikkelen . Door, bij bet daarflellen
van nieuwe en drukkende wetten, eenige verouderde en
door de gewoonte geeerbiedigde to behouden ; door enkele trekken van edelmoedigheid en onbaatzuchtigheid
onder de masfa van eifchen en vorderingen to vermengen , weet hij zich , in plaats van als een' verdrukker ,
als een' redder en befchermer van yolk en land to doen
eerbiedigen en openlijk to doen huldigen .
Van deze ijiheid der ftof gaan wij nu gereedelijk tot
de laatfte der algemeene eigenfchappen , namelijk bet belangrijk vermogen van aantrekking en beveegbaarheid
der ftoffen, over. -- De aantrekkingskracht immers is
die algemeene neiging det ftof, om elkander wederkeerig
to naderen , en wel in verhouding van derzelver hoeveelheid en meerdere nabijheid ; en doet zich ook deze
bij den mensch in eene oneindige reeks van afwisfelingen en vormen voor , en levert dezelve daardoor een
dagelijks nieuw tooneel van daden en verfchijnfelen
op . Aan deze aantrekkingskracht zijn wij de nuttige
uitwerkfels van onderlinge verbroedering en de voordeelen van bet maatfchappelijk leven en van alle inrigtin-
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gen , die door een gezamenlijk ftreven tot een nuttig
doel trachten werkzaam to zijn , verfchuldigd . Bij deze
aantrekking der zielen fchijnt een omgekeerde regel , als
bij de elektrifche en magnetifche werking der ftoffen s
plaats to hebben ; daar bij dezen de ongelijknamige als ftellige en ontkennende, en bij de eerften de g .°lijknamige
elkander zullen aantrekken en de ongelijknamige elkander afflooten . Zoo zal immers liefde door liefde worden aangetrokken, vriendfchap tot vriendfchap naderen,
en trouw en eerlijkheid elkander de hand bieden ; daar
haat , nijd , afgunst en hoovaardij door dezen zullen
worden afgeftooten, maar zich wel eens enderling zusterlijk zullen verbinden , om tot d6n heilloos en voor
hen en anderen verderrelijk doel werkzaam to zijn . Offchoon er dan eene zigtbare afiooting tusfchen de
deugd en ondeugd , tusfchen het goede en her kwade
plaats heeft , zoo zal men toch desniettemin wel e3ne
enkele ondeugd met de deugd , of eene enkele deugd met
eene zwakheid vereenigd zien ; zoodat men zelden voorbeelden van geheel onbevlekte deugd of van geheel fpoorlooze ondeugd waarneemt . Des menfchen leven en zorg
dient dus ook daarin grootelijks to beftaan , dat hij op
de verfchillende aantrekking en afflooting van zijne neigingen acht geve, zich door verbinding met het goede
zoeke to volmaken en door ontwijking van her kwade
zich voor teruggang behoede , om , aldus gelouterd en
veredeld , zich door eene hoogere geestkracht to zien
aangetrokken, het wezenlijke en belangrijkfte doel van
zijne hooge en verhevene beftemming.
Dat dan nu ook onze ziel , door hare ligtheid en geringen tegenftand van deelen , gemakkelijk bewogen en
ginds en herwaarts geflingerd kan worden , zal bij de
geringfte befchouwing van dit zeldzaam wezen genoegzaam blijkbaar worden . -- Doch, even als nu de ftof
weder meer bijzonder door de ftof wordt aangetrokken ,
zoo wordt ook de ziel meer bijzonder door de haar gelijke onftoffelijke deelen in beweging gebragt ; offchoon
desniettemin, oww hare naauwe verbindtenis met her ftoffe-
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Hike , ook deze daarop veelal eenen maar al to grooten
invloed uitoefenen . - Bij de meeste hartstogten en aandoeningen zien wij deze beweging der ziel ontftaan .
Wij behoeven flechts liefde, genegenheid, trouw en
vriendfchap, of ook haat, afkeer, wraak en toorn to
noemen, en wij zullen de eerften als oorzaken van eene
zachte, genoegelijke ftrooming van ons gemoed erkennen ; terwijl de laatflen dikwijls eene zoo hevige beweging van hetzelve veroorzaken , dat daardoor wel eens
feden worden omgekeerd, vruchtbare velden verwoest,
en dood en verderf alomme verfpreid . Ja , M . T . , even
als de woedende orkanen de zee beroeren , derzelver
golven hemelwaarts doen itijgen , de bergen op hunne
oppervlakte doen wankelen , en de aarde doen beven ;
zoo beroeren niet minder deze menfchelijke driften en
bewegingen geheele landen en volken, baden zich in ftroomen onfchuldig bloed , laden vloek op vloek op zich ,
tot zij eindelijk, in hare eigene vernietiging opgelost,
puinhoopen en bouwvallen, waar de rust van het graf
heerscht, als treurige gedenkteekenen van hunne magt
achterlaten . Zagen wij niet het weleer zoo bloeijend
Troje om ddne fchoonheid benard en beangst, een geheel yolk en vele bondgenooten tot wraak en verdelging
in beweging gebragt? Jaren lang duurde de kampitrijd
en de woeling der hartstogten voort, tot dat eindelijk,
na den dood van vele braven en helden , zich dit verfchijnfel met eene verwoesting van deze wondervolle ftad
oploste, en deze, als eene prooi der lief devlam, door
het ftoffelijk vuur ontbonden en vernietigd werd . Herinneren wij ons niet genoegzaam de wonden , v66r nog
flechts weinige jaren door menfchelijke begeerten en driften aan geheel Europa toegebragt , waarvan wij naauwelijks, als uit eenen verfchrikkelijken droom ontwaakt,
tot zelfbewustheid en rust zijn teruggekeerd, of op nieuw
ftrekt dat zelfde, op verlichting, godsdienst en befchaving zoo hoogmoedige werelddeel , tot een' fpeelbal van
menfchelijke bewegingen , ingewikkelde fpitsvindigheden ,
onbekende neigingen en raadfelachtige oplosfingen .
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Wij kunnen echter bier onze verwondering niet verbergen , hoe , to midden van deze zoo algemeene en hevige gemoeds- en flaatsbewegingen , zich bier en daar ,
en vooral in ons dierbaar Vaderland, nog eene flille rust
en germaatigde zielsge/ieldheid voordoet , die, van alle
woelingen vervreemd , zelfs bij bet befpringen van hooger en vereenigd flerker geweld en bij bet aangrimmen
der ontzettendfle gevaren , cene kalmte en gelatenheid
ontwikkelt , die geenen anderen grond kan hebben , dan
in de regtvaardigheid van onze zaak en in de hoogere
geestkracht onzer natie .
Wij gaan titans over tot bet tweede gedeelte van onze
befchouwing , -- de toepasfing , namelijk , van de meer
toevallige eigenfchappen der floffen op den zedelijken
mensch . Wij hebben onder deze genoemd de warmte en
koude , droogte en vochtigheid, doorfchijnendheid en ondoorfchijnendheid, vastheid en vloeibaarheid, hardheid
en weekheid , buigbaarheid en veerkracht der floffen .
De ligchamen worden , namelijk , nu eens meer warm ,
dan eens meer koud genoemd, naar mate zij met eene
meerdere of mindere mate van vrije warmte voor dat
oogenblik van onderzoek verbonden zijn ; offchoon wij
tot nu toe noch den uiterflen graad van warmte, noch
then van koude hebben kunnen bepalen . -- Ook met deze
weldadige, alles belevende warmte fchijnt onze ziel doorcirongen to kunnen worden , die dezelve weldadig prikkelt, tot gevoelens van liefde en menfchelijkheid opwekt,
en tot alle edele en voortreffelijke daden aanfpoort . Ontbreekt deze warmte , dan zien wij des menfchen hart als
met eene ijskorst omgeven ; dan is ook alle toegang voor
de zachte aandoeningen van liefde , medelijden en dienstvaardigheid gefloten, en is bij voor alle indrukken van
minzaamheid en edelmoedigheid onvatbaar gemaakt . Deze
warmte moet echter , zal zij nuttig zijn, gematigd en
beperkt zijn, en niet door overdrevene verbeelding, driften of onfluimige begeerten ontfloken worden ; want alsdan wordt zij gevaarlijk en verwoest al , wat haar omringt, met cenen vuurgloed , die noch door bet koude
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water der rede , noch door den Broom van bet koele
verfiand kan gebluscht of bedwongen worden .
Hoe fpoedig kan nu echter deze overdrevene warmte
ontwikkeld en verfpreid worden , en hoe vernuftig weet
men, door in bet brandpunt der begoocheling een tegenwoordig of toekomftig geluk voor to ftellen, eene geest .
drift op to wekken en eene verbeelding to ontvlammen,
waarvan nog kort to voren geen vermoeden of de minfte
verwachting voorhanden was . Ja , zijn niet veelal plotfelijke ftaatsomwentelingen, hoedanige onze eeuw en deze
latere dagen ons nog zoo levendig voor den geest brengen , bet gewrocht van zoodanige kunftige verhitting ,
waarbij men gebruik rnaakt van de ligte vuurvatbaarheid
van vele ontvlambare geesten, om door derzelver dolle
woede de oudfte troonen omver to werpen, de heiligi'e
altaren to flechten, en, onder den naam der hoogfte vrijheid , de laagfte flavernij to huldigen .
Zoo als men dan nu warmte en koude bij de zielen
van deze planeet ontdekt, zoo vindt men ook onder deze,
die of in eenen meer droogen toeftand zich bevinden, of,
met waterdeelen overladen, zich als vochtig voordoen . -De beide uiterften zijn bier weder als fchadelijlI to achten, daar eene to drooge, fchrale ziel onvatbaar is, om
zich ten nutte van anderen to ontwikkelen , of van anderen iets nuttigs to ontvangen . Hij is als een verdorde
boom, die geene vruchten, ja zelfs bijna geene fchaduw,
den vermoeiden wandelaar aanbiedt. Hij leeft, maar ontwikkelt bijna geene verfchijnfels van leven ; hij treurt
niet, als anderen treuren, noch lacht, als anderen lagchen . Hij ziet de wereld met al hare heerlijkheid, in alle
hare fchoone kleuren en fchakeringen , zonder eenige deelneming voorbijgaan , zonder dat de val van rijken of
troonen hem fchokt , zonder dat hij bij dreigende gevaren peinst of vreest. Wanneer de donder ratelt , de blikfems door bet zwerk fisfen , de orkanen boom en huis
omverflingeren, zeeen, dijken en dammen vaneenfcheuren , landen en volken overftroomen , de oorlog wanhoop en fchrik verfpreidt , flaart hij koel en onverfchillig
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deze iluiptrekkingen der natuur en kunst aan , even alsof deze hem Diet betroffen , en of het gevaar ook hem
Diet bedreigde . Het onweder zal immers wel fpoedig
voorbijgaan ; zijn bosch is door een nabijgelegen bosch
beveiligd ; de overftroomende wateren kunnen hem Diet
gemakkelijk genaken ; terwijl zelfs het ongeluk van anderen hem wel eens tot voordeel verltrekken kan .
Wat zal ik u echter van de door vochtdeelen geheel
doorweekte en klamme zielen zeggen , die , dagelijks in
zorgen en onrust bedolven , bergen van gevaar van zich
moeten afwentelen en zeeen van verdriet moeten ledigen ;
die voor eene vuurvonk verfchrikken , zich door eene waterbel laten ontzetten, en reeds bij het lijden van een infekt gefchokt en door de uitwafeming eener roos getroffen
worden? Gelijk de eerfte zorgeloos en onbekommerd door
de wereld zonder eenig nadenken heenitapt, zich even
min om zijn eigen, als om zijns nabuurs Teed bekommert, zoo is de andere gedurig doorweekt van tranen
en zuchten ; vol medelijden met zichzelven en anderen,
beklaagt hij zich over het verledene, is hij ontevreden over
het tegenwoordige , en vol zorgen voor het toekomende .
Wat nu de doorfch! nendheid en ondoorfch~rnendheid
der ftoffen aangaat , zoo weten wij , dat doorfchijnende
voorwerpen de lichtltralen ongehinderd doorlaten, terwijl
de ondoorfchijnende dezelve integendeel geheel of gedeeltelijk wedergeven . - Hoe duidelijk merken wij bij den
mensch deze beide eigenfchappen op ! Zoo zal de doorfch?jnende het weldadig licht van wijsheid en befchaving
zonder eenige aandoening of nut voor zichzelven doorlaten , en gaat dat licht door dit dunne zielenweeffel in
de onmetelijke ruimte van het gefchapene weder nutteloos zonder eenige binding of breking verloren . Men
ontdekt aan dezen geene de minite verandering of fporen
van opwekking bij de levendigfte voorftelling van zaken
of gebeurtenisfen, zoodat hij ook veelal geenen anderen
prikkel gevoelt , dan then van honger en dorst , en de
avond hem reeds fpoedig ter ruste leidt, waaruit hem
de ochtend naauwelijks doet ontwaken . Op de fcho en
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van wijsheid en ervaring is zijn verf'and onmerkbaar,
en zijn wil als door heulfap verlamd . En omdat niets
zich aan zijne ziel kan hechten, alles zonder cenige breking of binding van bet licht der wijsheid verloren gaat ,
kan ook geene kracht weder tilt hem eenig licht ten voorfchijn brengen, zoodat noch door den wreeden drang
van ftraffen, noch door bet gehardf}e ffaal van eerzucht
of belooning eenige vonken van vernuft of kennis uit
hem kunnen worden ontwikkeld of voortgebragt .
Van eenen anderen aard zijn nu de zoogenoemde ondoorfchJnende zielen, die wij of in meer helder witte,
of blinkend fpiegelende, of verfchillend gekleurde, of
meer of min donkere, zwarte zielen kunnen onderfcheiden ; waarvan wij alleen zullen opmerken, dat de matte
witte, reine zielen alle denkbeelden en voorfiellingen in
zuivere onfchuld en gevoel van deugd en als veredeld
zullen teruggeven ; terwijl de meer fpiegelende witte zie .
Len alle voorflellingen geheel onveranderd en eenzelvig
zullen terugkaatfen, zonder daarbij iets nieuws of oorfpronkeli;ks to hebben gevoegd . Sommige ongekleurde
zielen fchijnen echter een prismatisch , lichtbrekend vermogen to hebben, waardoor zij alle denkbeelden fpoedig
weten to ontleden , to fnipperen , en met heerlijk fchitterende kleuren to tooijen . Deze dringen fpoedig tot de
geheimen van natuur en kunst door, ontdekken overal
een nieuw veld van gedachten, gisfingen, meeningen en
daadzaken, en klimmen weldra van de eenvoudigfle tot
de afgetrokkenfte en verhevenfte gedachten op . Tot deze
klasfe behoort de rij van groote wijsgeeren , aanzienlijke
geleerden en fchrandere natuuronderzoekers . Ook de
kaleidoscopifche zielen fluiten zich bier zeer geregeld
aan, waaronder de groote vernuften, verhevene dichters
en talentvolle verdichters gerangfchikt kunnen worden,
die bij iedere wending van gedachten nieuwe mengeling
en verfcheidenheid van denkbeelden weten voort to brengen, en aan elken van buiten opgevangenen of uit hunnen eigenen geest voortgebragten lichtftraal eenen gloed
van kleuren en rijkdom van fchakeringen en beelden we-
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ten bij to zetten, die immer verrasfend en afwisfelend,
immer nieuw en betooverend is . De kameleontifche zielen fchijnen uitwendig, door hare eigenmagtige kleurwisfeling , van cenen gelijkfoortigen aard , maar verfchillen daarvan in innerlijke waarde en wezenlijk gewigt .
Deze zielen hebben hot vernwogen, om zich in alle uitwendige vormen en kleuren voor to doen en behagelijk
of gevreesd to maker , al naar mate bet belang deze verfchillendc vorinen of kleuren noodzakelijk maakt , waardoor men heden de rol van eenen opregten en braven,
morgen die van eenen valschaard of ontaarden, heden
die van vriend en morgen die van vijand aanneemt en
ten uitvoer brengt . Ter befturing van geheele f1aten en
volken en tot behoud van vrede en rust fchijnen deze
willekeurige klcurmenichen in hot f'aatkundige werkelijke
leven even zoo onmisbaar, als zij ter voorfielling van
menfchelijke daden en hartstogten op bet kunsttooneel in
bet denkbeeldige leven noodzakelijk zijn .
1-Jet grootfie gedeelte van bet menschdorn behoort tot
de gekleurde zielen , waarvan de verfchillerde kleuren grootendeels afhangen van opvoeding, voorbeelden,
godsdienst en fiaatkunde, en die ook door omfiandigheden van allerlei card ligtelijk gewijzigd of verwisfeld
worden . -- Ik zoude bier to breed worden, indien ik
u, G . T ., alle deze verfchillend gekleurde zielen wilde
voorftellen en ontleden, en zal mij dus flechts bij eene
enkele foort van dezelve moeten bepalen . Tot een voorbeeld zullen wij dan bier flechts de {choone onfchuldvolle
rozezielen fchetfen, en daarnevens , tot eenen tegenhanger , de donkere zwarte zielen wegen .
0 ! deze eerfte zachte , bekoorlijke zielen huisvesten
meestal in de jeugd, in bet vroege leven, na bet eerst
verdwenen morgenrood , en vinden vooral bij vrouwen
van zachte inborst en onfchuldvollen wandel haren zetel
en hare vaste zitplaats . Deze betooveren immers al wat
haar nabij is , firooiien rozen , leven en welgevalligheid
op alle hare paden, en op die van alien, welke haar omw
ringen . Kommer en verdriet zijn naar vreemd en onbe .
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kend ; een imnier lichtend verfchiet (felt haar de toekomst
niet dan hoogst gunfiig en bevallig voor ; geene nevelen
of donkere wolken werpen eenige droevige fchaduw op
de fchilderij van haar gelukkig leven . In deze wereld
verkondigt iedere bloem haar vreugde, ieder vogel zingt
haar blijdfchap, ieder lichtftraal biedt haar genot . De
zon heeft bij haar geene vlekken , en in de ftille hralen der
maan koesteren zij eerie zoete, weemoedige vreugde . De
wereld is bij haar, zoo als zij hehoort to zijn . Daar zij
in derzelver befluur niet dan liefde en goedheid ontwaren, zijn alle gebreken haar onmerkbaar en deze op den
verflen achtergrond geplaatst . Zoo is de dag, en niet
minder de nacht ; zoete droomen omgeven hare fponde ;
verbeelding fchept haar nieuwen rijkdom van gedachten,
nieuwe voldoening, nieuw genot ; terwijl bij het aanbreken van den dag zich weder een geheele oceaan van
vreugde haar aanbiedt, die in tallooze genoegens ten
einde fpoedt . Een iliile arbeid, verpoozing in de aangename natuur, befchouwing van de goedheid haars Scheppers, de rijke vruchten van een gezellig verkeer, uit_
oefening van pligten van liefde en weidadigheid, afwisfeling van verfchijnfelen , uitfpanningen en werkzaamheden, vormen dagelijks voor haar in de keten der genoegens nieuwe fchakels , nieuwe fieraden , nieuwe vastheid .
Aeh ! hoe ver zijn . dan nu de donkere zwarte zielen
van deze verwijderd en in waarde verfchillend ! Een nevel van diepe onktinde, domheid en halsftarrigheid omgeeft dezelve met eenen ftikdonkeren nacht, waardoor
geen enkele ftraal van licht zich eenen weg kan banen
of doordringen . Noch liefde of vriendfchap , noch voorfpoed of zegeningen kunnen denzelven verhelderen ; terwijl vaderland, echtgenoot noch kinderen denzelven kunnen doen verdwijnen . Wanneer intusfchen deze duisternis nog omzoomd wordt door driften en boosaardigheid,
en deze zich dan nog met domheid en bijgeloof verzus
teren ; wee dan den mensch, die zich in zijne nabijheid
bevindt ! Deszelfs bezittingen , regten en geluk zijn onzeker, en niets waarborgt hem tegen de toomelooze woede of geflepene arglistigheid dezer ontaarde duisterlingen .

VAN DEN ZEDELUKEN MENSCH .

3 Ot

Wij gzan nu ovcr ter beichouwing van d~ in orde
volgende vaste en vloeibare ziclen, waarvan de eerflen
door meerdere aaneenhechting der deelen uitmunten , de
laatflen door de gcringile kracht van elkander worden
gefcheiden , en na do wegncming dier kracht weJer bijeenvlocijen en tot een geheel wederkeeren . - Is dan deze
vastheid van ziel bij ciicn edelen mensch niet merkbaar,
die zich door geene bedreigingen , verliezen of gevaren
laat fchokken of daardoor uit zijn gekozen flandpunt terugdeinst , of door de fchoonfle beloften of de gunfligfte
vooruitzigten zich van het eenmaal voorgefleld loffelijk
doel laat of brengen ? Kan niet eerie reeks van vaderlandfche Edelen en Helden van vorige eeuwen , van deze
eeuw , wat zeg ik ! van deze dagen , van zulk cene beradenheid in wil can voornemens getuigen , en tot een
onbetwistbaar voorbeeld verflrekken van onveranderiijke
flandvastigheid en onwrikhaarheid ? En zien wij deze
kracht niet als uitgebreid over onze geheele natie tot in
alle rangers en flanden , en bij het grootfle gevaar en
den hoogflen iAood tot de edelfle volharding en de grootfle
zelfopoffering opgeklommen en ten toon gefpreid?
Van deze vastheid is flu de yloeibaarheid, gelijk in de
natuur, alzoo ock in de zedelijke wereld, zeer verfchillende , dewijl dezelve zich of als meer drupvormig o f
meer als damp- of luchtvormig voordoet . - De gewone
drupvormige vloeibare zielen worden , doordien zij voor
vloeijing en ilrooming vatbaar zijn , door de algemeene
beweging en flroomkracht des tijds ligtelijk in beweging
gebragt en naar verfchillende, fomtijds geheel onverwachte, oorden en rigtingen heengevoerd . Deze gaan ligtelijk tusfchen klippen en rotfen door, botfen onbefchadigd tegen vastere deelen aan , laten zich door andere
vaste en vloeibare zielen ligtelijk wegilepen , en worden
dan veelal , bij gebrek aan genoegzame vastheid en we .
derfland , in den occaan van vergetelheid of verachting
weggevoerd . Leert niet de gefchiedenis van alle tijden
en ook van deze oogenblikken, hoe to dezen opzigte aan
cen groot gedeelte van het menschdom en aan zwakkere
MENGELW . 1833 . NO . 7 .
X

002

NATUURKUNUIGE I:ESCHOUWING

geesten dezer zielen vloeibaarheid eigen is, en hoe aan
de meesten de algemeene ftroom hehaagt, en zij de Godheid des tijds vereeren ? Deze zeilen dan op goed geluk
de wereldzee, zonder de kompasnaald van rede of beleid,
rond, al naar wind en ftroom hen medeflepen, en zonder dat een bepaald doel hunne levensreize regelt, of
dat zij bij het einde derzelve eene veilige haven of goede
reede trachten to bereiken .
Deze vloeibare zielen fchikken zich tot alles, en volgen de bewegingen , die eene heerfchende ftaatkunde of
Godsdienst to wege brengen, terwijl zij bij verandering
van den ftand der zaken weder voor andere en fomtijds
geheel tegenftrijdige indrukken vatbaar zijn . Hoe ongelukkig is nogtans dezer zielen vloeibaarheid, en hoe ongunftig kenfchetst zich daardoor de anders in aanleg
zoo verheven mensch 1 Geheel werktuigelijk vervult hij
hier zijne loopbaan , die hem tot zulke hooge einden
gegeven is . In zachte vloeibaarheid verzonken, laat hij
zich door anderen begoochelen en tot werktuigen van
hunne oogmerken en inzigten gebruiken ; terwijl veelal,
eenmaal daartoe gediend hebbende, befpotting en verachting zijn deep, teleurftelling en verguizing zijn loon is .
Doch hiermede is nog niet de meerdere vloeibaarheid
der menfchen geeindigd ! Is er in de vloeibare, drupvormige zielen nog eenig bewijs van vastheid en eigen vermogen , in de tot damp of lucht gebragte zielen is alle
zamenhang verbroken en is alles in eenen ijdelen damp
herfchapen . Door eenen ftroom van trotschheid aangeblazen, rocmen zij op hare nietigheid, en meenen zij in
hare hooge vlugt alle anderen to boven to gaan en voorbij
to ftreven . Hare eigenliefde blaast hare daden en ondernemingen tot eene groote zeepbel op, die, door de
ftralen der zon met regenboogskleuren prijkende, door
haar der zonne in glans en grootheid geacht wordt nabij
to komen en deze op zijde to ftreven . Deze dunne luchtzielen vliegen als fchoone kapellen in hare kleine fchepping rond, zonder zich bij eenig voorwerp van gewigt
to bepalen , of daaraan hare zorg to befteden . Door den
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nektar der weelde en vermaken gedrenkt, bepaalt zich
hare fludie alleen tot deze hooge genietingen ; terwijl zij beftendig en als met gewetensangst de nit bet middelpunt
der Europefche ijdelheid voorgefchrevene wetten der zich
noemende mode huldigen en fliptelijk nakomen . Zij berekenen bet belang van een hook naar de fchoonheid van
den band ; de waarde van den mensch, naar den vorm
van bet kleed ; de grootheid van den flaat, naar de pracht
van bet hof .
Deze ijdele luchtzielen zijn intusfchen nog verre to
verkiezen boven de door de hitte van vernuft en hartstogten tot /loom gebragte zielen, die door haar vuur
en veerkracht, hoe nietig zij, in bet afgetrokkene befchouw(f,
ook fchijnen, de aarde doen beven en bet wereldflelfel
in deszelfs loop dreigen to veranderen . - Zijn bet niet
die groote magten , die door floutheid en beleid zich
veela) op de puinhoopen van de grootheid van anderen
weten to verheffen, zich onwillekeurig van alien to doen
eerbiedigen en huldigen 2 Zijn zij bet niet, die, door hare
ontzettende volharding en door niets to temmen heerschzucht , zich eenen weg banen door afgronden, bergen
flechten, zeeen droogen, de natuurkrachten aan zich onderwerpen , en zelfs de kunst tot eene flavin van haren
wil herfcheppen ? Zoodanige zeldzame geesten ziet men
echter nu en dan flechts, als flaartflarren van onbekende
grootte , bet wereldrond betreden , en in onbekende bogen en kringen weder Karen loop eindigen en verloren
gaan . Is bet voorbeeld van zulk eene verfchijning nog
niet versch in ons geheugen , en flaarden wij niet met
bewondering, vrees en eerbied den man aan, die door
zijnen flalen wil een geheel werelddeel aan zich cijnsbaar
en onderworpen maakte ; zoodat, indien de floomkracht
van zijnen grooten geest niet door den adem van bet
kille noorden getlremd, of mogelijk door bet vuur van
eene geheele flad niet ware overfpannen, Europa alsdan
waarfchijnlijk op dit oogenblik nog zijne magt zoude ondervinden , en de bladen der gefchiedenis met geheel andere letteren zouden geteekend en aangevuld zijn .
X2
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Genoeg dan gezegd hebbende van deze verfchillende
vastheid en vloeibaarheid, zullen wij ten laatfle bier nog
eenige wijzigingen van vastheid moeten bijvoegen, die
ons onder den naam van hardheid en weekheid, buigbaarheid en veerkracht kenbaar zijn . -- Waren de vaste zielen
van een' meer beradenen en zich gelijkblijvenden aard, en
konden zij den ftormen des ]evens op eene betamelijke
wijze weerftand bieden , zoo leveren ons de harde ,
als in eenen ftaat van overfpanning gebragte, minder aangename denkbeelden op . Bij hare vastheid en onbeweegbaarheid voegt zich gewoonlijk eene mate van koelheid
en onverfchilligheid , die weldra in wreedheid en ongevoeligheid overgaat . Geene tranen kunnen bet gemoed van
dezen onverzettelijken vermurwen , geene fineekingen zijnen toorn afwenden, geen berouw here verzoenen, geene
ellende hem verteederen . In bet gezigt der brandende vaderftad laat hij de fnaren klinken, en eischt hij, dat zich
de juichftem der vreugde verheffe ; terwiji zijn gevoelloos
hart zelfs niet door de alles verterende vlam der verwoesting kan worden geroerd of gefmolten . Ongevoeligheid en onverzettelijkheid kenmerken zijnen wil en alle
zijne daden ; terwijl noch vaderland , noch pligt of geweten , noch de door bet brandglas van liefde en vriendfchap zamengedrongene vuurftralen zijn rotsachtig gemoed
kunnen verweeken, noch hetzelve voor gevoel of zachte
indrukken vatbaar maken .
Zoo onverzettelijk en lakenswaardig dan nu ook deze
harde zielen zijn, zoo buitengewoon toegevend en tot
overdrijving infehikkelijk zijn de weeke zielen, die aan
iederen uitwendigen indruk gehoorzamen, voor bet geringfte geweld bezwijken, en bij elken traan verfmelten .
Deze teedere manefchijnzielen hebben veelal eene to levendige verbeelding , en zijn uit zulke fijne en zachte
draadzenuwen gefponnen, dat zij bij de geringfte gelegenheid haar medelijdcnd gevoel en zucht tot redding overdrijven en wel eens befpottelijk maken .
Met deze weekheid is nu allezins overeenkomftig en
veelal verbonden de zoogenaamde buigbaarheid der ftof-
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fen, waardoor zij, bij uitwendig aangebragte kracht, zich
in verfchillende gebogene rigtingen laten brengen en deze
voor eenen tijd bewaren , tot dat nieuwe krachten of
omftandigheden deze rigting weder veranderen en wijzigen . Wij vinden , helaas ! dezer zielen buigbaarheid
op dit groote menfchelijke fchouwtooneel maar al to veel
ontwikkeld en aan den dag gelegd ; eene buigbaarheid,
die of Karen grond uit zwakheid en wantrouwen aan
eigene krachten ontleent , of die door eigenbaat en hoop
op voordeel en belang is berekend en aangeleerd . 0 ! hoe
onteert zij dikwijls den van aanleg zoo edelen en met eigene
krachten uitgerusten mensch, en hoe is hij dan meestal
de fpeelbal van het oordeel , de begrippen en de willekeur van zijnen medemensch ! Dikwijls zal hij de geheel
verfchillende heerfchende gevoelens als to gelijk omhelzen , of, om aan beide tc behagen , zal hij den door
beide partijen verlaten' middelweg kiezen en aannemen .
Wanneer zware donder- en regenbuijen hem druipnat
maken, en hij zich door de indringende kracht des waters onaangenaam voelt aangedaan, 7-al hij nogtans , om
een' ander' to behagen , dit weder fchoon , vruchtbaar en
verkwikkend noemen . Is er echter een tweede, die den
eerf'en fpreker in rang en grootheid overtreft, die datzelfde weder onaangenaam en fchadelijk vindt, hij erkent
weldra het verkeerde van zijn vorig oordeel, vindt het
weder onbehagelijk, fchadelijk, alles vernielend ; pest
en gele koorts en Cholera zijn in vollen aantogt ! Heeft
hij eenen redenaar zijne tegenwoordigheid gegund, zoo
is hij echter minder aandachtig op hetgene door dezen
gefproken wordt, maar let meer op hetgene aan de hoorders ten aanzien van den fpreker kan worden opgemerkt .
Is er flilte en aandacht, zijn er teekens van goedkeuring
en voldoening, dan plooit hij daarnaar zijn oordeel en
regelt daarnaar zijne uitfpraak, welke hij echter vooreerst
in onzijdige en min bepaalde betuigingen ontwikkelt, om
des noods, bij onverwachte tegenfpraak, zijne goedkeurende beoordeeling in eene afkeurende to kunnen hervormen of wijzigen . Is zijn oor geftreeld geweest door

306

NATUURKUNDIGE

BESCHOUWING

de edele tools- en zangkunst, zoo zijn deze toonen voor
hem 6f verrukkelijk 6f als de raauwe kreet des nachtwachts, al naar dat de meerderheid der kunstregters, in
wier gunst hij zich wil aanbevelen en in wier oordeel
hij eene veilige befcherming vindt, dezelve goedkeurt of
verwerpt. Ziet hij bij de levendigfle voorftelling van menfchelijke grootheid en lijden tranen florten door die genen,
die hij tracht to behagen, zijne oogen, die nimmer door
eigen gevoel gefchreid hebben, drijven in bet helderst
kristalwater , uit fchijnbare bronnen van gevoel en deelneming als opgeweld ; ziet hij nogtans deze zeffde beguniligers lagchen en fpotten b%;} de voorftelling van menfchelijke verguizing en vernedering, weldra wringt ook
hij zijn plooibaar gelaat in den fpottendften glimlach , of
barst hij uit in een onverdragelijk gefchater . Bemerkt hij,
dat op de plaats, waar hij zich bevindt, aan eenen V A N
S P E Y K de regtmatige hulde voor vaderlandsliefde en koenen cooed wordt toegebragt, dan voert hem zijn lofterftond
tot het geflarnte ; terwijl hij op eene andere plaats zoekt
to behagen , door de daad van dezen zeeheld als ongepast
en onbetamelijk voor to ftellen, en hem uit de hoogfte
gewelven des hemels ijlings in de diepte des afgronds
laat nederploffen : hij beklaagt het verlies van den bodem, verlaagt den moed der manfcha-p door ontijdig beklag, als flagtoffers van dolzinnigheid, en daagt den
held voor de regtbank van menfchelijkheid en regtvaardigheid ! Hoort hij den Vorst prijzen als een Vader des
Vaderlands, hij weet geene woorden to vinden, om deszelfs ]of uit to drukken , waarboven dezelve verre verheven is ; toont men echter bezorgdheid over 's Vorften
volharding, wijst men hem op de opofferingen van zoo, menigv , uldigen aard , alsdan kan hij niet ontveinzen , dat deze
groot en veel gevergd zijn, en de belangen der maatfchappij daarbij welligt niet genoeg behartigd worden .
Ongelukkig zijn nu niet alleen zulke menfchen voor
zichzeiven, maar ook nadeelig voor anderen . Zij zoeken,
als kruipende infekten , op den weg van toegeeflijkheid
naar de hoogte to geraken , waartoe zij door eigene kracht
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of cooed zich niet verheffen kunnen . Schoorvoetende en
langzaam trachten zij nogtans met alle omzigtigheid op
to flijgen, en getroosten zich tijd en geduld en bel'potting , indien zij ilechts den eindpaal van hunne wenfchen,
en de hun voorgeftelde hoogte bereiken mogen . -- 1)och
laten wij ons gezigt van deze plooibare automaten of
keeren , waarvan de beweging niet uit eigene kracht ,
maar door botfing en aanftooting van anderen wordt to
wege gebragt . Zij zt:n gelijk de kunstfpeelwerken, die
6f in een droevig adagio wegfmelten , bf in bet fnelfle
presto voortrollen , al naar mate de kunftenaar lien geflemd of den weg daartoe voorgefchreven heeft .
Wij gaan dan liever over, om u, M . H . , op de tegen de buigbaarheid eenigermate overgeitelde veerkracht
der ziel aandachtig to maken . Deze is die kracht der
ftoffen, waarbij zij, door uitwendige kracht uit hare
plaats of rigting gebragt , met vernieuwde kracht die
vorige plaats of rigting trachten to hernemen, zoodra de
eertte oorzaak ophoudt of niet meer werkzaam is . De
fpieren uit bet rijk der dieren, bet caoutschwoult uit dat
der planten , en bet ftaal uit dat der de ;.faoffen , kunnen
hiervan bij de ftoffen ten voorbeelde dienen . Dit is die
edele veerkracht , welke groote zielen ontwikkelen , die
onder verdrukking flechts nieuwen moed en order tegenfpoed grootere kracht ontwikkelen . Door deze veerkracht
der ziel behoudt de held op bet flagveld zijne welbe
rekende koelheid en voorzigtigheid , en weet hij onder bet
gekletter der wapenen en de f}ormen der driften zijne
welgekozene maatregelen met verdubbelde kracht ten uitvoer to brengen . Zijn ligchaam wordt zelfs bij de bedreiging van alle eletnenten niet vervaard, maar als door derzelver woede gehard ; terwiji zijne ziel eene vlugt neemt,
die hem boven bet gevaar verheft en hem niets dan de
overwinning vertoont . Niet alleen op bet Oagveld, maar
ook bij bet woeden van ziekten en bij algemeenen Hood,
wordt deze verhevene veerkracht ook door den Geneesheer ontwikkeld , wanneer zijn moeijelijke pligt hem in
den dampkring van dood en gevaar roept, en die ook
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dan niet aarzelt, zijnen lijdenden medemensch bij(land to
bieden, wanneer eene gevaarlijke befmetting de ziekenzalen opvult, of hij tot de hutten van armoede en kommer en de holen van gebrek en wanhoop met zijne huip
m yet doordringen . Ook wanneer door den behartiger van
bet Regt de onfchuld manmoedig verdedigd words. ; tegen den (lroom van hoogeren invloed en vooroordeel
wordt opgewerkt ; befpotting en verachting, in plaats
van belooning en goedkeuring , bet loon voor zijnen arbeid is ; dan ontwikkelt ook deze die edele veerkracht
der ziel, die hem boven de beoordeeling van anderen en
boven bet belang van zichzelven verheft . Ook die Eerwaardigen, die onze hoogere belangen behartigen en zich
met de godsdienflige veredeling van bet menschdom bezig
houden , ontwikkelen veelal die edele veerkracht des geestes , wanneer zij , zonder verpoozing of vertraging, alles aanwenden , wat dienen kan , om bet menschdom uit
den flaat van zinnenilavernij tot ware vrijheid en hooger geestgenot op to voeren . Al zijn hunne pogingen
veelal aan mislukking onderhevig ; al moeten maanden en
jaren eerst de vruchten opleveren van hunnen moeijelijken arbeid ; al is ook na- in flede van voordeel bet loon
van al hunnen arbeid ; genoeg is bet hen, bet hunne
gedaan en hunne krachten ingefpannen to hebben tot vermeerdering van menfchengeluk en menfchenwaarde .
Zoo hebben wij dan nu, zeer geeerde Toehoorders I
uit deze natuurkundige befchouwing den mensch meer
van nabij mogen leeren kennen , en hem zoo wel om
zijne verlchillende deugden en volmaaktheden mogen bewonderen, als wegens zijne menigvuldige zwakheden en
gebreken moeten beklagen ; zoodat ons ook uit dezelve
maar al to duidelijk gebleken is , dat Been voorwerp in
de natuur in eenigerlei opzigt hem in grootheid overtreft,
of in zwakheid op zijde heeft . Wij hebben, namelijk,
gezien , hoe de menfchelijke geest , van een onzigtbaar
ftipje, door oefening, befchaving, aanleg en veredeling,
tot eene groote uitgebreidhcid , hooge waarde en uitnemende voortreffelijkheid kan opklimmen ; terwijl dezelve
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tevens, door het aannemen van eene gepaste vastheid en
ondoordringbaarheid, cene kracht kan ontwikkelen, die alle
krachten der flof to boven gaat . Dat ooze ziel ligtelijk
door het goede of kwade wordt aangetrokken . dat er
eene terugftooting tus'chen deugd en ondeugd befl :aat, en
dat door de ligte beweegbaarheid der ziel eene reeks van
goede en booze hartstogten ontftaat, welke laatflen als
een ftormwincf het welig ontkiemend zaad der eerften verpletten en vernictigen , is ons tevens blijkbaar geworden .
Door eene gematigde warmte bleek ons de mensch vatbaar to zijn voor edele aandoeningen van meewarigheid
en menfchenliefde ; terwijl eene nadeelige koude de milde
aderen van het gemoed doet verftijven en voor alle
gevoel en medelijden onvatbaar maken . Ons bleek al
verder, hoe nadeelig eene overdrevene gevoeligheid,
zorgeloosheid, of ook al to groote bezorgdheid, zijn
to achten ; terwijl ook de verfchillende vatbaarheid des
menfchen voor verflandsbefchaving en de misbruiken
van deze edele vermogens zijn herinnerd geworden .
Met innig genoegen vertoefden wij bij die gelukkige, on
fchuldvolle roaezielen, wier leven als eene kalme beek
langs de oevers van genot en zaligheid daarheen vliet ; en
met medelijden gedachten w ; aan die ongelukkige duisterlingen , tot wier donkeren kerker , waarin zij aan ketenen van onkunde en boosheid geklonken zijn, geen enkele lichtftraal van vreugde of genoegen doordringt . Hoe
zeer wij dan ook de mannelijke vastheid onzes geestes
bewonderd hebben , en ook aan deze , als eenen verhevenen grondtrek van onze naxie , de regtmatige hulde
hebben toegebragt ; zoo zeer hebben wij bejammerd die
ongelukkige, onvaste, vloeibare zielen, die als een Broom
blindelings den weg volgen, then de oevers van het toeval haar voorfchrijven, of, in ijdelen damp opgelost, alleen der onbedachtzaamheid en ligtzinnigheid hare offers
brengen ; terwijl wij met ontroering gedachten aan de
verbazende kracht dier groote geesten , die door eene
ftoomkracht van onbepaalde drukking alle andere krachten verlammen en aan zich dienstbaar maken . De van
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alien nlisprezene wreedheid , onbartuhartigheid en onregtvaardigheid heeft ons met fchaamte voor her menschdom
vervuld ; en, offchoon deze ondeugden meer bij barbaren en in de middeleeuwen to huis behooren, zijn dezelve echter, helaas ! hoezeer order eenen meer befchaafden vorm , aan onzen tijd niet vreemd gebleven, en ftrekken onze tegenwoordige dagen daarvan nog tot zoo vele
fchandelijke bewijzen . Niet minder hebben wij ons moeten bedroeven over der zielen beklagenswaardige buigbaarheid en plooibaarheid ; en zouden wij den daardoor
verkregenen onaangenamen indruk niet gemakkelijk kunnen uitwisfchen , zoo niet de voorftelling van der menfchen edele veerkracht, volharding en zelfopoffering bij
her barnen der gevaren en her klimmen van den nood,
zoo niet zijne onverfchrokkenheid bij her verdedigen van
regt en pligt, zijne zucht tot her helpen van ongelukk1gen en ter verdediging van onfchuld en waarheid ons
met den mensch hadden verzoend .
Ik eindig deze Verhandeling met den wensch, dat ook
deze Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen , ( in wier
geest ik hoop cenigermate gefproken to hebben) langs
bet door haar ingeflagen pad van reine menfchenliefde en
welwil endheid, met ftandvastigheid en volharding onged
ftoord tnoge voortgaan, en dat zij bij vooriduring van
Karen arbeid de rijkfte en beste vruchten plukken moge,
in fpijt van de ftaatsorkaner, en de volksberoeringen
deter eeuw !
GENEESKUNDIGE BIJZONDERHEID .

Len volwasfen meisje leed, finds ongeveer negen jaren,
aan een' onafgebroken hoest, dikwijis door bloedopgeven
achtervolgd, hetwelk niet zelden in ware bloedfpuwingen
avergiug. Haar broeder, zeif een bekwaam Arts, raadpleegde
met andere Geneeskundigem Wetenrchap en ervaring ver.
eenigdeu zich ter genezing der fmartelijk lijdende, maur verncogten niet, de kwaal to overwinnen, welke haar dikwijls cot
aan den rated des grafs voerde . Aan het einde vau 1831 fteeg
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dezelve tot zoo hoogen trap, dat haar laatfte uur fcheen
daar to zijn . Plotfeling werpt de hoest eene vreemde zelfftandigheid op ; zij wordt nit den mond genomen - bet is
eene korenaar ! - V66r ruim negen jaren was de kranke
met eenige fchoolvriendinnen in bet veld gaan wandelen ;
had in 't voorbijgaan eene korenaar geplukt, en die in den
mond genomen ; door fpreken en inademen drong dezelve,
bij bet bewegen der tong, verder en verder naar binnen •,
vergeefs poogde bet kind , dezelve terug to trekken ; een
. hef.
tige , bijkans verttikkende hoest was bet gevolg , en in dien
hoest de aar verdwenen . Naardien echter vervolgens geenerlei
ongemak zich vertoonde , en de zich daarna openbarende
ligte hoest aan verkoudheid werd toegefchreven, zoo meende
men , dat de korenaar door bet kanaal der fpijsvertering was
opgenomen en opgelost , en dacht daaraan niet meer , zelfs
niet toen, ua verloop van een half jaar, bet bloedopgeven
begon , hetwelk negen jaren aanhield , bet meisje meermalen
als aan den rand des grafs brags , en ophield zoodra de aar
was uicgeworpen ; gelijk zich dan ook de patience, in Maart
1832, volmaakt wel beyond .
Potsdam .

I

J.
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k voer van Algiers naar Atexandrie op een klein en flecht
vaartuig. De Kapicein was een knorrig man . Tot ons gezel .
fchap hadden wij verbannen Turken , die ons meernralen in
zee dreigden to werpen . Men kan dus ligt denken, met welk
eene blijdfchap ik de zuil van P o M P E J U S in de verte aanfchouwde, - met welk eene vreugde ik eindelijk de haven
binnenkwam , en nit mijn onaangenaam en gevaarlijk verblljf in de boot flapte , die mij in de ftad moest brengen 1
Ik wenschce niets vuriger, dan mijn flechc gezelfchap aan
boord ten fpoedigfte to verlaten . Bovendien verlangde ik den
Egyptifchen bodem to betreden, deels om deszelfs groote
belangrijkheid ten opzigte van de klasfieke oudheid, deels
ook om de op nieuw toenemende befchaving, welke tk alhier
reeds aanmerkelijk gevorderd meende ce vinden . War, zoo.
dra ik voet aan wal zette , was bet weder mij ongunf%ig ;
want, in plaats van eenen zuiver blaauwen, helderen hemel,
zoo als ik dien in Egypte verwacht had , begroette mij eene
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aschgraauwe wolk met onvriendelijken regen, en noodzaakte
mij op eenen ezel de flad in to rijden . Bij regenachtig weder kan men bezwaarlijk to voet de ongeplaveide (iracen in
Alexandria doorkomen . Op mijne eerfle verwondering over
de dravende groote ezels, over de menigce, bijna alle flraten verfloppende, kameelen, die water of andere waren droegen , over de verfchillende zonderlinge kleederdragten , welke
men ziet, over de gefluijerde vrouwen met ongedekten boezem , over de huizen met platte daken , en over de kleine
winkels, aan kippenhokken gelijk, volgde weldra eene ge .
waarwording van afkeer en medelijden . Ik zag mannen op
ftraat bet haar fnijden en den baard fcheren. Ik zag eene menigte halfnaakte vrouwen met kinders op den rug bedelen ;
derzelver gelaat was met muggen bedekt, welke daar ongefloord kunnen huizen, dewijl de dikke vuilnis, die jaren lang
niet afgewasfchen words, de huid voor derzelver fleken beveiligt . Ik zag de flraten vol van allerlei onreinheid . Doode
honden , katten , ezels lagen overal , zoo binnen als buiten
de flad . Van de honderd op de flraac iieen en weder gaande
lieden zag ik er wel negenennegentig, die in ellendige lompen gekleed waren, terwijl geheel bun voorkomen gebrek en
honger aanduidde . Ik zag de morfige Arabifehe koffijhuizen
of barbierswinkels, waar men niecs, dan gemeene koffij zonder fuiker, kan bekomen . De groote badhuizen, van welke
ik eene zeer gunftige verwachting had, waren zoo onzindelijk , dat men dezelve wel rein gewasfchen , maar niet zon .
der ongedierte verlaat., Zoo in de clad zelve, als daar buiten,
zag ik kleine hutten , die ik eerst voor hondenhokken
of bokkenflallen hield ; maar dezelve dienen dikwijls ganfche huisgezinnen tot woning, en weldra vernam ik, dat
bijkans al bet landvolk in Egypte dergelijke hutten tot verblijf heefc .
Ook bet gezelfchap der Europeanen verfchafte mij weinig
vermaak en genot ; want bier, gelijk overal in groote ileden,
zijn daalders de meest geeerde gasten ; en daar ik nu door
mijn cijdelijk vermogen joist niet fchitterde, kon ik ook in
weinige gezelfchappen toegang krijgen . Trouwens, ik ver .
loor niet veel hierbij ; want, daar de meeste Europeanen to
Alexandria, gelijk over bet gel:eel in bet Oosten, meerendeels
flechts bet uitfchot der bevolking van Europa zijn, heefc
men in hunnen omgang niet veel genoegen to verwachten .
Uok de jeugd is er zeer onwetend en onbefcbaafd ; derzel-
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ver grootfte bekwaamheid beftaac in bet paardrijden . Wanr
neer jonge lieden bij elkander zijn , weten zij gewoonlijk
niets to beginnen , dan met ergerlijke vertellingen zich bezig
to houden . Veel grooter is evenwel de dombeid der lira .
bieren en Turken, bij welke iemand , die lezen en fchrijven
kan , voor eenen Geleerde doorgaat.
Ik had veel moeite , om een' goed' onderwijzer in de Oos .
terfche talen to vinden . Zelfs miju drabifche leermeester
voldeed mij flecht ; waarom ik ook, na een verblijf van
geene drie voile maanden, de door bouwvallen en zand.
woestijnen omringde flad dlexandrie verliet . Nog nook had
ik eene lente zoo treurig doorgebragt ; want vergeefs zoekt
men bier op bet vrije veld zich to verlustigen in de verjongde natuur . Alleen in den omtrek van bet dorp Kairum,
aan den oever van bet kanaal, had ik eenige dagen bloem.
rijke weiden voor oogen , en ade :nde eene verkwiltkende
ientelucht in . Ook mijne reis den Nijl op beantwoordde niec
aan mijne hoop ; want van Rofette tat Kairo had ik heeds
dezelfde vlakke oevers, zonder eenige afwisfeling, met derzelver ellendige dorpen , voor mij . Het ongedierte plaagde
mij zelfs in den baard, en ik moest gedurig vreezen, dat
mij , door de verregaande traagheid en onvoorzigtigheid der
drabifche fchippers , eenig ongeluk zoude overkomen .
Kairo levert een treffend gezigt op . In weerwil van bet
toenemend verval dezer, v66r den inval der Turken zoo
bloeijende , flad, zijn er nog zoo vele fporen van vroegere
grootheid over, dat dezelve we[ voor de merkwaardigfte flad
in bet ganfche Muzelmanfche gedeelte van bet Oosten gehou .
den mug worden . Offchoon de bevolking , welke thans nog
omtrent 200,000 zielen bedragen zal , dagelijks afneemt, zijn
vele ftraten toch zoo vol van menfchen, dat men flechts met
veei moeite er doorkomen kan . Maar de ftraten zijn ook zoo
naauw , dat foms twee beladene kameelen , die elkander tegenkomen, den weg geruiinen tijd verfperren .
Men ziet in [Cairo nog heerlijke snoskeen en zelfs zeer
aanzienlijke bijzondere gebouwen, waarvan echter helaasi
velen in puinhoopen liggen, dewiji, wegens de algemeene
verarming, niemand aan bet wederopbouwen denkt ; want
deze , grootendeels van den koophandel beftaande, ftad moet
bij bet ingevoerde handelflelfel en de groote ellende van bet
landvolk to gronde gaan . In Kairo vindt men echter nog
de meeste ~Irabifche werken, en mannen, die in ftaar z1ju,
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dezelven to verklaren ; bet wemelt er van Geestelijken, waar .
van de meesten zich alleen met de godgeleerdheid bezig
houden, doch ook eenigen de Arabifche letterkunde in bet
algemeen beoefenen, en zelfs eenen hoogen trap van ged leerdheid in dit vak bereiken
. Het viel mij dus niec moeije .
lijk, to Kairo voortreffelijke onderwijzers in de 4rabifche
tail en lecterkunde to vinden ; want de hebzucht of liever
de nood dezer lieden overwinc hunnen afkeer van vreemde .
lingen en hunnen godsdienscijver, die hun verbiedt, onge .
loovigen in to wijden in de geheimenisfen van hunne heilige boeken . Minder goede leermeesters vond ik voor de
Turkfche en Perzifche talen .
Hec koscte mij intusfchen veel moeite en zelfverloochening,
een gansch lang jaar in Kairo door to brengen ; want, zoo
gewenscht mijne betrekkingen ten opzigte van mijne weten .
fchappelijke vorming ook zijn mogten, zoo treurig waren
dezelve, wat alle andere genoegens des levees aangaac . Wanneer ik met onvermoeide vlijt den geheelen dag had gewerkt, zou ik gaarne des avonds eenigen tijd aan de gezel .
ligheid gewijd hebben ; doch hiertoe ontbrak mij de gelegen_
bead. Ik zochc eerst wel omgang met eenige Franken, welke
bier gevestigd waren ; maar ik vond in bet huifelijk leven
dezer lieden niec, wat ik behoefde . Liefhebber van jagen
ben ik geenszins . Men brengt bier menig uur door met bet
fchieten van vogels . Kwartels, pacrijzen, fnippen zijn er
menigvuldig. Ik werd to vadzig, om to wandelen ; ook
maakte mijne flepende Ooscerfche kleeding dit bezwaarlijk .
In den laatilen tijd had ik zelfs geen lust meer, om mijne
kamer to verlaten, daar men zelden kan uicgaan, zonder
ooggetuige to zijn van de voor bet gevoel meest fluitende
handelingen . In mijn buis zag bet er overigens niec zeer
bekoorlijk uit. Al mijn huisraad beftond nit eene matras,
welke ik bij dag divan en bij nacht bed noemde, en nit
een' zakfpiegel, zonder weaken ik mijnen tulband niet zou
kunnen opzetten ; want bet is geene geringe moeite, een ge .
heel fluk mousfeline om bet hoofd ce winden . Ook mijn
keukengereedfchap was noch glad, noch veel in getal .
Mijn morfige Arabifche bediende wilde zelfs dit weinige niet
behoorlijk rein houden . Daar ik van nature zekere overhelling tot fombere zwaarmoedigheid beb, zal men zich minder
verwonderen , dat 1k, onder zoodanige omfiandigheden , wel
eens toevlugc cot opium nam , om eenige verligting to erlan-

WEGENS ALEX NDRJe

erg

RAIRO .

3 `5

gen . Dit gevaarlijk middel verdreef mijne onaangename
Ivimen Naauwelijks een uur, nadat ik, in het eerst Ben,
en naderhand twee, drie tot vier greiren opium had geno_
men , gevoelde ik mij in eenen genoegelijken toeftand ver .
plaatst --- in eenen toeftand van volkomene bevrijding van
alle fmart naar ligchaam en geest . 1k fcheen boven alle
aardfche teed verheven to zijn . Ik befchouwde al hec onaan .
gename en affchuwelijke met de grootite onverfchilligheid ;
terwiji al het fchoune en goede duizendmaal fchooner en
beter zich aan mijne verbeelding vertoonde . Ik zelf be.
ftond, mag ik het zoo noemen, dubbel ; mijn opium-0,
namelijk , zweefde in hoogere gewesten , en zag met diep ,
deelnemend medelijden op mijn gewoon, nuehteren ik neder.
Dan aanfchouwde ik de toekomst in de fchoonfte kleuren
voor mij ; doch mijne verbeelding fpiegelde mij alleen geestgenot voor - iets, dat de bedwelming door opium toch bo .
ven den wijnroes vooruit heeft . Bovendien kan iemand, die
opium genomen heeft, geenszins met een' befchonkene ge
lijkgefteld worden ; de eerfte zoekt rust en eenzaamheid, de
laatfte vindt vermaak in gewoel en luidruchtigheid . De opium
verwekt niet die onzedelijke gedachten en begeerten . Die
dronker. van opium is, begaat geene buitenfporigheden, flaat
geen zotteklap nit, kan zelfs met verdubbelde krachten
zijne geestvermogens infpannen, maar vergeet in bet fpreken
dikwijls de helft der woorden, die hij zeggen wil . Dat
daarop een vaste flaap volgt, is algemeen bekend . Behalve
bet opium, hebben de Turken en Alrabieren nog verfcheidene
andere kruiden van allerlei werking ; eenigen verhitcen, an .
deren veroorzaken een gedurig Iagchen, enz . Doch alle deze
dingen zijn , helaas I ten uiterfte fchadelijk voor de gezondheid, zoodat men flechts zeiden daarvan gebruik kan maken,
zonder zich to benadeelen . Ik kreeg in Kairo eene zeer pijnlijke oogziekte en ook eenen zeer hardnekkigen buikloop .
Weinige Europeanen blijven vrij van deze beide kwalen,
en velen bezwijken er onder . Men kan ze dus onder de
ongemakken van dit land rekenen . Hiertoe behoort verder
de ondragelijke hitte, die van Mei tot November bet uit.
gaan vb6r den avond onmogelijk maakt ; voorts het daarop
volgende, dikwijls zeer koude, vochtige weder, gedurende
de maanden December, januarij en Februarij, en eindelijk
de nog veel onaangenamer zuidewinden (chamfin), welke
Egypte in Maart en April met een verltikkend, alles door-
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dringend ftof bedekken. Ook moeten de menigvuldige bloed .
zuigende muggen riec vergeten worden, die mij zoo vele
flapelooze nachten veroorzaakten ; terwijl ik mij onder een
vliegennet voor derzelver fteken zocht to beveiligen , en dus
bijna van hitte verftikte .
Men zou dit alles nog kleinigheden kunnen noemen, die
wel to verdragen waxen, indien niet bet gezigt van een
zoo ongelukkig yolk, als bet Egyptifche, elken dag en elk
uur mij diep had getroffen, III waarheid kan ik betuigen,
dat geen yolk op aarde zoo zeer onderdrukt wordt, als de
Egyptenaren onder M E H E M E D - A L I. De ganfcbe bevolking
kwijnt in den treurigfien toeftand . De boeren, dat is, de
in de dorpen overgeblevene grijsaards, vrouwen en kinderen, worden , als bet vee, troepswijze met den ftok naar
bet veld gedreven, waar zij Wet flechts ploegen, zaaijen
en oogften, maar ook nog de opbrengst van den oogsc in
de pakbuizen van den Pacha moeten bezorgen . Daarvoor
krijgen zij ftokfagen, en mogen van geluk fpreken, wanneer
men bun flechce boonen, uijen enz . tot voedfel overlaac .
VERSLAG VAN EEN TOONEELSTUR ,

GETITELD :

LE
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S'AMUSE, DRAME, PAR VICTOR HUGO .

D e maker van

Le Roi f'amufe is ook die van Lucrtce Borgia ,
een Drama , dat mede van gruwelen en afgrijfelijkheden over
vloeit, en als 't ware eene Hel op aarde daarflelc, tot welker
aanfchouwen de kiefche en befchaafde Par~Vzenaar zich elken avond in den fchouwburg komt verluscigen (*) I Wij
willen onzen Lezeren een doorloopend vertlag geven van
bet eerstgenoemde kunstgewrocht - kunstgedrogt, moescen
wij gezegd bebben - met achterlating van alle aanmerkingen
en bedenkirgen, welke daarbij in ons oprezen, als welke zich
van zelve bij elken , eenigzins nadenkenden , Nederlander
(*) De vertooning van Le Roi J'amufe werd to Paris
geftuit , niet om voorgewende morcle redenen, (want er
worden daar nog oneindig zedeloozer ftukken , onverlet en
dagelijks, gefpeeld) maar ftellig om flaatkundige, naardien
de haat tegen her Koningfchap er krachtig door moet wor.
den verflerkt bij een celkens opgeruid Publiek, dat alle geest
der onderfcheiding derfr,
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zullen voordoen . Alleer-. deze enkele opmerking. War heeft
Europa niet to wachten van eene Natie, welker fmaak zoo
verdorven, welker zedelijk gevoel zoo verkannibaald is, dat
bet in dusdanige monllerachtige lettervruchten behagen, peenl
wellust vindt I
Vooraf de fchets van het fluk, met de woorden van vicT O R H U G O zelven . -„ T R I B O U L E T de Hofnar van
F R A N~ 0 1 S DEN I, mismaakt , ziekelijk, Hofnar (Bouffon
de Cour) - deze drievoudige ellende maakt hem boosaardig.
T R I B O U L E T haat den Koning, omdat hij Koning is ; de
groote Heeren, omdat zij groote Heeren zijn ; de menichen,
omdat niet alien gebogchcld zijn . Zijn eenig tijdverdrijf is,
onophoudelijk de Hovelingen tegen den Koning op to hitfen,
den zwakken tegen den flerkeren verpletterende . Hij bederft,
verontzedelijkt, verbeescelijkt den Koning ; hij drijfc hem tot
dwingelandij, onwetendheid, ondeugd ; hij berokkent hem
den haat van a! de Edeilieden, door hem gedurig met den
vinger aan to wijzen de vrouw,, welke hij verleiden, de
zuster, welke hij fchaken, de dochter, welke hij onteeren
moet . De Koning is, in de hand van T R I B O U L E T, niets
dan eene alvermogende draadpop , die alle betrekkingen ver .
breekt , to midden van welke hem de Hofnar laat fpelen . Op
zekeren dag , bij een feest , in her oogenblik dat T R I B 0 ULET den Koning vervoert tot bet ichaken der echtgenoote
van den f--leer D E C o s s A, dringc de Heer D E SAINT-V A LL I B R tot den Koning door, en verwijt hem met luider flemme
bet onteeren van DIANE D E POITIERS . Den vader, wien
de Koning deszelfs dochter heeft ontroofd, befpot en be_
fchimpc T R I B O U L E T. De vader heft zijne hand omhoog
en vloekt T R I B O U L E T . Hieruic vloeit bet ganfche fink
voort . Wien treft die vloek 2 T R I B O U LET, den Ilofnar ?
Neen ; TRIBOULET, den ruensch, den vader, die een vaderhart bezit, die eene dochter heeft . T R I B O U LET heeft
eene dochter, flechts Uric eenige dochter, welke hij aan
alter oog ontrrekt, in eene verlatene wijk, in eene een .
game wuning . Hoe meet hij in de clad de befmetting der
losbandigheid en des kwaads verbreidt, des to meer houdt hij
zijne dochter afgezonderd en ontoegankelijk . Hij voedt ziju
kind op in onfcl:uld, in geloof en in eerbaarheid. Zijne
grootile bezorgdheid is , dat zij tot bet booze zal vervallen ;
want hij zelf, de ondeugende, weet, wac bet booze al doer
lijden ! Wel nu, de vloek des grijaards gal T R I B O U L E T
MENGELW . 1833 . NO . 7 .
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treffen in bet enkele en ddnige, dat hij op aarde bemint, in
zijne dochter I Die zelfde Vorsc, lien T R I B O U L E T tot
maagdenroof fpoort , ZaI T R 113 O U L E T zijne dochter rooven !
De Hofnar words door de Voorzienigheid juist op dezelfde
wijze geflagen , als den Heere D E S A I N T V ALL I E R weder ..
voer. Thans , nu zijne dochter verleid en bedorven is , fpant
hij den Koning eenen frik, om haar en zichzelven to wre .
ken ; maar - zijne eigene dochter valt in denzelven . T R IB O U LET heeft alzoo twee kweekelingen, den Koning en
zijne dochter : den Koning, dien hij op bet kwade afregt ;
zijne dochter, die hij opleidt tot de deugd . De een foot
den ander' in bet verderf . Hij wit Mevrouw D E c o s s if voor
den Koning fchaken ; hij fchaakt zijne eigene dochter . Hij
wit den Koning vermoorden, om zijne dochter to wreken ;
hij vermoordt zijne eigene dochter . De fraf blijft niet ter haiver wege faan ; de vloek van den vader van D I A N E words
voltrokken op den vader van B L A N C H E ."
Dusverre de Dichcer. Thans zullen wij met onze Lezers
bet zeldzame flak doorloopen, met tusfchenvlechting van
een aantal deels uitfporige , deels treffende plaatfen in bet
oorfpro:rkelijke ; welke laatfe het, vertrouwen wij, zullen
does bejammeren , dat dit verwilderd , maar vernuftig brein
in foortgelijke woeste en ontuchtige zamenfellingen zichzelv' als uicput, om veelligt in volflagene krankzinnigheid
to eindigen !
Eerfle Bedri f. (Een nachtelij'k feest op bet Louvre .% De
Koning is verliefd op de vronty van een' burgerman . Mevrouw D E c o s s . verfchijnt. De Koning verlieft ook op
haar. Hij doet haar eene I iefdesverkl a ring, waaraan zij geboor verleent. Maa, - de man is jaloersch . De Koning
liefkoost Mevrouw D E C O I S LI N . De eerfte laat haren handfchoen vallen ; de Vorst raapc dien op . Galant onderhoud .
De man ontdekt zulks . De Hofnar railleert hem ; ook den
Vorst, dien hij, in deszelfs aangezigt, voor dronken ver .
klaart : alles in bet welnemen . D F. c o s s fc zegt :
Un Roi qui f asnufe est an Roi dangereux.
Eenigen der Hovelingen vertellen elkander, dat T R
geheime verliefde zamenkomfen heeft . C L A M EN
vraagt fchertfend
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Un rendez-voaos eivec la Verge au paradis F
Het gefprek valc weder op den Koring . D

E

c o s s a zegt

Un puisfant en gaitd ne pent fonger qu'c2 noire .
D'une bouche qui rit on voit toutes les dents!
T R I B c v LET zegc tot der, honing , dat hij eene, ja twee
zaken boven hem vooruic heeft :
C'est de n'etre pas gris , et de n'dtre pas Roi !
Hij maakt het voorts zoo grof omtrent eenige Grooten, dat
deze heimelijic tot zijnen ondergang befluicen ; fpoorc zijnen
Meester aan tot het fchaken van Mevrouw DE cos s>£, en
braveert haren echtgenoot, die hen beluistert . Allen zweren
hem den dood . --- lien grijsaard , in ronwgewaad , doet zich
aanmelden . 't Is de Fleer D s n I N T-V A L LIE R, de vader
van de onteerde DIANE D E POITIERS . Hij dringt door ;
al de Hovelingen verwi ;deren zich, T R I B 0 U L E T doet het
woord. On'befchaamd, ergerlijk en Godvergeten befchimpt
hij den gefchandvlekten vader, in fraaije bordeeltaal :
ER

- Laisfez faire le Roi,
Et vous aurez un jour des petitsfils ingambes
Pour vous tirer la barbe et vous grimper aux jambedl
De grijsaard, zonder zich to verwaardigen den Hofnar aan to
zien, doet eene hartverfcheurende aanfpraak aan den Koning :
- Vous, Sire, ecoutez-moi,
Comme vows le devez, puisque vous etes Roi! Vous , Franfois de Valois, .Sans crainte , fans pitid , fans pudeur, fans amour,
Dans votre lit, tombeau de la vertu des femmes,
Vous avez froidement , fans vos bailers infdmes ,
Terni , fetri, fouille, dsshonord, brife
Diane de Poitiers, Comtesfe de Br ezd !
Y2
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Oh l faites .moi mourir ! la tombe , et non l'af'ront 1
Pas de trite plutdt qu'une fonillure au front
.
.
- Sire, je ne viens pas redemander ma fille ;
Quand on n'a plus d'honneur, on n'a plus de famille .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Je me fuis mis en trite
De venir vous troubler ain/i dons chaque fate,
Et jusqu't ce qu'un pare, un fr• re , ou quelque dpoux ,
- La chofe arrivera , - nous ait venge de vous I
. . . . . . . .
. . . . . .
.
Vous voudrez, pour forcer ma vengeance d fe tire ,
Me rendre an bourreau . Non . Yous ne l'oferez faire,
De peur que ce re foit mon fpectre qui demain
(Op zijn hoofd wijzende .)
Revienne vous parler , - cette trite 4 la main !
De Koning, in woede, doet hem door twee Hellebaardiers
gevangennemen . De erijsaard zegt
Sire, ce West pas bien :
Sur le lion mourant vous ldchez votre chien !
. J'avais droit d'dtre par vous traitd
•
Comme une majestd par une majcstd .
Yous rites Roi, moi pare , et Tdge vaut le trdne.
Nons avons tous les deux au front une couronne
Oil nul ne doit lever de regards infolens,
Yous, de fleurs-de-lis d'or , et moi, de cheveux blancs .
Roi, quand un facrilige ofe infulter la votre,
C'est vous qui la vengez ; - c'est Dieu qui venge l'autrel
vloekt beiden, maar inzonderheid T R I B o U L E T, en words
weggeleid,
Tweede Eedriff. (Eene zeer afgelegene wijk .) T R I B o U„ Die grijsaard heeft mij ver .
L E T komt peinzend op :
vloekt." . . . Een geheimzinnige kerel treedt hem op zijde,
en biedt hem zijne dienst aan, om dezen of genen voor hem
van kant to maken . ,, Een medeminnasr b. v . Groote Hee .
ren zijn duurder 1 Ik moord op tlraat en in mijn huis ,
zoo als men 't verlangc. Te huffs met huip van mijne zuster,
Mijn naam
die dan mijnen man des nachts tot zich lokt
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is S A L TAB A D I L . 1 k heh vier kinderen to verzorgen " . . . .
De fluikmoordenaar vertrokken zijnde, zegt T RIB o U L E T
Mous fommes tous les deux d la ineme hauteur .
Une !argue acdree , une lame pointue.
Je fuis l'homme qui rit, it est 1'hornme qui tue .
Na eene fombere a ieenfpraak, in weike de over hem uitge
fproken vloek hem pijnigt, klopt hij zachtjes aan eene deur ;
zij gaat open, en een meisje, in 't wit gekleed, fnelt hem
in de armen : bet is BLANCHE, zijne geliefde dochter . Zij
fmeekt, in een teeder onderhoud, haar haren naam, hare
moeder to leeren kennen, .vie en wat zij is . Vergeefs!
Toi feule es mon trefor , et toi Jeule es mon bien !
Un autre croit en Dieu . Je ne crois qu'en ton dme !
.
. . . . . . . . . . .
Chare enfant 1 - •Ma cite' , mon pays , ma famille,
Mon epoufe , ma mare, et ma foeur,, et ma fille,
Mon bonheur, ma richesfe, et won culte, et ma loi,
Mon univers , c'est toi , toujours toi , rien que toi
Meer verneemt zi,i niet . Zij geefc haar verlarigen to kennen ,
om Parijs to zien . T R I B o U L E T fchrikt op die gedachte ,
heft de oogen ten Hemel , en zegt :
0 Dieu ! Bans cet a/lle ,
Fais croltre fous tes yeux, preferve des douleurs
Et du vent orageux qui fletrit d'autres fleurs ,
Garde de toute haleine impure, mdme en rave,
Cette rofe de grace et de virginite !
De Koning , in burgerlijk gewaad , fluipt om de woning
rond ; weec, terwijl T R i B o U LET de deur van eene binnen .
plaats opens, daar binnen to komen ; words ontdekt door de
oppasfter van BLANCHE, maar werpt haar heim%!lijk eene
goudbeurs toe, welke haar tot zwijgen noopt . T R I B O U L E T
neemc affcheid . BLANCHE verhaalt van een jong Heer, die
haar in de kerk toelonkte . Vrouw BL' R A D E vermoedc,
daz die aanbidder en de Koning den zijn, en dat hy de ingeflopen gast is , die zich dan ook , op bet oogenblik dat
B L A N C H E hare wedermin belijdt , aan hare voeten werpt .
B Zi R A R D E verwijdert zich fiil . BLANCHE roept vruchte
loos om haar , en de Koning zegt
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Deux amans heureux, cest tout sin monde!

Mon/leur, roept zij bevende uit , d'ou venez .vous `1
- De lenfer ou du ciel,

Quimporte ! que je /ois Satan ou Gabriel,

Je t'aime !

Het onderhoud wordc nu al tedrder en teerder . Twee vermomde Edellieden verfchijnen , gevolgd van anderen , met
eene dievenlancaren, en een' knecht met cene ladder . Zij
geven elkander teekens, en wijzen op de woning van B L A NC H E . (De Koning heeft zich weggepakt .) Zij ziju gekomen, om T R I B O U L E T zijne vermeerde minnares to out .
fchaken, en haar, nit wraak, aan den Vorst over to leve .
ren . - T R I B O U L E T komt . Zij weten hem wijs to tnaken,
dat zij gekomen zijn, om Mevrouw DE cossg op to ligten .
Hij herademt, en wil in den aanflag deelen . Hem ontbreekt
een masker. M A R O T bindt hem er een voor bet gezigt,
dat hem tevens oogen en ooren dekt, doet hem zelf de
ladder vasthouden, met welke zij den muur der binnenplaacs
beklimmen, en daarop BLANCHE, half naakt, met geflop_
ten mond en al worflelende, fchaken . T R I B O U L E T, DU
alleen gelacen, rukt zich bet masker af, herkent , bij bet
fchijnfel der vergeten dievenlancaren , den fluijer zijner dochter, ziet de ladder geplaatst aan zften muur, zijne deur
open, fluift als een razende binnen, keert terug, met zich
voortflepende de trouwelooze oppasfler,, insgelijks half naakt
en met geflopten mond, rukt zich bet haar nit bet hoofd,
brengt eenige onverflaanbare klanken voort, fchreeuwt einde .
delijk wit : Oh! la malediction! en valt in zwijm .
(Het vervolg en /lot hierna.)

EEN VORST, DIE LEZEN NOCH SCHRUVEN KAN .

ls

lE r leeft thans een Vorst, die lezen noch fchrijven kan, en
eene Vorflin , die zelve in de keuken gaac ; Vorsc uI I L o S C H
van Servie en zijne vrouw . Hij geeft echter fnel en gepast
antwoord op alles , wat hem zijn Eerfle Secretaris D A WI .
DOW I T S C H mededeelt. De Vorflin, eene nog fchoone vrouw
van qo jaren , welker eene dochter in Semlin aan een' koop man is gehuwd, kent bet Europefche leven der hoogere flanden zeer goed , maar zorgt echter zelve , gelijk eene andere
P E N E L 0 P E , voor keuken en tafel ; en , wanneer ten x I ure de
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fchafklok luidt, bedienc zij zelve haren Heer en gemaal,
en, naar echt Aartsvaderlijke zeden, eet zij nooic met hem
aan dezelfde tafel . Hunne tweede dochter is nog in huis,
fpeelc de piano, fpreekt Icaliaansch , maar
moet aan tafel
hare broeders bedienen . De tafel des Vorflen zely' is wel
verzorgd en met fraai gereedfchap voorzien ; zilveren mesfen
en vorken , kristal, fijn da nasc tafelgoed, maar geen porfelein .
BRIEF VAN EEN' ST . SIIVIONIST .

(Jnder het gecal der St . Simonisten , die zich naar het Oosten begeven, bevindt zich de Heer DEC a A R M E , kweeke .
ling der Polycechnifche fchool, Ingenieur der Bruggen en
Wegen van het Arrondisfement Toulon . en de Heer D E P R A X,
Scheepsiuitenant, die beiden hun ontilag hebben ingezonden,
ten einde zich toe ce wijden nan her St . Simonismus . Des
laatstgenlelden fchrij ven luidt aldus
Toulon, den 16 Maarc 1833,
den Dag des Vaders, lief Jaar der Moeder.
Zij zullen hunre zwaarden Juan tot fpaden en hunne
fpieTen tot fzkkelen : het eene yolk zal tegen het
andere yolk geen zwaard ophefen , noch zij zullen
geene oorlogen sneer leeren .
JES . II : 4
iVlijnheer
r de Miniscer !
Ik had de Milicaire loopbaaa gekozen, dewijl dezelve roem
en eer belooft aan hem , die niet fctiroomt zijn seven op to
offeren ter verdediging des Vaderlands . Thans , verlicht door
her nieuwe Geloof, hetwelk de VADER zijnen zonen heeft
toevercrouwd , gevoel 1k, dat God heeft opgehouden de God
der Legers to zijn, van her tijdllip, dat hij den degen van
derzelver laactlen Veldheer verbrokeu heeft . Hij wil , dac de
wegen der toekomst enkel wegen des Vredes zuilen zijn ;
want eene Prouw zal welhaast verfchijnen, die in Zijnen
name geluk en b'lijdfchap zal geven alien Volken der Aarde .
Epauletcen en een degen, Mijriheer de Minister, pasfen
geenen Geestelijke ; ik f{el dezelve weder in uwe harden,
ten cinde mijn geheele beftaan toe to wijden aan het Aposcel werk.
Ik heb de eer , Mijnheer de Minister, to zijn, enz
P R A X,

Seheepsluitenant .
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Fragment .

e zilv'ren maan ziet van den hemel nedr
Op de oude flad (*) , die in haar gloriedagen
Carolus' (t) kruin de keizerskroon zag dragen,
De God der aarde in 't overoud weleer ,
Toen nog de borst van vrijheidszucht niet joeg,
De mensch her juk van Pans en Keizer droeg!
Een fchouwfpel is 'c, den blik eens denkers waard'!
At war hij fchiep , is reeds tot puin vervallen ;
Geen heerfchersitoel praalc langer in die wallen ;
Zijne asch is daar bij 'r half verroeste zwaard ;
Maar wie weleer zijn breede kruin befcheen ,
Zweefc even kalm nog Tangs de wolken heen !
O, was her ftil en rustig in 't gemoed
Van hem, die flraks hier naar den hemel blikte,
En zich, naar 't fcheen, door 't kalm tooneel v'erkwikte,
Hoe deed de val van zoo veel groots hem goed,
Die, naauw her pad der wereld opgegaan,
Eene onwedrsbui zijn bloefems nedr zag flaan!
Maar nut - de drift doorwoelt zijn jonge borst ;
Een zeldzaam vuur blinkt tint'lend in zijne oogen,
En minder diep is 't hoofd naar de aard' gebogen ,
Dat tang den last des lijdens heeft getorscht ;
De fombere ernst, die lag op zijn gezigt,
Week voor een' ftraal van liefdes zonnelicht .
Hij denkt aan haar , die in den ochtendltond,
Toen wolken dauw zich hieven allerwegen
En hij den top des Lustbergs (..) had beflegen,
Op nieuw een' weg naar zijnen boezem vond ;
En zoeter lacht hem die berinn'ring aan ,
Dan de oude flad en de onbewolkte maan .
(*) Aken .
(t) Karel de Groote .
( ) Een berg bij Aken .
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Hij grijpt en tlemt de lang vergeten luit,
Waar bij weleer, in onfchuld of in weelde,
Een' vrijheidszang of minnelied op fpeelde,
Toen bij nog dacht aan vaderland en bruid,
En rigt aan haar, wier fchoon zijn borst ontfteekt,
Dit droef vaarwel, waaruit zijn harte fpreekt :
flan 4deline.

Toen ik u voor 't eerst ontmoette
En mijn oog het uwe zag,
Was her of me een engel groette
En me een hemel openlag!
Sneller, dan de wolken zweven,
Ging dat zoet gevoel voorbij ,
Door het wreed befef verdreven,
Dat geen roos ontluikt voor mij !
Diep in 't binnenst van mijn' boezem
Knaagt de worm en drukt de fchuld ,
Even als in 's bekers droefem
Zich het felle gif verhult .
Vraag niet, wat me aan 't onheil boeide . . . .
0, waarom verfcheent gij Met,
Toen mijn bloed zoo zuiver vloeide
Als bet zilver van den vliet I
Hadt gij in mijn' levensmorgen
Dart'lend aan mijn zij' geflaan,
Nimmer was de ploeg der zorgen
Over mijn gelaat gegaan I
Vraag niet, wat mij diep deed vallen . . . .
Waarom riept ge mij niet weer,
Toen ik 't laatst mijns burgflots wallen
Spieg'len zag in 't blaauwe meet!
'k Had mijn ros dan niet doen draven
Vlugger dan do westewind,
Maar bij mijner vad'ren graven
U geprezen, u bemind .
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Ons op nieuw aan 't leven boeijen ,
Schoon de band verbroken fcheen,
En 't verfcheurde hart doen gloeijen,
Liefde kan 't en liefde alleen 1
Maar er zijn onheelb're plagen,
Waar haar balfem niet voor baat,
En mij trefc in lenses dagen
't Harde vonnis : ,, 't Is to laat 1"
Nimmer zullen de oude muren
Wedr hunn' jongen meester zien ;
Nimmer zullen de avonduren
Me aan uw lieve zijde ontvlidn 1
Nimmer zal mij 't w ell.o m ilreelen
Van mijn trouwe knechtenfchaar ;
Nimmer zal ik dartel fpelen
Met uw donker, golvend haar l
O , ik zou zoo vrolijk keeren ,
Waar mijn jagthond mij verbeidt,
Zoo 1k u er mogt doen eeren
U naar 't outer had geleid !
'k Zou er 'c feestlicht zien verbleeken
Bij de komsc van 't n:orgenrood ,
Zoo ik er mijn' God mogt fmeeken
Om een telgjen uit uw' fchoot!
Ach! vergeef mlj de ijd'le kianken,
Aan 't gebroken hart ontvloeid,
Dat door liefdes h.einelfpranken
Zich een' oogwenk voelde ontgloeid l
Zelden fchiecen zonneftralen
Neder op zoo woest een' tlroom ;
'k Zag op mij uwe oogen dalen,
En ik dank u voor then droom l
Korc vereenigd, fuel gefcheiden 't Was de wil van 't grillig lot --O , veelligt bet best voor beiden ;
Te bedwelmend was 'c genot .
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Niet den Lustberg opgefegen,
Hand in hand of arm in arm ,
Tradt gij naauw mij blozend tegen ,
Of mijn boezem floeg zoo warm !
Met op d eigen grond geboren ,
(Ver fond onze wieg vaneen)
En toch deedt ge uw fern niet hooren ,
Of ik hing aan u alleen
Niet in de eigen freek getogen,
(Ach ! ons fcheidde land en meer)
En toch zag ik naauw uwe oogen ,
Of mijn harte Teed niet meer!
Leed niet meer 1? . . . neen , gaf zich over
Aan bet zaligfe genuchc ,
Teederder dan 't eerfle loover,
Zoeter dan de lenteluchtl
't Was vergank'lijk als de bloemen . . . .
En toch moet in 't gruwzaam leed
Ik bet lot nog gunfig noemen,
D.at zoo fuel ons fcheiden deed!
Daar ik langer niet gevoelde,
Dat de krans mijns levens brak ;
Daar me een vuur de borst doorwoelde,
Dat uw hemelsch fchoon ontfak,
Had voor enk'le flaanwe noten,
Nu der doffe tier ontrukc,
'k U met warmen arm omfloten
En u aan mijn borsc gedrukc .
WBl mij , wien de wolk der fmarte
Over 'c koud gemoed nu hangt ,
Dat ik nimmer aan mijn harte
U, geliefde 1 heb geprangd !
Ach 1 bij 't rusten op uw lippen
In een paradijs vervoerd ,
Had een bed mij gaan ontglippen,
Die uw' boezem had beroerd!
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Nu . . . . maar krachteloos zijn woorden
Voor een aroef vaarwel als dit ;
Ach! de harp van 't hart heeft koorden,
Wier geluid geen woord bezit 1
Zachter dan bet avondwindjen ,

Bitt'rer dan ooit traan me ontviel ,
Reiner dan de lach van 't kindjen
Is bet affcheid van mijn ziel
Liefde en onfchuld, hoop en vrede
Blijve u, waar gij dartelt, bij,
En vergunt gij me eene bede ,
O gedenk dan fours aan mij 1

Neen1 vaarwelI vergeet mijn trekken ;
Want herinn'ring is de wel
,
Of van weedom 6f van vlekken . . . .
O vaarwel ! vaarwel I vaarwel I

Hij zwijgt , en werpt de fchorre luit cer zij',
En wischt bet oog, dat anders zelden weende ;

Hij dacht, dat fmart zijn tranenwel verfeende,
En fchaamt zich fchier zijn fomb're mijmerij .
Ach I 't lot neemt al wit zalig is ons of De cranen niet ; zij vloeijen cot aan 'c graft

O. IJ.

dken . 1831-

DE GELOFTE DER

JONKVROUW.

Uit de dagen der Kruistogten .

I.

1Vloeder Gods ! wie 't zwaard der fmarce
Door den teed'ren boezem ging,
Achl gij weet bet, hoe mijn harte
Aan den jongen Hendrik hing ;
Moeder Gods, erbarm u zijner 1

Doe bet mijner!
Beste troosteres in wee,
Moeder Gods, verhoor mijn bed l
II .

Om bet graf uws Zoons to winnen,
Ging hij met bet leger mee ;
Wie wij meest en innigst minnen,
Zwerven nu op verre zee I

DE GELO?TE DER JONKVROUW.

Sla , o Moeder Gods I uwe oogen
Op den onge(luimen vloed ;
Waak genadig nit den hoogen
Voor then braven heldentloet!
Zeven kaarfen zullen branden
Voor uw outer, nacht en dag ,
Als hij uit die vreemde landen
Overwinnend iieeren mag !
Moeder Gods, erbarm u zijner!
Doe bet mijner ! enz .
III .
Houd dus 't woord, door u gegeven,
Toen uw feest bier werd gevierd,
Gij uw hand hebt opgeheven ,
Die naar 't Oosten hebt geilierd ;
Toen uw oog zoo henne1sch lachte,
Als de trotfche Ridderfchaar,
Op des vromen vaders klagte ,
Zwoer to deelen in 'c gevaar!
Dubbel zilver zal er blinken
Op uw prachtig flaatfiekleed,
Als ik weir aan 't hart mag zinken
Van wie met mijn kleuren (treed!
Moeder Gods, enz .
IV .
Loot geen Sarraceen hem wonden ;
Schraag zijn' arm en ftuur zijn fchild ;
Waar geen hulpe words gevonden ,
Toon gij door in hulp u mild 1
Loot geen booze here verleidn ,
En vooral geen vreemde maagd
Zie , o Lieve Vrouw ! mij fchreijen ;
Droefheid weec niet, wat ze vraagt!
Heerlijk zal uw kroone pralen ,
Rood van goud en wit van iteen ,
Komt met lenses derde dalen
Naar zijn' burg mijn held wedr been!
Moeder Gods, enz .
V.
Als de kruisvaan wedr zal waaijen
Op bet graf van onzen Heer,
Hier de zeis bet groan zal maaijen
Stil en rustig als weleer ;
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Als bet misja daar zal klinken ,
Waar ten derden dag Hij rees ,
En men 't welkom hier zal drinken
Van den bruidegom der wees,
Zullen we een kapel u bouwen ,
En gij zult ons, elken dag,
Voor uw hoog altaar nanfchouwen ,
Trouwer dan ooic echtpaar plag!
Moeder Gods, erbarm n zijner I
Doe bet mijner!
Beste troosteres in wee,
Wie een dubbel zwaard bet harte
Krimpen deed van bict're fmarte ;
Moeder Gods, verhoor mijn beef
E. J . POTGIRTER .

Aan den Redacteur der Paderlandfche Letteroefeningen .

I

Weledel freer!

et nevenegaande gedicht van den bij ons reeds voordeelig bekenden Hoogleerear BAUER flrekke ten vernienwden bewijze, dat de onpartijdige nabnur
der goede zoak van Nederland regc Nat wedervaren, en verdient daarom,
mijus inziens, eene plaats in nw geache tijdfchrift .
Met de verfcbuldigde gevoelens van hoogacbting noem ik mij,
Weledel Ileer !
Zutphen, April 1933.
Uwen dienetwilligen Dienaar,
H. $WAVING.

DER GROSSE BETTAG IN DEN NIEDERLANDLN .

Es fromt aus Niederlanden , wit wundervollem Kiang,
Herauf zu unfern Bergen ein heiliges Gefang .
Es fchwingt fich aus der Tiefe zur Morgenroth' empor,
Und halit vom Osten wieder,
Verkliirt wie ferner Geisterchor.
Was wilist du uns verkunden, vielf immiger Choral?
Was tout zur Erde wieder vom hohen Himmelfaal2
„ Es fingen Millionen in glaub'ger Andacht Gluth ,
„ Es farken Engelchore
."
ss Zum Kampfe fie mit Heidenmuth
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Konig and feine Getreuen, fie knien am Altar,
flehn zum Herrn der Welten, dem Retter in Gefahr ;
fchworen ew'ge Treue dem Bund , der f e verband ;
fchworen ausznharren,
Mit Gott, fur Recht and Vaterland .

Ein Beifpiel ihr zu geben, der treulos faifchen Welt,_
Sind fie vor Dem verfammelt, der Wort and Treue halt .
Er wird die Seinen fchiitzen, wie Er noch [lets gethan ;
Sein farker Arm lie fiihren,
Dutch Schickfalsnacht, zur lichten Bahn .
Klingt, voile Orgeltone, zum feurigen Choral,
Stromt hin durch alle Welten, fliegt auf zum Himmelfaal I
Wem Gott Gefang verliehen, ein menschlich fuhlend Herz,
Stimmt laut mil euch zufamtnen ,
Fliegt *.nit euch betend himmelwarts .
Ihr Glocken all' im Lande, fchwingt euch in freier Luft,
Und fchlagt mit ernfem Klange an der Zntfchlafnen Gruft 1
Erwacht, ihr Heldengeister . der Niederlande Ruhm,
Erwacht, and fchwebt den Enk'len
Voran zum neuen Heldenthum 1
Sie wachen fehon- der Donner van Speyk's hat fie erweckt I
Die Erd' ist ihr gebortlen, die grofse Herzen deckt :
Des Jiinglings Iilitzesflamme durchzuckt der Grater Nacht,
Und site, die da fchliefen,
Sind nun zu Thaten aufgewacht .
In lichten Reihen fchwebet herauf der Geister Schaar,
Zu fchauen ini Gehete den Konig am Altar ;
Den Konig and feine Volker , von heil'ger Gluth entbrannt ;
Den Schwur der Treu' zu horen,
Fur Gott, and Recht, and Vaterland .
Und , horch I vom holier Kuppel ein unfichtbarer Chor
Durchdringt des Domes Raiime, erfulit der Beter Ohr ;
Und alles lauscht befeligt dem wundervolleN Klang .
Das ist der grofse Bettag,
Der Niederlande Siegsgefang 1
December, 1832 .

K . BAUER,

Pror . am Gymnafiusn zu Darmfladt .

33 2

TER NAGEDACHTENIS VAN

DEN WANDSBECKER BODE .

TER NAGEDACHTENIS VAN DEN WANDSBECKER BODE .

I

(*)

n 't fchamele kleed ging de Bode door 't land,
Een afgefchild flokje voo; flaf in de hand ;
Opmerkzaam op elk ging hij op nu en cf
Den weg, die ons voert van de wieg naar bet graf ;
Nooic ging hij de deuren der vromen voorbij,
En anderen bad hij to worden als zij ;
En zag men zijn ,gul en regcfchapen gelaac,
Dan duidde niet ddn hem zijn lesfen ten kwaad' ;
Mar weinigen kenden zijn' flaf van nabij,
Dot daarin een (chat flak van groote waardij,
Een wondere kracht, die de graven omtoog
Met glansrijke flralen van 't licht van omtoog .
Nu flaapc hij , hij zelf reeds , met zoden bedekt ,
Tot dat uit den Hemel een femme hem wekt .
Misgunt hem dien rustigen flaap niet, maar maait
De vrucht van hetgeen hij voor ons heeft gezaaid ;
Hij zaaide bet woord en zijn ]even was vrucht , Dat voerde ons zoo vrolijk tot wijsheid en tucht .
Brengt kalm , near bet voorbeeld, dat de edele ons gaf,
Geen tranen , maar bloemen , op 't eenzame graf,
En deelt van uw' troost aan zijn treurende vrouw,
Zoo teeder in liefde , zoo hecht in heur trouw,
Die, nu hear de dood van den dierbare fcheidt,
In cranen de groote hereeniging beidt .
Naar

VON STOLBERG.

J . BRESTER, AZ.

(*) A s w u s omnia fua fecum portans, oder f o i,mtliche We r.
ke des Wandsbecker Boten, is de ticel des beroemden volksboeks van MATTHIAS CLAUDIUS, naar wienswoonplaats,
bet Holfreinfche fladje Wandsbeck, dit gefchrift dien naam
draagt. Nu T O L L E N S met de vertaling van de meeste der
daarin voorkomende gedichtjes (onder den citel van Liedjes
van M A T T H I A S C L A U D I U$ onlangs uicgegeven) ook bij ons
dezen Dichter meer algemeen bekend heeft gemaakc, kwam bet
mij niet ongepast voor, dit flukje, zoo goed ik konde, to
vercolken . Tier fchetsr ons naar bet leven den goeden AsM us, die, in den eenvoudigen volkstoon, zoo luimig leerde
en zoo vrolijk ftichtte .
Pert .

MENGELWERK .
TER

HERINNERING

VAN

DEN

ENGELSCHEN GODGE-

LEERDE WILLIAM CHILLINGWORTH .
A . NEANDER .

(*)

Door

Dr.

De Heer zegt : ,, \Vat uit het vleesch geboren wordt ,

„ dat is vleesch , en wat geboren wordt uit den geest ,
• dat is geest . De wind blaast , waar hij wil, en gij
• hoort zijn geruisch wel , maar gij weet niet , van• waar hij komt, en waarheen hij gaat . Alzoo is ie• der, die uit den geest is geboren ." Deze woorden
des Heeren geven to kennen, dat geenerlei menfchelijke
afkomst , dat niets van alles , wat menfchelijke magt in
faat is to verleenen, tot het deelgenootfchap aan Gods
rijk leiden kan ; maar dat dit alleen kan voortkomen uit
de inwendige daadzaak , welke zich onzigtbaar in de
verborgene diepte des harten ontwikkelt, de geboorte
namelijk tot een nieuw Goddelijk leven uit den geest
van God , onder welke uiterlijke oinflandigheden ook deze eene daadzaak, van welke de grondvesting van Gods
rijk haren oorfprong neemt, plaats vindt . Zij , die
hieraan deel hebben , fcaan met elkander in eene onzigtbare verbindtenis, welke eene hoogere eenheid vormt,
dan alles , wat door menfchelijke banden wordt aaneengeknoopt ; eene eenheid, welke de ontbinding van
alle veranderlijke menfchelijke vereenigingsvormen over(*) De ticel van het bier vercaalde ftukje is : Erinnerun-

gen an den Engilfchen Cottesgelehrten W I L L I A M C H'I L L IIIi L .
w o R z H , mit einem Vorwort fiber das Wefen der unfchtba-

ren Kirche , als Einladungsfchrift zur Stiftungsfeier der Frewfifchen Haupt .Bibelgefellfchaft,, to October 03% . In den boekhandel is dic ftukje niet gekomen . Het zal,, door heuschheid
ons geworden , in dic ons Tijdfchrift verraald welkom zija
bij onze Lezers . Hiervoor ftaat ons de sham van N E A ND E R borg .
MENGELW . 1833 . NO . 8 .
Z
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leeft, en ongefloord voortduurt, wanneer hemel en aarde vergaan ; want zij behoort tot bet voor de eeuwigheid gegrondveste Rijk, tegen welk geene magt der He1le iets vermag .
Wanneer de Heer bier zegt : ,, De wind blaast, waar
„ hij wil ," zoo wil Hij daarmede to kennen geven ,
dat de Geest waait, en die onzigtbare daadzaak uitwerkt,
waar hij wil, zonder zich door den waan van menfchelijke willekeur maat en perk to laten zetten . Hij fprak
dit tot zulken , die waanden , dat j E H o v A flechts nit
hen, die, nit hoofde van vleefchelijke afkomst, tot bet
uitwendig aangewezen yolk behoorden , kinderen Gods
verwekken kon, en die niet wilden erkennen de werking
van eene genade, welke in haren onuitputtelijken rijkdom
door C H R I S T U S tot geheel de menschheid zich uitfl•rekt . Deze waan heeft zich federt ook in de Christelijke kerk dikwerf bij herhaling vertoond , en men
wilde bet rijk van God aan de overeenflemming in zekere uitwendige kerkelijke vormen of formulieren binden,
en de werking van Gods geest buiten deze enge grenzen niet erkennen . In welken vorm zich die waan ooit
heeft vertoond, altijd is bet woord des Heeren daartegen aangevoerd . De Geest waait, waar hij wil , en bet
ftaat u niet vrij , aan de vrije befchikking des Geestes
grenzen voor to fchrijven .
Wat is bet, waardoor de mensch daartoe gerakenkan,
dat in hem die onzigthare werking des Geestes Band
grijpt ? Ook dit heeft ons de Heer aangewezen , toen
Hij aan N I It o D E M u s zeide , dat , gelijk Hij zelf moest
worden verhoogd, tot heil der menschheid, zoo ook
alien, die in H?m gelooven , bet eeuwige leven hebben ;
terwijl zij , door bet geloof in Hem , uit den geest wedergeboren worden . Dit geloof is bet dan , hetwelk ,
onder bet ganfche menschdom verbreid, alien , hoe zij
ook anders, door zigtbare kerkelijke vormen en verfcheidenheid van leerftellige begrippen , zich van elkander
mogen fcheiden, vereenigt tot eene gemeenfchap des
geestes . Een man Gods , die voor zichzelven van deze
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waarheid innig overtuigd was, de zalige Bisfchop der
Evangelifche Broedergemeente A . G . S P A N G E N B E R G,
drukt dit , in zijne hart_elijke eenvoudigheid, dus uit :
• Ik houd bet daarvoor, dat niemand daarom een kind
„ van God is, omdat hij tot deze of gene geloofsbelij„ denis behoort . Die J E z u s C n R I S T U S aanneemt,
• dien wordt de magi gegeven een kind van God to
„ worden . In J E z u s C II R I S T U S geldt niets , dan
• bet geloof, dat door de liefde werkzaam is . Bij wien
• ik ook dit geloof vind, die is mijn broeder . Is hij
„ van eene andere geloofsbelijdenis , dat hindert niet ;
„ nog blijft hij mijn broeder, en beflaat mij nader, dan
„ zij , die met mij dezelfde geloofsbelijdenis , maar niet
• het geloof hebben . Zelfs daarom flel ik in hem to
• meer belang , omdat hij tot een Kerkgenootfchap be„ hoort, in hetwelk bet Evangelic niet zoo helder
„ fchijnt ." En hij drukt dit, in een treffend lied, dus
uit : „ De Kerk van C H R I S T U s , die Hij gewijd heeft
,, in zijn huis, is wijd en breed in de wereld verflrooid,
„ in Noord en Zuid , in Oost en West, en toch zoo
„ we] hier heneden, als daar boven , hen . De leden
„ zijn meest aan elkander onbekend, en toch naauw
• verwant . E`Cn is hun Heiland, hun Vader is don .
• ton Geest regeert hen , en niemand hunner leeft nicer
• zichzelven . Hoe is bet met derzelver verzameling
• gefl:eld ? Hier zijn zij vreemdelingen en niet to huis ;
• onder zoo verfcheidene genootfchappen , kerkeli ;ke in„ rigtingen en fekten, woven zij overal ." Zoo fpreekt
ook de Apostel P A U L U S : „ Een' anderen grondflag
„ kan niemand leggen , behalve dien , welke is j c z u s
• C H R I S T U S . Zoo iemand evenwel op dezen grond„ flag bouwt goud , zilver , edelgefleenten , hout , hoof ,
• ftoppelen , zoo zal ieders werk openbaar worden . De
„ dag zal bet aanwijzen ; want bet zal door vuur open• baar worden , en hoedanig ieders werk is, zal het
• vuur beproeven ." Waar aldus deze etsne grond des
geloofs aan J E z u s, als den C H R I S T U s, den Heiland en Koning, aanwezig is, daar is Christendom ,
Z 2
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daar is eene kerk van C H R I S T u s , daar is de geest
van C H R I S T U S werkzaam , om hetgeen Hij begonnen
heeft voort to zetten , van dien 6dnen grondflag of den
opbouw to voltooijen , en to reinigen van alles , wat
daaraan vreemds is toegevoegd geworden . Er moge dan
minder of meer toegevoegd zijn van hetgeen werk van
den mensch en hem eigen is, hetgeen de Apostel noemt
bout, hooi , floppelen , wij moeten meer op den eenigen Goddelijken grondilag zien, dan op bet bijgevoegde
werk van menfchen . Het werk van menfchen is nietig ;
maar de Goddelijke grondilag bezit Goddelijke kracht,
en deze zal zich ook bij al dat menfchenwerk handhaven .
En wie dien eenigen grondflag vasthoudt , die zal , zoo als
de Apostel zegt , de zaligheid verkrijgen , niettegenflaande
menig fmartelijk vuur, in hetwelk hij zich van al bet
ongoddelijke, wat hem eigen is , moet reinigen . Zoo
moeten dan alien , die zich aan dezen eenigen grondflag
aanfluiten , ook in de overtuiging van hunne eenheid
onder elkander overeenflemmen , en bet aan bet vuur
des tijds overlaten, to toetfen, wat goud, zilver en
edelgefleente, en wat bout, hooi en floppelen is ; om
bet eene to keuren als ccht , bet andere to verteren ;
opdat ten laatfle in alien de eenige grondilag in Goddelijke reinheid en heerlijkheid vastfla . Had men aan deze
waarheid altijd gedacht, zoo zouden de verfcheidenheden, welke bij de werkingen van Gods geest in de onreine en telkens meer to louteren menfchelijke natuur
noodwendig ontflaan moeten, tot dat alien komen tot
Ben geloof en erkennen van Gods Zoon en tot rijpheid
van den volwasfen mannelijken leeftijd in c H R I s T U s,
toch geene zoo groote tweefpalt hebben kunnen veroorzaken , noch den band der Christelijke liefde vaneenfcheuren , maar alien zouden , bij alle verfcheidenheid ,
elkander als broeders in c H R I S T u s erkend en onderling de broederhand toegereikt hebben , ter wederkeerige
loutering, van dien eenigen grondflag af .
Alzoo ontftonden weldra na de Hervorming, nadat de
vernieuwing der kerk door bet nieuwe werken van Gods
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geest van dien eenigen grond(lag of weder begonnen was,
verdeeldheden van menfchelijke meeningen en menfchelijke verordeningen , en bij die verfcheidenheden werd de
eenheid in de gemeenfchap met den U nen Heer, dien
men gemeenfchappelijk beleed , niet meer erkend . Zoo
ging bet in Duitschland en in Zwitferland, daar men
in den ilrijd over de wijze , waarop C H R I S T U S tegenwoordig is in bet Avondmaal, hetwelk Hij, ter aanduiding en verzegeling van zijne gemeenfchap met de
geloovigen , heeft ingefleld, vergat , dat men nog een'
anderen grond van onderlinge eenheid had , in de gemeenfchap met den (leer , die bier aangedaid en bezegeld zou worden . Alzoo ontflonden in Engeland twisten over verfcheidenheid van zigtbare kerkelijke vormen,
gebruiken en verorderingen .
Men vergat om bet uiterlijke bet inwendige , waarop toch alleen Gods rijk is
gebouwd, en waartoe al bet uiterli jjke tlechts leiden moot,
en verloor uit het oog de eenheid in bet inwendige,
welke toch bij alle uiterlijke verfcheidenheid beflaan kan .
Er ontflonden fcheuringen , welke de liefde lieten verkoelen, broederhaat flichteden , afbragten van hetgeeln bet
wezenlijke van bet levende Christendom is , en alzoo
verwoestend eeuwen door voortwerkten . Raad , good
waard , en behartigenswaardig voor alle tijden , gaf de
groote B A C 0 , in eenen tijd, toen deze twisten met de
grootfle hevigheid van beide zijden gevoerd werden (*)
• Wij twisten over ceremonien en onverfchillige dingen,
• over uiterlijke kerkverordeningen en kerkregering ; en
• als wij daarbij maar wilden bedenken, dat de oorfpron .
„ kelijke en echte banden der eenheid den geloof , ddn
„ doop zijn, en geenerlei foort van ceremonien en kerk„ be(luur ; als wij maar dat oude woord wilden begrij• pen : door verfcheidenheid van gebruiken bevestigt
„ zich de eenheid der leer ; en als wij maar wilden be„ denken , dat de Godsdienst iets bezit , wat tot de
• eeuwigheid betrekking heeft , maar ook hetgeen be(*) B A CO, in zijn voortreffelijk gefchrift : Advertifement

touching the Con ;rover/les of the Church of England .
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• hoort tot tijdelijken vorm van ontwikkeling ; en als

„ wij de deugd van zwijgen en van langzaamheid om
• to fpreken kenden , welke door den Apostel J A c o B u s
„ zoo zeer wordt aanbevolen (j A C . 1 : 19) , ZOO ZOU„ den onze twisten van zelve ophouden en ineenfmel„ ten ." Deze onbevooroordeelde en wijze man wist
ook bij hen, die meenden voor de waarheid to ftrijden ,
maar zich aan to hevigen ijver overgaven , de ten grondflag liggende waarheidsliefde to erkennen, offchoon hij
de regte maat van kennis niet ontdekte . Met regt berispt hij die wereldwijzen, die zoo ligt veroordeelen her
vuur van een' to hevigen , door menfchelijke drift ten
minfte verbijsterden, ijver ; terwijl zij Been' zweem
hebben van hetgeen her gemoed ontvlamt , en was
zoo ligt zich in de onreine menfchelijke natuur vermengt met bet aardfche vuur, dat in dezelve brands.
„ Voorzeker," zegt hij, , hevig en ernftig fchrijven
„ moet niet in overijling veroordeeld worden .
Want
„ menfchen kunnen niet koud en gevoelloos over die
„ dingen twisten , die zij op hoogen prijs en waarde
• flellen . Een wereldwijze mag uit zijn hoofd, zon„ der roering en gevoel zijns barren, fchrijven als over
„ eerie zaak van befpiegeling, welke hem verder niet
„ aangaat ; maar een Christen, die gevoel heeft, zal in
„ zijne woorden den ftempel van haat of van liefde uit• drukken ('") ."
(*) Hoezeer deze veruitziende man den welgemeenden
ijver , ook met harcscogt vermengd, regt Her wedervaren ,
zoo beftrafte hij daarentegen ernflig het van beide zijden gebruikte en der waardigheid van hec heilige niet pasfende
wapen van fcherp vernuft , dat in zaken , die tot het heilige
becrekking hebben , gelach en fpot zoekt to verwekken . Profetisch zeide hij voorait, hoe dit zelfde wapen, nadat eens
de eerb .ied voor het heilige zou vernietigd zijn , cegen alle
Godsdienst zou worden gebruikc . Hij zegc : „ Ik heb alcijd
• twee oorzaken van het ongeloof als de voornaamfte leeren
• kennen ; fpitsvindlige en nuttelooze twisten, en onheilige
• f'pocternijen . Daar deze beide oorzaken nu joist bij el-
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Doch altijd wordt de wijsheid alleen van hare kinderen geregtvaardigd , en hartstogt leent haar bet oor niet .
Daarom kunnen ook de ftemmen , die zich, door alle
eeuwen been , laten hooren , niet beletten, dat dezelfde
dwalingen herhaald worden , waar op gelijke wijze eigenliefde de menfchen verhindert , bet roepen van Gods
geest met vreezen en beven to vernemen .
Tot bet petal der manner , die onder fcheuringen , welke door menfchelijken eigenwil veroorzaakt werden , op
deze hoogere eenheid opmerkzaam maakten, behoorde
ook WILLIAM CHILLINGWORTH , een verlicht
Engelsch Godgeleerde, geboren to Oxfort in bet jaar
I6o2 . Hij verklaarde Gods woord voor bet eenig vaste , onveranderlijke rigtfnoer van 's menfchen geloof en
gedrag, onder deze alle gemoederen in verwarring brengende twisten . Hij zelf geraakte cerst door twijfel en
ftrijd tot die overtuiging, en juist daardoor werd zij bij
hem to vaster, zekerder en vruchtbaarder . Hij was,
namelijk, als jongeling ijverig bezig met de ftudie der
Godgeleerdheid , toen hem , onder die twisten , welke
de Hervormde kerken beroerden , door iemand, die voor
de uitbreiding der Katholijke kerk ijverig zocht to werken, deze vraag werd voorgefteld : „ Zou God de hel .
• ligfte, voor 's menfchen behoefte allergewigtigfle,
„ aangelegenheid aldus aan den ftrijd der meeningen over• gelaten hebben ; zou men uit 's menfchen behoefte en
• Gods goedheid niet mogen opmaken, dat er eene bron
• van zekerheid is bij deze onzekerheid ; en zou deze
• niet to vin den zijn in eene, door vaste kenteekenen

• kander komen, zoo zal zonder twijfel de partij der onge• loovigen geen' geringen voortgang hebben ." In dat zelfde

gefchrift fpreekt bij ook tegen de vergeeffche poging , om
eene partij daardoor to willen onderdrukken, dat men de
verbreiding van hare fchriften verhindert . ,, De verbodene
• boeken ," zegt hij , „ houdt men altijd voor zekere von• ken der waarheid, welke hun in her gezigt vliegen, die
• ze pogen to onderdrukken . Daarentegen is men geneigd,
• een boek, met privilegie uitgekomen , alleen voor eene
• ilemme des tijds to houden ."

340

TER IIERINNERING VAN DEN GODGELEERDE

„ van God aangewezene , onfeilbare kerk ?" De jongeling zonder ondervinding, die met vurig verlangen de
waarheid zocht, kon zich laten verleiden, bij zigtbaar
uiterlijk gezag datgene to zoeken, wat alleen in de verlichting van Gods geest door het woord van God hij
vinden kan, die met wezenlijken ootmoed zoekt, maar
hetwelk niemand, die het niet met dit gevoel zoekt,
door uirwendige menfchelijke mededeeling kan bekomen .
filet is zoo als de Heer zegt : Alleen zij, die het koningrijk der hemelen geweld aandoen, met alle magt van
cen vurig verlangen het willen grijpen , trekken het tot
zich . De tragen zullen en kunnen het niet erlangen .
Er kan en zal Been middel zijn, hun zonder eigen zoeken en aankloppen datgene merle to deelen, wat flechts
hun , die zoeken en aankloppen, beloofd is . Er moeten
geene fteunfels to vinden zijn voor tragen . De paarlen
moeten hun ten deel worden, die, om dezelve to bekomen , alles bereid zijn to verkoopen . Maar den natuurlijken mensch lacht fleeds alles toe, wat den fmallen en moeijelijken weg naar het koningrijk der hemelen breed en gemakkelijk zoekt to tnaken . Zoo liet
zich ook C H I L L I N G W 0 R T Ir misleiden , opdat hij bij
eigene ondervinding de bron der dwaling en de bron
der waarheid zou leeren onderfeheiden . Doch hoewel
hij, door deze misleiding, vervoerd werd, tot de Katholijke kerk over to gaan , err nu met alien ijver die
rigting volgde, in welke hij hoopte de waarheid to zulIen vinden, zoo werd hij juist daardoor tot erkentenis
van zijne dwaling en tot voile overtuiging omtrent de
tegenoverftaande waarheid gebragt . Hij zegt zelf daarover later, op de verwijten, die hem wegens deze dubbele godsdiens-tverandering gedaan werden : „ Ik ken
„ iemand , die van gematigd Protestant Papist werd , en
„ toen hij dit werd , in zijn geweten overtuigd was,
„ dat zijne vorige meening dwaling was . Die zelfde man
„ wend naderhand door rijpere overweging een twijfelend
„ Papist, en van twijfelend Papist ftandvastig Protestaut . En deze man meent echter, dat hij wegens al
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• die veranderingen niet meer to berispen is, dan een
• reiziger, die alle moeite aanwendt , om den regten
• weg naar eene afgelegene ftad , in welke hij to vo• ren ren nooit geweest was , to vinden , maar denzelven
• mist , en die, na zijne dwaling ingezien to hebben,

„ dezelve verbetert. Ja, hij houdt zoo zeer vol, zichzelven daarbij to regtvaardigen , dat hij beweert, dat
zelven
„ deze veranderingen juist die handelingen zijns levens
• waren , over welke hij het meest tevreden is , als be• wijzen van de grootfte overwinning, welke hij be• haalde over zichzelven en over zijne zucht naar die din• gen , welke men in deze wereld het meeste bemint ;
• daar hij deze handelingen in het ftreven naar God en
• uit liefde voor de waarheid ondernam , in de zekere
• verwachting van die nadeelen, die voor niet gewone
• karakters de verfchrikkelijkfte zijn . In eenige dezer
„ veranderingen openbaarde zich wel zwakheid, maar
• geene flechte bedoeling ." (*)
Deze waarheidsliefde van den voortreffelijken man
vertoonde zich ook daarin , dat hij , toen hij na rijp
beraad tot de Engelfche kerk was teruggekeerd , en ,
om ecu geestelijk ambt in dezelve to verkrijgen , eenige
geloofsformulieren, die naar zijne overtuiging niet geheel met Gods woord overeenflemden , ( f) onderteeke(*) The Religion of Protestants a fafe way to falvation .
London, 1674- fol. 232(f) Ook de bijzondere aard zijuer bedenkingen getuigt
van zijn vrij , Christelijk oordeel. Hij moest bet z oogenaam .
d e ~1thanafraanfche fymbolum onderteekenen , waarin voor-

komt, dat, wie niet de hier aangewezene menfchelijke denk .
beelden over de Drieeenigheidsleer vasthoudt , eeuwig ver .
doemd words . Deze veroordeelende Formulieren fchenen hem
ten hoogfte onchristelijk toe . Hij hield het voor groote menfchelijke aanmatiging , nan Gods genade paten en perken to
willen ftellen , en hij meende, dat bet leggen van deze geloofsbegrippen tot grond van zaligheid flechts dient, om haat en
twist in de Christelijke kerk to zaaijen . - fief Leven van c n I LLINGWORTH, door DESMAIZEAUX . London, 1725, p . $1 .
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nen moest, befloot, niet zonder met zichzelven to kampen , hoe zwaar bet hem ook vie] , zullc eene gelegenheid ter verzekering van levensonderhoud, en bijzonder
ter verkrijging van cen' werkkring voor Gods rijk , of
to wijzen . Welk befluit hij aan een' vriend zijner jeugd
in deze fchoone woorden mededeelde : „ Offchoon ik
„ aan u en anderen mijner vrienden so pond ft . meer,
„ dan ik betalen kan , fchuldig ben ; offchoon ik veel
• mis van hetgeen tot de gerijfelijkheden des ]evens be„ hoort ; offchoon ik in gevaar ben van to vallen in eene
„ chronifche krankte ; offchoon ik om eene andere re„ den, welke gij wel kunt raden , mij nog meer over
• eene bevordering verheugen zoude, indien ik die op
• eene goede wijze verkrijgen kon ; offchoon ik tot mijn
„ onderhoud bet geld uit de beurs mijnes vaders ont• yang, als bloed uit zijne aderen ; offchoon ik over• tuigd ben, dat ik reeds to lang voor mijnen Heer een
• onnutte last was, en dat niet ]anger blijven moet ; of• fchoon bet getuigenis van mijn geweten , dat ik naar
• bet goede verlang, mij menige vleijende hoop geeft op
• veelvuldige gelegenheid om God en zijne kerk to die• nen, wanneer ik die gewenschte bevordering ver• krijg ; offchoon ik met grond vreezen moet, dat ik ,
• wanneer ik de bevordering , naar welke ik fla , af• wijs , van zwakheid en ligtzinnigheid zal worden be• fchuldigd , en bet misnoegen van hen mij op den hals
„ halen , wier goede meening over mij ik , na Gods
• genade en bet getuigenis van mijn geweten, bet meeste
• acht ; offchoon alle deze en nog vele andere verfchrik• kelijke beelden zich aan mij vertoonen , zoo heb ik
• toch ten laatfte onwankelbaar vast befloten, geene
• bevordering aan to nemen , indien ik dezelve niet zonder onderteekening kan bekomen . - Voor dit mijn
• der
• befluit heb ik, tegen duizend verzoekingen tot bet te• gendeel, flechts a ne beweegreden . Maar deze eene
• is groot en gewigtig, tegen welke alle , die in de
• wereld zijn, in de weegfchaal bijeengelegd, ligter zijn
• zouden dan ijdelheid . Om kort to gaan , zij is deze
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„ zoo lang ik dit ootmoedig vertrouwen op Gods liefde
• en genade behoude, hetwelk ik thans bezit, en waarin ik hoop dagelijks meer bevestigd to zullen worin
„ den , zoo Lang kan , wil en moet ik , trots de geheele
• wereld , gelukkig zijn . Indien ik dit eenmaal mogt
• verliezen , zoo zou en moest ik mij in de uiterfte
• ellende bevinden , al vereenigde zich ook de ganfche
„ wereld om mij gelukkig to maken . En echter zou ik
„ dit onfchatbaar kleinood willens en wetens en met
• overleg wegwerpen , indien ik onderteekende , zonder
„ bijgevoegde verklaring , welke die onderteekening van
• kracht beroofde . Want , offchoon ik ten voile over,„ tuigd ben, dat gij en mijne andere vrienden, die het
„ doen , onderteekenen kunnen met voile overtuiging ,
„ dat zij wdl doen , zoo is met mij de zaak toch an• ders gefteld ; ik kan geen middel vinden , om nie*.,
„ als ik onderteeken , mijn eigen vonnis to onderfchrij„ ven . Ik dank God, ik ben zoo vast van befluit, dat
• ik niet , terwijl ik leef en gezond ben , ddt wit doen,
„ wat ik niet in mijn fterfuur zou doen , en ik ben ze• ker , dat ik dit niet doen zoude . Ik zou nooit om
„ eenige bevordering doen , war ik niet op eene andere
„ voorwaarde, dan van bevordering, doen zoude. Nooit
„ zal ik de zaligheid , welke Gods iiefde medebrengt ,
• zoo gering achten , dat ik haar in het minfte gevaar
• zou brengen, om eenig aardsch geluk to verwerven .
„ Ik ben ten voile gedachtig aan de woorden des Hee„ ren : Zockt eerst Gods r jk , dan zal al het andere
„ u toevallen . (*)
(Ilet vervolg en

Plot

hierna .)

(*) Zie de aangehaaide Levensbefchrijving, pag . 86 volgg.
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(*)

1' 1' ijders beklaagt gij u over onze minachting
van het Judaismus ; maar dit haalt gtjlieden zelve u op
den hals, door uwe minachting van onze Godsdienst :
evenwel zou eene vergelijking van de uwe met de onze
voor ons zekerlijk niet 't nadeeligst zijn . In alle de
voornaamfle ftukken hebben wij dezelfde plegtigheden
en hetzelfde geloof, als gij : een ddnig God, de onJlerfeljkheid der ziel, de Jlrafen der goddeloozen, de
belooning der vromen, de befnt7denis, den afkeer van
beelden, het vieren van den Sabbath, en onze Moskeen
zijn zoo min , als uwe Synagogen , met afgoden befmet .
11ij vasten nuttigen ook wij niets v66r zonsondergang .
Wij vereeren de nagedachtenis van m o z E s en de Profeeten . Wij eerbiedigen de clad Herzalaina (Jeruzalena) .
Wij c nthouden ons van alle fpijzen , welke to gebruiken ook gij voor verboden houdt . - Ziedaar het aloude
Mozaismus, her geloof van Israel, zoo als het beilond
ten tijde van Koning D A V I D ! Al het verdere is van
menfchelijke vinding.
Een der hoofdbezwaren , door u tegen ons ingebragt,
betreft de hulde, welke wij bewijzen aan I s S A (J Ez u s) , then wij befchouwen als een groot Profeet, gelijk wij ook de twaalf Apostelen in eere houden . Maar
hoe toch kunt gij vorderen, dat wij zijne komst, als
(*) Het echte Handfchrift, oorfpronkelijk, zoo men meent,
van Mo/ul, berust in de Boekerij to Calan . De naam van
den Rabbijn , aan wien hec gerigt is , flaac nergens uitge .
drukt : bet teelten of de figuur, daarvoor in de plaatsgelfeld,
fchijnt to beflaan nit eene vereeniging van vier Syrifche
olafs . Men meent, dat bet fluk behoore toc bet Iaatsc der
zesciende eeuw ; doch de aanwijzing van de Hegira is, geIijk veel van hec eerfle gedeelce, onleesbaar geworden .

UIT PEN ARABISCH IIANDSCHRIFT .

34 5

de beloofde Meslas, zullen loochenen, terwijl wij charvan zoo vele doorflaande bewijzen vinden? Hoe zult
gij uw eeuwigdurernd wachten op den GROOTEN BELOOFDE in overeenitemming brengen met de Weken van
DANIEL? Gij zljt uwe berekeningen geheel bijster,
en behelpt u thands met to zeggen, dat dit eene geheimenis is, waarvan u niet gegeven is iets bepaalds to
weten . Op gelijke wijze gaat gij to werk omtrent de
zoo klare voorfpelling, dat de Heerfchers(taf aan het
Huis van j U D A niet ftond ontnomen to worden , dan
nadat de SCHILO (Hk, die komen moest) gekomen
zoude zijn . Ik ken uwe (telling, dat het Hebreeuwfehe woord, waardoor wij Heerfehersftaf verftaan, dit
niet zoude beteekenen, maar Roede van onheil, wederwaardighcid, angst ; en zoo, en door middel van eene
gedwongen wending aan dit zeggen van den Profeet to
geven, doet gij deze verhevene voorfpelling, welke zoo
geheel in uw nadeel is , dienen to uwer verdediging . Ondertusfchen , in weerwil van al de duisternis , welke
door vroegere en latere Rabbijnen verfpreid is over uwe
Profeeten, vooral waar deze van den toekomftigen Mesflas fpreken of op dien hoogverheven Perfoon toefpeling
maken , komen (ik weet het) bij de geleerdften en fchranderflen onder u foms oogenblikken van twijfelmoedigheid, of zij zich omtrent denzelven misfchien ook mogten vergisfen . Heeft zelfs niet, ten tijde, als ik mij
nog to Eskiflamboul (Konfiantinopel) beyond, een van
uwe vermaardfte Leeraars , Rabbi S I DI E O N B E N S AT A C H, tot zijne bloedverwanten, die om hem ftonden,
met flervende lippen gezegd . Ik ben, mine kinderen /
in groote vreeze, dat die I S S A van Nazareth, dien
onze Yaders gekruifigd hebben, de waarachtige Mesfaas , de Zoon des Hooggeloofden , geweest z!j 2
Maar ook, gefteld al eens, dat de Mesfias nog niet
gekomen zij en wij ons mitsdien omtrent deszelfs verfchijning bedriegen , welke wezenlijke veranderingen heeft
zoodanige dwaling ons doen maken in de ware gronden
van het MozaTsmus ? Geere lloegenaamd . Dezelfde
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plegtigheden, dezelfde grondfiellingen en belijdenisfen,
welke de Wet van Israel uitmaakten, toen Herzalair
den hoogften trap van bloei en glorie bereikte, zijn
tot op heden bij ons in zwang en eerbiedenis . Spreekt
her tegen, zoo gij her met redenen vermoogt to doen .
Maar dit is u onmogelijk . Hoe dan toch kunt gij bet
ons als iets euvels, als eene zonde toerekenen, als wij
den naam en de eer van Profeet geven aan een groot
Man, aan eenen Wetgever, wiens Zedeleer zoo fchoon
is en zoo heilzaam voor de rust en de vrede der famenleving ? Heeft hij ons al geleerd her een en ander
aan de zuivere Israelitifdhe Godsdienst toe to voegen,
her zijn zulke reine begrippen , zulke beminnelijke en
tegelijk verhevene voorfchriften, dat zij de onbedriege .
lijkfte kenmerken dragen van uit den Hemel afkomf}ig
to zijn ; en heeft m o z E s niet dat zelfde den ouden
Israelites medegedeeld, ingeboezemd en voorgefchreven, bet was, vermits hij wist, dat de ftugheid en
hardheid hunner barren hen daarvoor onvatbaar maakten . Wij hebben alzoo in de oorfpronkelijke Godsdienst
niets veranderd , dan alleenlijk hare Zedeleer gezuiverd ,
en daarbij aan hem , die zulk eene reinere leer gepredikt
heeft, de eer bewezen, welke hem toekomt . Wij hebben dit echter niet gedreven tot uiterflen, gelijk de
Nazareners . Zoo ook, in plaats van met hen de Mozalfche leer en wetgeving geheel to verwerpen, hebben
wij dezelve in waarde gehouden, maar ze gereinigd
en veredeld .
Gij verwijt ons voorts onzen diepen eerbied voor m AMaar om war reden zou her ons niet geoorH 0 M E D.
loofd zijn, zulk eene groote eer toe to brengen aan den
Afgezant van God , die na m o z E s en j E z o s licht
is komen brengen op aarde, en de volmaking heeft daargefteld van de Wet van God, wiens Gunfteling hij is?
Zien wij nu eens , of gij niet veel grootere veranderingen in de Godsdienst gemaakt hebt . De voornaamfte
geboden der Wet hebt gij in uwe ballingfchap en omzwerving verwaarloosd . In Spanje hebt gij uwe zonen
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niet meer befneden, offchoon niets, geen gevaar, daarmede verbonden , en hoe groot ook, u konde geregtigen, orn deze hoofdplegtigheid na to laten . In Frankr?~k
hebt gij, gedurende eenige jaren, kinderen geflagt, welke
gij daartoe kocht of roofdet , en de altaren , welke gij
den Almagtigen bouwdet, met menfchenbloed bezoedeld,
en zulks in wec?rwil dat u uitdrukkelijk verboden was
to offeren buiten Herzalaa'rn . Ik wil niet eens fpreken
van alle de droomerijen en dwaze voorfchriften van uwe
Leeraars , welke ontelbaar zijn en op geenerlei echten
grond berusten . Waar, bij voorbeeld , hebt gij in uwe
Gewijde Schriften gelezen , dat bet u verboden is, met
zekere mesfen uw brood to fnijden , en anderen wijn to
drinken , dan then gij zelve geperst hebt ? In welk gedeelte van Genefts , Deuteronomium of de Pfalmen van
D A V I D is u bet affchuwelijke beginfel geleerd, dat bet
een verdienflelijk en Gode welbehagelijk werk zoude zijn,
dezulken to bedriegen, die niet tot uwe Godsdienst be .
hooren? Ik weet wel, dat gij dit laatile ontkent ; en
geen wonder, want door bet toe to flemmen zoudt gij
alle volken van den aardbodem verpligten, om u buiten
hunne landpalen to werpen ; maar dat bet echter met
uw nieu.werwetsch Judaismus in waarheid zoo gelegen
is, hebben alien eenflemmig getuigd, die uit uw midden
zich tot ons of de Nazareners begeven hebben, terwijl
voorts uwe dageliikfche bedrijven dit maar al to zonneklaar bevestigen . Erkent dus, dat gij van de oude Hebreen flechts den naam voert en de Muzelmannen derzelver Godsdienst behouden hebben .
Wat betreft onzen Koran, enz .
VERSLAG VAN HET EILA1\D BALI, DOC11 MEER BEPAALDELIJK

VAN BIT VOdSTENDOM BALI BALILING .
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(Vervolg van bl. 655 des vorigen jaars .)
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348

VBRSLAG

wege de inlanders op Bali bloocgefteld is, bedreigt ook den
Zendeling. Behalve dac hunne hebzuchc door hem, even
gelijk door anderen, zoude worden gaande gemaakc, zoude
hij bovendien nog to worftelen hebben tegen de domheid en
bet ongeloof, als ook tegen de verfchiltende aanhangers van
bet Islamismus en van bet Heidendom, die geene mededin .
ging veroorloven, en, fchoon deze onderling zeer verdeeld
zijn, zouden zij zich waarfchijnlijk vereenigen, om zijne
beste pogingen ce verijdelen ; bij geenen zoude hij aanhangers
vinden ; niemand zoude hem durven aankleven of oRder .
fteunen, en alzoo zoude hij waarfchijnlijk bet flagcoli'er wor .
den van zijnen ljver .
Hec eenige middel, dot mogelijk met eenig goed gevoig
zoude kunnen ondernomen worden, is, dot de Zendeling,
die moeds genoeg bezic zich onder hen to wagen , tevens
Geneesheer ware . De inlanders kennen de waarde van onze
Genees . en Heelkunde to wdl, dan dot zij zouden toelaten,
dot eenen Geneesheer, die zich vrijwillig onder hen kwam ne .
derzecten , eenig leed werd aangedaan . Onder den fchijn van
zich als Arts noodzakelijk to maken , zoude de Zendeling
sevens aan de hoogere beftemming zijner zending kunnen
werkzaam zijn . Geen yolk, hoe wreed of barbaarsch ook,
dot geheel blind is voor bet licht der rede . De Voorzienigheid zoude gewis zijne pogingen zegenen, en de vergelding,
die hem zijn eigen hart zoude geven , hem in ftaac ftellen ,
de grootie gevaren to trotferen , waaraan hij tech mogelijk
nog zoude kunnen zijn blootgefteld .
Hij zoude waarfchijniijk de meeste tegenwerking vinden in
de verflaafdheid van bet yolk son bet gebruik van amphioen .
Dit alle geest en krachc verdoovend heulfap zoude eersc
van Bali dienen geweerd ce worden , alvorens men eenige
hoop konde voeden , op bet yolk invloed to krijgen . Men
zoude voorts dienen to beginnen met fcnolen op to rigten,
waarin men de kinderen , door kracht van overtuiging, een
begrip zoude moecen inboezemen van her aliezins fchadelijke van de amphioen ; doch hoe moeijelijk zoude de jeugd
daarvan to overtuigen zijn, door zij dagelijks door hare
ouders joist datgene ongeftraft ziet doen, hetwelk een vreem .
deling haar als fchadelijk zoude willen affchilderen t
De Mahomedanen hebben bereids gecracht, de Baliers van
bet zoo onmatig amphioen rooken en sevens tot hun geloof
to bekeeren . Met uitzondering van ecnigen, die in hunne no-
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bijheid aan de zeehavens wonen , hebben zij tot nog toe
vergeeffche pogingen aangewend . Binnenslands , alwaar de
ingezecenen alien Heidenen zijn, en de kennis van her Islamismus nog niet is doorgedrongen , hebben de Mahomedaanfche priesters geenen invloed , en dus waren dezulken , die
naar hunne raadgevingen luiscerden, weinig, in vergelijking
van de velen, die voor dezen eerilen flap cer verbetering
niet vatbaar waren . Een kundig inlandsch priester verzekerde mij, dat alleen de behoeftigen tot hen overkwamen,
maar geene van her meer gegoede gedeelte der natie ; en,
zoo er al iemand onder hen gevonden werd , die nit overtuiging cot de leer van M A H O M E D wenschte over to gaan,
werden zij daarvan door hunne naastbeftaanden teruggehouden, niet zelden zelfs onder bedreiging van hen to zullen
vermoorden , indien zij de leer banner voorvaderen tegen
eene vreemde leer verwisfelden .
Er beftaat cusfchen de Baliers en de Mahomedanen een
geweldige afkeer, welke niet to overwinnen is, en door
de leer, die zij over en wedr belijden, dagelijks verfterkt
words . Even zulk een' grooten afkeer als de Mahomedanen
van bet varkensvleesch hebben , hetwelk de Baliers gaarne
eten, hebben dezen van her gebruik van rundvleesch, waar .
aan genen zich dagetijks vergasten . Deze beide omftandig.
heden verwijderen de beide volken zoo geheel van elkander,
dat zij onderling niet omgaan, of in ddne kampong to zamen
wonen kunnen . De wetrzin, then zij wederkeerig tegen
elkander hebben , door her vrij gebruik, dat de eene maakt
van hetgene, war den anderen verboden is, heeft eene natuurlijke oorzaak. De Balier aanbidt de koe, en kan dus
nit eerbied voor zijne Godheid niet verdragen, dat een ander dezelve tot voedfel gebruikt . De Mahomedaan veracht
her zwijn, als in zijne oogen onrein, en veracht dus ook
alien, die niet fchromen om her to behandelen en als fpijs
to nuttigen .
De Godsdienst der Boilers is geheel ileidensch , met hier
en daar een weinig Hindoosch er onder gemengd . Zigtbaar
is hunne afkomst van dat yolk . Schoon door lengte van
tijd, en de bijgeloovige bijvoegfelen hunner priesteren, de
leer der Hindoos bij hen naauwelijks meer herkend kan wor .
den, beltaan er echter oiider hen benamingen hunner Goden,
en godsdienftige gebruiken en plegtigheden , welke zij van
geen ander yolk, dan van de Hindoos,kunnea hebben ontleend .
MZNGELW . 1833 . NO . S .
A a
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Hun opperfte God is BRAHMA genaamd, wien zij nimmer
dan met den grootfen eerbied noemen, en wien zij , even
gelijk de Hindoos, voor den God van bet Vuur houden .
Ook hehben zij V I S H N O E, then zij befchouwen als den
God der Rivieren . Voorts den God SEC A R A , die in de
Balifche taal, cu zoo ook op Java, de Zee beteekent . Nog
vereeren zij don God RAM, die uit een eiland oncfproot,
hetwelk door de vereeniging der beide rivieren Jumna en
Gunga ontflaan is .
In een' hunner tempels zagen wij eene beeldcenis van
den God GENES A , met den fnuic en kop van eenen oli .
fant, aismede bet afbeeldfel van den God D O O R G A , fraande
op eenen flier. Dat zij der koe Goddelijke eere bewijzen,
is ons in meer dan din geval gebleken : in eenen tewpel
zagen wij de beeldtenis van eene koe, waarnevens zich dui .
delijke kenmerken vercoonden, dat aan dezelve nog on . .
langs geofferd was .
Zij hebben eene grooze menigte cempels in den omtrek
van Balding. Bij Sang/it zijn meer dan een dozijn plaat.
fen, die, door eenen hoogen muur omringd, blijkbaar tot
een godsdienftig oogmerk ingerigt zijn : binnen deze a1dus
afgefchotene plaatfen flaac een groot getal kicinere tempels,
die, aan de uiterlijke teekens ce oordeeleu, tot verfchillende
godsdienftige plegtigheden gebruikt worden . Deze omheiningen zijn gewoonlijk van honderd tot honderdvilftig voeten in bet vierkant ; de muren zijn meestal van in de zon
gedroogde fleenen opgetrokken, en de daar binnen gelegene
opene plaatfen fleeds met een' dergelijken muur in twee ge .
lijke deelen afgedeeld ; in de cone dezer afdeelingen ftaan
gewoonlijk twee waringieboomen, die, even gelijk de ba .
naan, eene aangename fchaduw rondom zich verfpreiden . De
andere afdeeling is gemeenlijk vol met kleine tempels,
of hutjes, ter grootte van 6 tot S en meer voeten in bet
vierkant. Sommige dezer tempeltjes waren van gebakken
fleen, andere van klei opgehaald , en met ftroo of met goe.
rraetie bedekt . Sommige derzelven waren rondom geheel
open, andere met gevlochten bamboezen of fchutfels geflo.
ten, en van k1eine deuren voorzien ; de weinige , die wij
van binnen zagen , waren ledig , met eenige nog verfche overblijffels van offeranden, beflaande in vruchten en bloemen,
In een der grootfte dezer tempeltjes zagen wij eene ganfche
rij van Afgoden, van klei gebakken, en die alle hunne er-
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kende Goden voortLelden . Wij zagen ook bier en daar een
van klei ge :naakten Afgod buiten den tempel aan de deur
ftaan, even alsof nan hem de wacht over den ingang van
dien tempei was toevertrouwd .
Vele dezer tempels , en genoegzaam alle deze algodsbeel
den, waren in een' flaat van verval ; velen hunner hadden
handen en voeten verloren, fommigen zelfs her hoofd ; doch
dit nam , zoo bet fchijnt, hunne waarde niet weg ; een
gedeelte verantwoordde bier voor bet geheel . Wij hadden
to meer reden , om ons over den vervallen ftaat van deze
heiligdommen to verwonderen, alzoo wij de meeste dier
tempels dagelijks bezochc zagen, althans die, welke aan bet
zeeitrand en in de nabijheid onzer woningen zijn, in welke
gettadig offeranden gedaan worden . Eenen voorbijgaande, en
dezelve weder vol yolk zijnde , tracbtten wij er binnen to
komen ; doch een oud man , then wij aan den ingang onc .
moetten , belette ons zulks , zeggende : ,, De vrouwen zuln len bevreesd worden, als gij binnentreedt ." Alle Inoeite,
welke wij deden, om hem door geld OM to koopen, was
vruchteloos , gelijk ook de verzekering van geene ftoornis
to zullen to weeg brengen ; zijne weigering bleef ftellig ,
en als van een' man, die bet regt had, to weigeren ; doch
bij was niet onbeleefd .
Plegtige ommegangen ziet men bijna dagelijks . Dezelve
beftaan Lneestal nit vrouwen en kinderen , die vruchten en
bloemen aanbrengen, geleid door eenige mannen, die lie .
deren zingen , en waarvan eenigen de gereedf happen tot bet
doen van offeranden dragen . Aan den tempel gekomen ,
words flechts cen gedeelte van den medegebragten voorraad
geofferd ; bet overige gedeelte dient hun tot voedfel . Te .
gen den avond terugkeerende , heffen zij hunne liederen we .
der aan ; men kan dezelve op een' grooten afand in bet
veld hooren .
Bloemen en vruchten worden geofferd, wanneer de zaak ,
voor welke geofferd words, bet geluk van een enkel perfoon
of van een gezin betreft ; doch is bet Gene algemeene zaak,
is bet eene offerande , waarbij de zegen over bet gewas of
eenig ander nut of voordeel afgefmeekt wordt, dan worden
buffos , geiten en varkens ten offer gebragt .
Zij hebben priesters , die zij Brah,nans noemen , maar die
in de dagelijkfche zamenleving Ida's geheecen worden , als
As 2
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behoorende tot eere kasce, welke bij uit1luiting aldus ge .
noemd words. Zij laten zich met geene andere kaste in,
en crouwen onderling ; ook is bet bun verboden, met iemand
nit eene andere kaste aan to zicten en to eten of ce drinken .
Aldus is bet Priesterdom bij hen erfelijk , en alleen aan den
meest bevoorregcen fland toegekend. De priescers onderfcheiden zich , door bet haar lang to lacen groeijen en los to laten
hangen . Bij groove godsdienstplegtigheden dragen zij een
bijzonder gewaad, en zijn aisdan verterd met dezelfde koord,
welke de Brahmans in Hindostan dragen ; die koord noemen
zij ganitrie. De priesters werken niet, maar worden door
de gemeente onderhouden . Bij gelegenheid van Ilerfgevallen,
of van geboorten , worden de daarbij plaatshebbende plegtigheden door hen befluurd ; ook zijn bet de priesters, die
bet water, waarmede de lijken gewasfchen worden, wijden .
Het levend verbranden der weduwen met bet lijk ba .
rer afgeflorvene mannen is op Bali niec vreemd , en be .
paalt zich niec eeniglijk tot de weduwen der Koningen en
Vorgen . Wanneer een Koning overleden is , words bet lijk ge .
balfemd , en zoo lang in huis boven aarde bewnard , tot dat de
toeflel, vereischt om bet lijk to verbranden, in gereedheid is
gebragt . Het wordt gewoonlijk aan Lien A twaalf vrouwen of
bijwijven van eenen overleden' Koning vergund, om hem,
zoo als zij bet noemen, in de andere wereld to volgen ; de
daartoe uicgekozenen words bet echter tot drie herhaalde
reizen gevraagd , als eens vdbr den dood des Konings en
twee malen onrniddellijk na zijnea dood . Dezulken, welke
daartoe eenmaal hare toeftemming gegeven hebben, kunnen
daarvan niet terugtreden , en dragen met anderen ook bet
bare bij , om de volbrenging van deze onmenfchelijke pleg .
tigheid to befpoedigen en met luister to volbrengen . Zij
zelve worden in dien tusfchentijd met alle onderfcheiding
behandeld ; men geefc haar de uitgezochtfle fpijzen, en de
fraaifle kleederen worden to barer befchikking gefleld ; ook
flaat men haar toe, in den korten tijd, dien zij nog to leven
hebben, zich aan alle zinnelijke buitenfporigheden over to
geven, en al bet wereldfche volop to genieten . Op den
dag, waarop de groove ceremonie flaat volbragc to worden,
komen zij als bruiden ce voorfchijn, uitgedosc met al was
kostbaar is, en otrhangen met bloemkranfen . Voor elke der
vrouwen , welke aldus bet ilagtofer van deze barbaarfche
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inftellingen worden , is een afzonderlijke vuurkuil gemaakt,
waarboven eene ftellaadje , waardoor zij al bet verfchrikke.
lijke van den toeftel nict kunnen zien . Op een gegeven
teeken ftaat alles in viam, en de ongelukkigen fpringen in
den dood . De gong, die gefladig fpeelt , helec , dat men
eenig gekerm hooren kan ; terwijl con ftoet van priesters ,
die de vrouwen van zeer nabij omringen , alles zoodanig verborgen houdc, dac bet niet mogelijk is to ontdekken, of
werkelijk de daad, tot bet einde toe, zoo geheel vrijwillig
is , als de priescers zulks wel willen doen voorkomen . Men
zegt, dat, zoo deze of gene eenig berouw toont , geweld
gebruikt words ; doch ook dic is voor bet oog der Inenigte
onzigtbaar. Een Engelschman, die in bet afgeloopen jaar to
Bali Badong bet verbranden van verfcheidene weduwen bij_
woonde, kon door den toevloed des yolks niet nabij genoeg
komen , om apes tot in de bijzonderheden gade to flaan .
VOGr bet aangaan der ceremonie zag hij echter de vrouwen
op de ftellaadje van io a 12 voet hoog zitten, bezig om
zich bet haar in orde to brengen . De geheele coeftel was
met zwavel en andere brandbare itoffen befmeerd, en onder
denzelven de grond met dergelijke voorwerpen opgevuld, en
up bet gegeven teeken door de gong flond alles in vlam ;
hij zag in de verte de vrouwen in de vlammen nederftor .
ten, of nederwerpen , en zag of hoorde nu verder van haar
niets meer .
In de verfchillende rijken, waarin bet eiland verdeeld is,
gefchieden bijna jaarlijks zulke foort van menfchelijke offer.
anden . Dezelve bepalen zich dus niet eeniglijk bij bet af .
fterven van eenen Koning ; maar, wanneer eene Koningin
fterfc, moeten derzelver voedflers en andere vrouwen van
derzelver gevolg haar in den dood volgen ; dit words, als
eene godsdienftige plegtiglieid , flips opgevolgd : dezulken ,
die weigerachtig zijn, om daartoe hare toeftemming to geven,
worden bedweimende dranken toegediend, en in then flqat
is bet niet moeijelijk , om lets , dac naar eene toeflemming
gelijkt , van haar ce verkrijgen . Er zijn ook voorbeelden,
dac priescers van eene meer dan gewone vermaardheid zich,
na hunnen dood, door hunne vrouwen in denzelven doen
vergezellen . In dusdanig geval bepaalc zich bet offer flechts
tot eene vrouw . Hot yolk fchijnt aan deze fchriktooneelen
gewoon to zijn ; bet fpreekc er over zonder afgrijzen, en als
van dagelijks voorvallende zaken .
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Op gansch Ball heeft men geene algemeene werkplaatfen,
waarin de grondftoffen bewerkt worden . Elk weeft er zijn
eigen linnen, e!k maakt er zijne eigene kleederen ; bet fpin .
nen en weven is, bl uitfluiting, bet werk der vrouwen . Het
voortbrengfel van hunnen handenarbeid bepaalt zich veelal
tot grove farongs en Jlindangs ; maar zelden ziet men er
gouddraad in geweven . Sedert eenigen tijd meent men op .
gemerkt to hebben, dat zij ook chitfen en batist begin .
nen to dragen : deze worden bun van Batavia aangebragt .
Ook wordt door hen eenig grof katoen garen gemaakt, en
naar Java uitgevoerd, alwaar bet tot lampenpitten gebruikt words. Voor eigen gebruik waken zij eene voldoende
hoeveelheid potten en pannen ; bun aardewerk is wel bereid
en wel doorbakken ; zij maken in bet bijzonder zeer goede
potten, om het drinkwater in to bewaren ; in den uiterlijken vorm hebben deze drinkvaten we] iets van de Java.
fche bekers .
De Balier wept bet ijzer en bet NO goed to bewerken
en in bet vuur to harden . Hunne wapens zijn deugdzaam
en zeer fcherp . Zij bekomen hun ijzer en flaal van de Chinezen, die bet van Java aanvoeren . In de bereiding van bet
ijzer geven zij aan die van Java piers toe . Zij weten er oud
ijzer van gebrokene potten in to mengen, waardoor hunne
wapens eene bijzondere hardheid verkrijgen en zeer gewild
zijn. Flunne fmids zijn ook nu en dan zeer goed geflaagd
in bet fmeden van geweerloopen , en zelfs van getrokkene
busloopen ; maar de iloten kunnen zij niet maken ; zij krij .
gen die van Java ., bet is to verwonderen , dat zij in bet
vervaardigen van bet een en ander nog tot die hoogte gekomen zijn , daar zij in het algemeen zulk flecht en ondoelmatig gereedfchap hebben . Hunne fmederijen zijn zeer
klein . Zij gloeijen bet ijzer met houtskool, en gebruiken
de regtopitaande blaasbalg, zoo als dezelve door R A F F L E s,
in zijne befchrijving van Java , befchreven words.
Behalve dit alles weten zij nit den areengboom de boom .
fuiker to maken, die aangenaam van fmaak en zeer goedkoop
is. Hun zout, dat zij to Lehran en op andere plaatfen
maken, is zaiver en wit . Zij hebben eene bijzondere wijze
van zoutmaken . Zij vullen eenige manden van 3 of 4 voet
met aarde en zand, en gieten geftadig versch zeewater daarop ; dit water, door bet zand en de aarde gefiltreerd , laat
eene zelfitandigheid in de mand achter, welke verzameld en

ass
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op platte manden aan de zon blootgetleld words, om nit to
wafemen ; aldus van alle waterdeelen ontdaan , words het
gekorreld of gekristallifeerd , en is ter(lond gefchikt om ge.
bruikt to worden ; deze eenvoudige kunstbewerking levert
het zuiver(te en wicfle zout op . Dit zout , hetwelk alzoo in
overvloed en goedkoop ce verkrijgen is, words door lien veel
gebruikt, om dinding van rundvleesch to maken, hetgene zij
in cene vrij aanzienlijke hoeveelheid naar Java uicvoeren . Het
zijn alleen de Mahornedanen, die zich hiermede bezig houden ;
de Heidenen, die de koe als heilig befchouwen, zullen haar
nim ier flagcen , veel min her vleesch behandelen .
([let vervolg en flot hierna .)

VERSLAG VAN PEN TOONEELSTUK ,

GETITELD :

LE

ROI

S ' AMUSE, DRAME, PAR VICTOR HUGO,

(Vervolg en fiat van bl.

322,)

Derde Bedr~f. (De antichambre van den Koning op het
Louvre .) De Vorst verfchijnt in een keurig nigligt< . Op zijne
vergunning wordc B L ANC H E binnengeleid , buiten zijn toe .
doen door zijne rlovelingen gefchaakt, hem niet als den Ku .
pingken de, orhemalsdeminaresvanzijenHotr
nar befchouwd . Allen vercrekken . Zij valt hem to voec .
De Koning zegt
.Etre Roi ne faurait gdter un amoureux . -La France, usr peuple entier, quinze millions d'hommes,
RichesJe , honneurs , plaifirs , pouvoir fans frein ni loi ,
Tout est pour moi, tout est a moi, je fuis le Roi !
He bien ! du fouverain to feras fouveraine .
Blanche ! je fuis le Roi ; toi, to feras la Reine !
Na een alles behalve kiesch tooneeltje, ontflipt BLANCIRa
aan de armen des Konings . . . in deszelfs flaapvertrek, waarin
hij , den fleutel bij zicli hebbende en de deur met geweld
opendringende , haar volgt, dezelve achter zich t oefluicen .
de . MAROT, gevolgd door eenige Edellieden, verfchijnt,
en zegt :
Le lion a traine la brebis Bans fon antre!
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T R I B 0 U LET komt op .
Hij is zeer bleek , maar laat niets
blijken . Hij zoekt, doorzoekt, befpiedc alles, de aanwezigen, de deuren enz . „ Waar hebben zij haar verborgen7"
Hij polst de Hovelingen, die, met kwaadaardige vreugd, hem
befpotten . Hij wreekt zich door bijtende wedericherts . Ein .
delijk roept hij nit, met eene donderende item : „ Zij is
bier, met den honing 1"

C'est ma fide! - Oui, riez maintenant!
Ah ! vous restez muets ! vous trouvez furprenant
Que ce baufon foit pare et qu'il ait une fille?
Les loups et les feigneurs n'ont-ils pas leur famille ?
Ne puis je avoir ausfi la mienne!
Yous lui vendriez tons, fi ce n'est dejt fait,
Pour un nom, pour un titre , ou toute autre chimare.
Tol , to femme , Brion ! - Toi, to foeur! - Toi, to mere 1
. . . . .
. . . . . . . . . . . .
Non, it n'appartient point k ces grandes maifons
D'avoir des cot urs f bas foua d aus/i Piers blafens I
Non , vous Wen etes pas 1 - Au milieu des hudes
Yos mares aux laquais fe font prostituees 1
Yous dies tons bdtards I
Hij wil de deur opentrappen ; alien verzetten zich daartegen .
Hij reaskalt . Eindelijk uitgeput, zegt hij
Ah Dieu! Yous ne favez que Tire ou que vous tatre!
Cest done un grand plaifir de voir un pauvre pare
Se meurtrir la poitrine , et f arraeher du front
Des cheveux que deux nuits pareilles blanchiront I
Op eens fprit+•g t de deur van bet Koninklijk flaapvertrek
open. BLANCHE, wanhopig, ver wilderd , met loshangend
haar, valt, met ten' ijzingwekkenden kreet, in 's vaders armen .
Deze, buiten zichzelven van blijdfchap, kan geen antler
denkbeeld plaats inruimen :
,Tai tant de joie au coeur que maintenant j'ignore
Si ce n'est pas heureux - je ris, moi qui pleurais ! De to perdre un moment pour to ravoir apres!
Maar

B LA NC H E

wekt hem uit lien blijden droom , bedekt
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haar gelaat, en openbaart hem hare fchande . T R I B O U L ET
verftomt . Allen verwijderen zich , vervaard door eene wanhoop, die den Hofnar over hen doet heerfchen : Allez .vous .
en d'ici! Thans zijn vader en dochter alleen . Volgt eene
waarlijk roerende zamen . en alleenfpraak met zichzelven van
TRIBOULET :

Je m'dtais rdignd, j'acceptais ma mifere .
Les pleurs, 1'abjection profonde et ndcesfaire ,
L'orgueil qui toujours faigne au fond du coeur brifd,
Le rire du mdpris fur mes maux aiguifd,
Oui, toutes ces douleurs oz la honte re mile ,
J'en voulais bien pour moi, mon Diem , mais non pour eplel
Plus j'dtais tombd bas , plus je la voulais haut .
11 faut bien an autel auprPs d'un dchafaud .
L'autel est renvef fd !. . .
afgebroken door de duldelooze, fchandelijke bekentenis van
B L A N C H E , dat zij haren fchender nog bemint! - Verfchijnt
cene wacht van foldaten , den Heer D E S A I N T- V A L LIE R
naar de Bastille wegleidende, die zich echter, in 't voorbij .
gaan , naar bet vertrek des Konings wendt , en den Hemel ,
als 't ware, aarklaagt, dat God noch menfchen hem nog
gewroken hebben van eenen Vorst, die hem zoo ongehoord
mishandeld heeft ; waarop T R I B O U L E T, bet hoofd opheffen .
de, antwoordt :
Comte ! vous vous trompez . - Quelqu'un vous vengera
Vierde Bedr~f. (Andere afgelegene wijk, met een inzigt
in bet moord . en ho . . .huis van SALTABADIL.) TRIBOU.
LET en BLANCHE, op de ftraat, in gefprek, verklaart de
laatfte andermaal , (onbefchaamd en wulpsch genoeg) dat zij
den Koning bemint, zoo flerk als haren vader, ja dat zij
voor hem in den dood zou gaan ! T R I B O U L E T poogt haar
voor 't minst to genezen van den waan , dat hare iiefde be .
antwoord wordt, en plaatsc haar to then einde voor eene
fpleet in den muur van het huffs van S A L T A B A D I L, door
welke zij NB alles zien kan, wat daar binnen omgaat . Zij
ziet dan ook den Vorst, in Officiersgewaad, die den tiuipmoordenaar op den fchouder klopt : Ta foeur et mon verrel
De flesch en bet meisje verfchijnen op flaanden voet . De
broeder verwijdert zich, en, buiten zijnde, ontwaart ho
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en zegc hem, dat zijn man in bunne handen
is . Volgt een tooneel cusfchen den Koning en M A G U E L o N N E,
waarvan wij de wedrga bezwaarlijk in eenig openbaar bordeet
kunnen onderllellen I Het meisje voegt den Vorsc , die zegc ,
dat hij in zeker opzigt denkt even als Koning s A L o rd o,
zeer naif toe :
T RI B O U L ET,

Tu vas au cabaret plus fouvent qu'au fermon 1
die dat ales (regt eerbaar l) heeft befpied,
wends zich nu naar haren vader, die haar eenige wenken
geeft van hetgene hij voorheeft , en haar beveelt, zich , in
gereedliggende manskleederen , to paard naar Evreux ce begeven . Zij vertrekr . T R I B O U LET geefc een teeken aan s A LT A B A D I L . Het wordt nacht.
T R I B O U L E T geeft goud .
geld aan den moordenaar , na van here de verzekering to
hebben ontvangen, dat zijn (onbekende) gast, daar de nacht
donker en onlluimig zal zijn, wel bij zijne zuster zal blijven .
T R I B O U L E T zeal, dat hij to middernacht terug zal komen .
„ Aliet noodig," herneemc de ander :
BLANCHE,

Je puis jeter tout feul tin cadavre d la Seine .

• Neen , ik zeif wil bet daar inwerpen ." - ,, Zoo als

gij verkiest ; ik zal hem u dan in een' zak leveren ." -• Zijn naam 2"
Son nom ? Yeux-tu favoir le mien lgalement ?
11 f'appelle le crime, et moi le chdtiment!
Intusfchen words bet tooneel binnenshuis, van fchaamteloos,
al erger en erger 1 S ALT A B A D I L geeft heimelijke teekens
aan M A G U E L o N N E . Zij does , alsof zij verwacht, dat hij
zal heengaan . De Koning zegt :
- Yeux-tu que je forte
D'un temps d ne pas mettre un po8te d la parse ?
Maar, zoo is 't dan ook niec gemeend, en de Koning klimt
met eene ladder naar de vliering, hem tot flaapvercrek aangewt'xen . Vermoeid en befchonken, flaapt hij fpoedig its . Het
ddtldert en bliitfelnr . BLANCHE verfchijnc op traac, in
mans rijgewaad, gelaarsd en gefpoord ; terwiji men den fluik .
moorder niec drinken, en zijne zuster, met eene lamp, den
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flapenden Koning ziet befpieden en diens degen wegnemen .
Intusfchen houdt B L A N C H E eene alleenfpraak, waarvan het
referein is : „ Hij bemint mij dan niet meer!" Zij plaatst
zich vervolgens weder aan de fcheur in den muur ; verneemt
daar den aanflag ; de begeerte van het meisje , om hun flagtoffer , beau , galant , fer comme Apollo , ce fparen ; ziec den
broeder een' ouden linnen zak en een' ftraatfleen voor den dag
halen, en den zak haar om re verftellen aanbieden : waartoe ? . . .
Pour y rnettre au plus vite,
Quand j'aurai ddpechd 14-haut ton Apollo ,
Son cadayre et ce gres , et tout jeter d l'eau .
waarop

BLANCHE,

to regc, bij zichzelve vraagt :

N'est-ce pas dans l'enfer que je regarde ainfi?
MAGUELONNE

roept nlt :

Tuer un beau garfon ; qui n'est pas du commun ,
Pour un mdchant bosfu fait comme un S! en poogc den broeder over ce halen, om den gebogchelden
zelven in den zak ce ftoppen . „ Ho2!" zegt deze, ,, ben
ik dan een bandiet , een diet? Een' kalant to dooden , die
mij betaalc!" - ,, Wei , neem dan dezen cakkebos ." - „ Dat
gaat niet ; want dac leeft nier." Zij blijfc er echter op flaan,
dat hij gefpaard worde . Hij laat zich eindelijk gezeggen ; en
nu beftuic men , NB , den eertlen reiziger den besten , die
zich mogc aanrnelden , in deszelfs plaats ce dooden . B L A NC UE , dit hoorende , verzuchc
0 Dieu ! vous me tentez , vous voulez que je meure ?
Faut-il que pour l'ingrat je franchisfe ce pas ?

„ Maar neen !" zegt zij

Je ne veux pas mourir pourtant . J'ai mieux

a faire.

De klok flaat. Geen reiziger meldt zich aan . Kwarcier v66r
twaalf. Nog tdn kwartier uurs, en de Koning moec er aan!
MAGUELONNE febreic, en BLANCHE roept uit :
Qtici! cette femme pleure'!
Et moi, je reste 13 , qui pent le fecourir!
Puisqu'il ne m'airne plus, je n'ai plus qu'!1 rnnurir .
Eh bicn ! mourons pour lui .
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De brooder worflelt incusfchen met de zuster , en heeft den
voet reeds op de ladder - B L A N C H E klopt aan , klopt nog
eens aan - de broeder zegc : „ Mortdieul wachc 1 geef
mij fluks mijn mes , dat ik bet eersc wat flijpe I" (Dit flaat
er, Lezerl) Zij doer bet ; men ziethet, BLANCHE hoorther,
en zij zegt : „ o Hemel l 'k boor het mes, dat zij ce zamen fiijpen I" Zij vale op hare lcnien, - bidc voor den Koning, lien
zij beklaagt en bemint, dat hij gelukkig en lang level klopt wederom - SALT A B A D I L , na zijn mes nog eerst
eens op de cafel beproefd ce hebben, of 't wel fcherp genoeg is, plaatst zich achter de deur - BLANCHE creedc
binnen - de gordijn vale!
Yijfde Bedr#f. (Hetzelfde tooneel .) Donkere nacht. Het
moordhol is gefloten ; men ziet nergens licht . T R I B o U L E T
creedc op, in een' mantel gewikkeld . Hij komt zijnen heeten
dorst naar wraak lesfchen - den zak in ontvang nemen I Eene
alleenfpraak, de helft van welke eene foort van Godslastering
tevens is . Middernacht flaat ; hij klopt, en hem words, in
bet duister , een zwaar pak ter hand gefleld . T R I B 0 U LET,
door eene fluipachtige vreugd bewogen , fleept den bruinen ,
langwerpigen zak tot vooraan op het tooneel , overhandigt
ALT A B A D I L eene beurs , en befchouwc, terwijl de ander
bet
s geld inatelt , denzelven : 11 est done des bonheurs dons
la haine! Alleen zijnde, in flede van zich ce haasten, om
zich van den zak to ontdoen , doer T R I B 0 U LET eene aanfpraak, tot zichzelven en tot den zak, van meer dan 6o
regels . De fporen ontwarende, die den zak doorboorden, zegt
hij : C'est bien lull zet den voet op denzelven :
Le voild bus mes pieds, je le Liens, c'est lui-mime .
La Seine pour fepulcre, et ce fac pour lineeul .
en mediteert nu, met de armen over elkander geflagen, al
voort : Que dira l'avenir? Het loops al verder in bet zocte t
Peut.ltre, zegc hij ,
-- peut-itre domain des crieurs inutiles,
Montrant des tonnes dor, f'en front par les villes,
Et crieront an pas/ant , de furprife iperdu
„ A qui retrouvera Fran`ois Premier perdu I"
Thans wendc hij zich weder cot den zak ; fpreekt tot den
dooden ; vraagt bij lleehaling, of hij hem veritaat ; fcbeldc,
ja trapt hem I „ Wanneer de wraak in ons is gevaren,
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Dans le coeur le plus mart it West plus rien qui dorme ,
Le plus chdtif grandit , le plus vii fe transforme ,
L'esclave tire alors Ja haine du fourreau,
Et le chat devient tigre , et fe boufon bourreau !

Ilij eindigt met to zeggen : J 1'eau, Franfois Premier! en
fleept den zak tot aan bet water. Op dit oogenblik gaat
de deur van pet moordenaarshol open
; M A G U E L O N N E ver.
fchijnt, ziet rond , wenkt, de Koning treedt ten huize
Uit, neuriet het referein van een liedje - TRIBoULET
verfchrikt, luistert, hoort andermaal, in de verse, hetzelfde
referein en de welbekende flem ! Hij roept uit
0 malediction ! ce n'est pas lui que j'ai !. . .
Mais qui done m a-t-il in is d fa place , le traitre l. . .

Een menfchelijk ligchaam is 't toch . . . . Hij verfeheurt den
zak van boven tot beneden . . . . de donkerheid belet hem . lets
to zien, . . . bij heeft intusfchen bet ligchaam half u ;t den
zak getogen . . . . cen blikfemflraal verlicht pet . . . . hij flaakt
een ijihoofdigen kreet . . . . B L A N C H E, zijne eigene dochter
B L A N C H E , aanfchou Wen zijne oogen ! Een tweede blikfem .
flraal , die haar bleep gelaat en geflotene oogen verlicht,
verdrijft alien twijfel . Eene flaauwe item : ,, Wie roept
mij Q" last zich vernemen . Zij rigs zich ten halve op ; een
hemd alleen bedekt haar, geheel bebloed, bet haar loshan .
gende ; terwijl pet overige van hanr ligchaam in den zak ver .
borgen is . „ Mijn vader I" flamelt zij : ,, Ik beminde hem
al to zeer . . . ik flerf. . . voor hem ." - „ Sterf niet, bid ik
u!" (je t'en pric! this itaat er.) Hij roept, fchreeuwt,
rukt zich pet haar tut bet hoofd, vliegt naar eene klok , luidt
die uit alle magi, bruit : „ Hulp! moord! brand!" keert
terug tot her lijl : - ja , tot bet lijk ; B L A N C H E is niet
meer! - Er komt volk, met flambouwen . TRIBOULET
grijpt een' karreknecbt bij den kraag : ,, Hebt gij paarden een rijtuig?" - ,, Ja ." - „ Wel nu, neem mijn' kop, en
werp then onder de wielen I" - Men wil hem van pet lijk
verwijderen. Vernieuwde woede . Hij werpt zich bij hetzelve
neder, omhelst bet, legt bet to regt, gelijk eene moeder haar
Jlapend kind, veegt haar bet voorhoofd af, drukt haar w eder .
o m in zijne armen , waant , dat zij nog leeft , tot dat een
heelmeester hem verklaart , dat zij dood is , en hij , met
den kreet : ,, Ik heb mijn kind vermoord! ik heb mijn
kind vermoord!" ter aarde [tort . -- Einde .
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(Ult

Album aus Paris , II T zeile .
Hamburg, 1832 .)

A U G U S T L E W A L D'S

In den vroegen morgen rust alles in de Hoofdftad ; maar de
bewoners der Voorfteden gaan dan derwaarts . Hier hoort
men den krachtigen zweepflag der koolbranders , die met
hunne hooge zwarte lading , op welke nu een aardig wijfje,
nu een dikke jongen zic, welgemoed de itraten doorkruifen ;
of de vrouwen van Lavillette op klompen, die op hare kar .
ren zoo veel ko3telijke groencen geladen hebben, dat de
kleine, magere ezel den last bezwaarlijk kan voorctrekken ; daar roll een wagen been , waarop eene welgekleede boeren
zit en zelve de paarden ment ; zij brengc melk van Montmnorency naar lad ; - ginds trekken de tuinlieden voort, met
fchoone ladingen van Calville .appelen en fuikerzoete druiven,
die alle to Fontainebleau gewasfen heecen ce zijn . Al deze
wagens doen, met groote letteren , de namen der waren,
van den eigenaar en diens woonplaats lezen . Vervolgens
komen de waschvoercuigen, waarop fchertfende en lagchende
knapen en meisjes ; dan de zware, door forsch gefpierde
kerels getrokkene , watervaten uit bet Etablisfement Royal
van bet gezuiverde Seine-water, zoo als bet opfchrift ver .
kondigt. Uit de flad zelve rollen ledige wagens met lustige
menfcben naar de porte St . Denis, die in den nacht hunne
groote vischladingen binnengebragt hebben , en nu , wel in
bun fchik, dat zij den woeligen verkoop, die alle nachten
op de place des Innocents gehouden wordt , achter den rug,
en bet geld in den buidel hebben , huiswaarts keeren . Thans openen de wijnverkoopers in 't klein , op de hoeken
der ftraten, bet eerst hunne, van buicen helrood geverfde,
van binnen morfige kroegen, en plaatfen zich, met over el .
kander geflagene armen en afgewaakte aangezigten , voor
hunne dent . Maar die rust duurt niet lang . Weldra verza .
melt zich links en regts een hoop boeren ., kool-, vis .
fchers-, wasfchers- en tuinmanswagens voor bet huis, om
zich een glas zure chablis to laten fchenken, en onder
een vrclijk praatje een half uur ce flijcen . Nu beginnen ook
de bewoners der ontzaggelijke reeks van huizen zich to be .
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wegen, en eene drokte vangc aan , die , even als een fneeuw .
val (lauwine) , met elke minuet aangroeit , en zich telkens met
nicer geraas ontwikkelt , telkens geweldiger daarheen roll .
Honderden kelderknechts fpringen , met witce buizen en
fchorten, voor de elegance koffrjhuizen been en wedr, ma .
ken de fpiegels aan de wanden fchoon, vullen de fierlijke
korven met bet fijnfle bruod , zetten koppen en kannen van
goudgerand porfelein op de verwarmde marmerplaten, dekken
de kleine tafels , vii maken alle aanftalten ter oncvangst van
de dagelijks wederkeerende bezoekers en ter lokking van nieuwe .
De rondbrengers van nieuwsbladen werpen in 'c voorbijrennen de nieuwe papieren door de upen(taande deur , die teritond door de knechts gerangfchikt worden ; want geen Pa .
rijzonaar zal ontbijten, dan under bet lezen eener courant .
De Restaurateurs maken nog geene zoo ernftige toebereidfels,
wijl hunne werkzaamheden zelden v66r 12 ure beginnen .
Zij vergenoegcn zich met fpiegels en ven(lers to reinigen, de
dagelijkfche etenskaart met hare honderden van geregten na
to zien, :net eene in . to merken hetgeen then dag niet voorhanden zal zijn, en bij cc voegen, hetgeen de kok zoo
even, in cone opgehoopte groote mand, van de marks heefc
medegebragt, zijnde de eerftelingen van bet jaargecijde,
fchaars voorkomende geregten, enz . De fchilderachtige wanorde van doze Nederlandfche keukenfchilderij (*) met opene
deuren noopt vele voorbijgangers tot flilftaan . Men ziet
er de boncgevlekte, fierlijke Spaarfche artifjokken, de
Milanefche broccoli, de hamelbouten van Prefale, de "nkarpers uit Straatsburg, den leelijken rog, de nog affchu .
welijker lune d'Afrique, die de verovering van Algiers bet
eerst aan Parjs deed kennen, de groote ruige zeekreef.
ten, de rozeroode krabben, de voorcreffelijke ananasaard .
bezien , en boven deze keukentrofeen , gelijk een adelaar met uitgefpreide vieugels zwevende, eene prachtige
fneeuwgans .
De winkeliers in la belle Jeannette, in Ro .
bert le Diable, in les Bayadcres, wier fpiegelwanden elken
dag nieuwe voorwerpen ten toon fpreiden, zijn bezig,
de keurigfte uitvindingen in bet gebied der Mode, in alter .
lei vormen, voor den voorbijganger in bet beste licht en
hen regt digs aan bet hart to leggen . Van buiten klauteren winkelknechts op lange ladders bij bet magazijn op,
(*) Wij becuigen den Duitfcher onzen dank voor dit com .
Aliment aan onze vaderlandfche Schilderfchool . Pert.
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en drapdren geheele huizen met honderd ellen lange flukken doek. Ben horlogemaker kreeg den brozen inval ,
een paar honderd pendules, met derzelver flolpen, voor
zijne deur, op eene flellaadje, die ver in de flraat uitfleekt,
ten coon to fiellen ; zijn buurman, de porfeleinverkooper,
wil niet onderdoen , en handelt mec zijne koppen en borden
even zoo ; de glaskooper kan dit nacuurlijk niec verdragen,
en Halt zulk eene menigte van bet fchoonfle kristal, waaronder heerlijke kommen met goedvisfchen , vazen met kunsc_
bloemen , e nz . i n den flrikteu zin op de flraatfleenen nit,
dat de voorbijgangers eene foort van eijerdans moeten uitvoeren, als zij aan dit gedeelte der Boulevards gekomen zijn .
De groote prentwinkels vertoonen ganfche galerijen van
portretten van allerlei foort van vermaardheden , welke bet
hedendaagfche Parijs oplevert ; zwarte kunst, Chinoiferies,
karikaturen, fpotprenten enz . Bij de Modemakers ontwaarc
men alreeds, achter den doorfchijnenden wand van gaas,
vederen, bloemen en ftroo, de nettle handjes, met de viijtige naald gewapend, en menigen dartelen blik, van den
arbeid naar buicen geworpen . - Maar , wie kan apes navertellen, wat van alle kanten to voorfchijn komt, om voor
deze winkels , ter wederzijden , als 't ware eene tweede flraat
to vormen, welke den wandelaar eere oneindige verfchei .
denheid van voorwerpen aanbiedt? Hier draaiborden, oft
fnoeperijen to winnen ; ddar kraampjes van kunstgewrochten
in ivoor, porfelein, hoorn, fchildpad of kristal, ook wel
door elkander op de ftraac zelve uitgeflald ; garens, linten,
boeken, hercshoornen, ooft, konficuren, enz. enz . ; apes in
bonte, onafgebrokene rijen, nevens de gocen, op de helling
der flraar . Tusfchen deze vasce kooplieden dringen, even
als kometen, nu dezen dan genen warenhoop met omverwerping dreigende, de zwervende kramers rond . Hier dragen
twee kerels een' fierlijken bronzen toeftel, in den vorm van
een' Ooscerfchen draaglloel, met eene menigte manshoeden
omhangen ; d"aar wandelen onbehouwene fchragen met gipsbeelden ; ginds rollen barren met Rheimfer befchuit, met
potters met bloemen, met nieuwuitgevondene flookmachines ;
daartusfchen klinken de fchellen der meede-venters, die gerflewater met zoechout in een' torengelijken toeftel op den
rug ronddragen . Karren met fchuijers en bezems, door ezels
langzaam been en wedr getrokken , en zich desgelijks door
een' bijzonderen klank van fchelletjes aankondigende, ver-
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meerderen bet gedrang. - Op zekere affanden van elkander
zijn honderden marten ftoelen gerangfchikt, om aan vermoeiden en lediggangers voor twee (Franfche) ftuivers to
verhuren . De packers dezer ruscplaatfen (cddne is er in den
Tuin der Tuilerien en done op de Boulevards) betalen aan
de ftad eene belangriike fom ; maar het gebeurt ook op zon .
dagen, bij mooi weder, dat elk van hen, op c8nen dag,
700 franken ftoelhuur int . - De bloemenweisjes plaatfen zich
op eene rij , voornamelijk aan her eind van den weg naar
het Panorama, en laten onophoudelijk haar refrain : La
violette I le joli bouquet I hooren . - Hier faat een man, die
met een ijzerdraad kurken uit hot binnenfte der flesfchen
trekt ; hij verklaart zijne proefneming, vertoont telkens zegepralend de uitgecrokken kurk, en foot dezelve dan wear
in de flesch , om van nienws to beginnen . Daft prijst een
ander zijn nieuwuitgevonden middel aan, om likdorens en
ekfteroogen to verdelgen . Een ander fchreeuwt dear tusfchen
,, Geen roode vuurfleenen meer! Leve de wetenfchapl Zie
deze gele I Die alleen zijn goed !" Een derde faat zwijgend
napst hem, fleekt, met een' zeer eenvoudigen toeftel, eene
kaars aan , blaast die dan we6r uit, en feekt haar we6r op .
Een vierde verkoopt inktkokers, die zonder inkt tot fchrijven
diencn, en biedt elken voorbijganger eene pen aan , on
zich zelf daarvan to overtuigen . Hier flaat een vent met
een' wandelfok, dtdr een met een' bril, altijd de allerlaatfle,
welke hij voor een prijsje laten wil ; maar naauwelijks beefc
hij then laat/len verkocht , of hij heeft we6r een' ilok of
bril in de hand . Kluchrig fpeculeren de vlekkenuitmakers
(ddgraisfeurs), die altijd een aantal doode vogels voor zich
op kleine grashoopjes hebben liggen , en den lieden wijs .
mal:en, dat zij het geheim bezitten, om deze vogels we6r
levend ce waken en to doers wegvliegen. Terwiji nu be
fendig een kring van nieuwsgierigen op dic experiment wacht,
prijzen zij hunne vlekzeep aan, en, eer men er aan denkt,
heefc zulk cen vent eene vlek aan uwen rok of pantalon
befpied, en wipt op u toe, om die met zijne zeep ce be .
ftrijken en ze dan we6r of to fchuijeren . Voor deze ongevraagde proof weigert hij alle betaling , rnaar verzoekt a!leen, om ook de overige vlekken zijner behandelinge we!
to willen toevertrouwen . Een man, die een brevet voor de
uitvinding van een nieuw glimmend was vertoonc, poetst
onophoudelijk zijne laars , en befmeert die dan terfond we6r
F b
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met lraatllijk, om ze van nieuws fchoon to maken. - Te
midden van deze veelvuldige tafereelen van lustige groepen
van allerlei aard vertoonen zich de zwartfle fchaduwpartijen
der ellende . Bier zijn bet kinderijes van 3 tot 4 jaren, die,
met lompen gedekt, op een' hoop zicten, en niets doen
dan - hongeren, dorfen, verkleumen en huilen ; een v66r
hen uitgefpreid kleed is befletnd, om de giften des mede .
lijdens to oncvangen , en words voor bet wegwaaijen door
den guren avondwind bewaard door een' zwaren fleen op
elken hoek . Eene moeder met boar ziek - en niet ver
van daar (fchier ongeloofbaar is bet!) ecne andere met boar
dood, zoo even op de Boulevard geftorven , kind in de or .
men, zonder tranen , maar met vasten blik naar den Hemel
opziende I . . . Naasc deze djepfle ellende vercoont zich bet
vrolijke ongeluk, dat zich bij dag op allerlei manier afcobd
en niet zelden walging verwekt, om zich des avonds to
bez . . . .n. Een blinde, die vedelt, terwijl cen poedel voor
hem collecteert ; een vent met ccsn been, die danst en fpringt ;
een meisje, dat zonder handen naaic ; een hongerig gezin ,
dat fchimpcoup!ecten op de Ministers opdreunt ; de Reeds
befchonken violist, die, op den hoekfleen, v66r elk muzijkfluk zijne levensgefchiedenis en zijn ellendig noodlot
vercelt ; de grootfle kwakzelver der rondzwervende vircuozen,
de algemeen bekende Straat .p A G A N I N I ! En to midden van
at dic gedrang de finerige Savojaards met hunne open en
marmotten ; de Scadsferjanten en Gendarmen ; de uitroepers
van dagbladen en vlugfchrifcen , en - bet darcelende beer
van ligce vrouwsperfonen . -- In fpijt van deze bonte menigte, is de Boulevard nog ledig. Al dit volkje is flechts
daar, om de eigenlijke bezoekers en wandelaars op to wachten, die eerst van 4 tot 6, de uren v66r bet middagmaal,
gewoon zijn, regelmatig zich ce vertoonen . - De omnibus
rijdc Iangzaam van de Bastille naar Madeleine en van Ma.
deleine naar de Bastille ; de citadines, icosfaifes, bearnaifes,
trycicles, en hoe al deze gemakkelijke vervoermiddelen verder mogen heeten, doorrijden en doorfnijden in alle rigtingen
de Boulevard ; terwiji de voerman van tijd tot tijd son eene
foort van biaasbalg onder den bok treks , hetwelk een from_
petgeluid doer hooren . - In de koffijhuizen en bij de Restaurateurs wordy ontbeten ; bij T 0 RT 0 N I komt de groote
wereld bijeen, en de effektenhandelaars pogen flaatkundige
vieuwtjes en den koers der flaatspapieren op to vangen . De
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tooneelfpelers gaan naar de repetition . De kabriolets viiegen heen en wear, terwiji derzelver menners met de zweep
klappen, en onafgebroken : Care! gare! fchreeuwen . Ein .
delijk begint van uic de rue la Paix en d2 rue Richelieu
de toga der fchitcerende Equipages der faubourg St. Germain,
die ru hunne wandeling op de Boulevards aanvangen ; terwijl
van uit de rue Lafirrte en de cnausf'e d'Antin de niet minder
giansrijke der haute finance hen ceg,snkomen.

DE NAPOLITAAN EN ZIJEE IIRILIGEN .

D

e gemeene man to Napels, her groote publiek, behandelt
zijne Heiligen even als zijne geliefden - vleit hen, fireelt
hen, kust hen . Onnaauw!keuri g is echter, hetgeen S A N
DOMINGO
zegt, dat God de Va .'.er hier niet zoo veel
ontzag en vertronwen zou hebben, als sr . ANTONIVs,
JAN U A R i u s enz .
Men is flechts befchroomd, en ftaac
met denzelven niet op zoo vertrouwelijken voet, als met
de kleinere Heeren . De Fleidenen deden eveneens met hunne
Huisgoden . De dagelijkfche gewoonte brengr. zekere gemeen .
zaamheid voort en doet bet ontzag in vriendfchap overgaan .
Men veroorlooft zich, eenen F-leilig veel to zeggen, war
men zich wel wachten zoude, aan God zeiven to zeggen .
Deze verrrouwelijke omgang met den Heilig heeft nu en dan
zonderlinge tooneelen, eigenlijke Iiefdesgefchiedenisfen, jaloerschheid, nijd enz. ten gevolge . Men verbeeldt zich,
door zijnen Heilig koel behandeld en verwaarloosd to wor .
den - men dreigt, met hem to breken -- men wordt
allengs flouter en onbefchaamder in her befchuldigen, gelijk
dit in her begeeren pliats had - men fcheldt den Heilig
voor eenen vrek, en niet zeld •e n words men handdadig en
flaar diens beeld in her aangezigt ; maar dan heeft men ook
weder beronw, weent, vraagt vergif'enis en maakc vrede .
Er zijn weinigen, die met hunnen Heilig voor altijd bre .
ken, of hij moet her naar hunne gedachten al to erg gemaakc hebben .
Misfchien denkt de lezer : Deze snenfc .~en z n geene Chris.
tenen . Maar Heidenen zijn zij toch ook niet. Hunne Gods .
dienst is een zonderling mengfel . Zij weife!en tusfchen de
bedreigingen der eeuwige ftrafFen en de bekoorlijke genietingen van een zinnelijk Heidendom . Gelijk de gemeene
B b 2
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man bier zijn' eigen Huisgod vereert, zoo hebben ftraten,
rivieren, dorpen, fleden, landfchappen derzelver bijzondere
befchermers en voorbidders . Bovendien zijn er eene menigte
Genootfchappen, die elk een' eigen Patroon gekozen hebben .
De hoogere en lagere klasfen -- rijken en armen fcheiden
zich weder in bijzondere Patronaatfchappen . Men heeft
dikwerf gelegenheid gevonden, om in enkele gevallen den
heilzamen invloed van genoetnde Genootfchappen to doen
opmerken - men fpreekt van onderfleuning der eerlijke,
doch verborgene armoede, welke zich niet durft openbaren,
van bet voorthelpen van jonge meisjes, opdat zij zich aan
verleiding niec prijs geven, van bet kleeden der naakten,
van bet bezoeken der kranken ; daarentegen boors men ook
fpreken van partijdigheid in bet uitreiken der liefdegaven,
van blinde, onverflandige aanwending der geofferde pen .
ningen , enz, Naar enkele gevallen moet men echter niet
veroordeelen of prijzen ; dock ieder verflandig man kan in .
zien, dat in bet algemeen deze geestelijke Broederfchappen
aan dezelfde gebreken lijden, als andere burgerlijke inftel .
lingen in bet maatfchappelijk leven .
ERGERLIJKE VERTOONINGEN TE NAPELS .

Leveren de zoogenaamde

Campmeetings en Revivals in
Noord-flmcrika fours tooneelen op, waarover de verftandige
Christen zich bedroeft, to Napels hebben bij de godsdien .
ftige zamenkomfen ook allertreurigfte verfchijnfelen plaats .
h et is weleens, alsof men eene tooneelvertooning bijwoonc,
Men vindt daar flraatpredikers, welke niet den minflen wezenlijken eerbied voor bet heilige fchijnen to hebben . Ze .
kere Padre (Pacer) R o c c A, vriend des overleden F E R D IN AND S , cen voornaam flraatredenaar,, had weleer zijnen
ftraackanfel juist tegenover een der draagbare theaters opgeflagen, waar PULCINELLA door lompe aardigheden en
geestige zetcen in den fmaak van bet gemeen alle toehoor .
ders aan zich wist to boeijen . De Padre, die dit niet kolt
verdragen, roept, een c H R I s T U s-beeld in de hand opheffende en aan bet yolk vercoonende, plocfeling nit : Ecco it vero
PULCINELLA, (ziet bier de ware POLICHINELI) en zijne
overwinning was beflist ; de gapende menigte verliet zijnen
oededinger en luisterde weder naar hem . Hoe onwaardig
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zoodanige kunstgreep zijn moge, deze trek bewijsc evenwel
zijne kennis van bet volkskarakter en zijne bekwaamheid ,
om in moeijelijke omfiandigheden zich to redden .
Te Napels is eene preek dikwerf juist bet tegendeel van
onze kerkelijke redevoeringen . Bij ons heefc bet geheel eene
ftrekking, om op verfland en hart der hoorders to werken .
Belangrijkheid van inhoud moec gepaard gaan met zekere
deftigheid van flijl , die eenigermate boven de taal van bet
dagelijksch leven zich verheft, met eene waardige voordragr,
met achtbaarheid in bonding en gebaren . Te Napels fchroomt
de prediker niet , alle welvoegelijkheid ter zijde to flellen,
ze!fs in bet belagchelijke ce vallen ; hij waagt zich tot op de
uiterfte voorposten van het bijgeloof , fpreekt met God en
Satan , als met fchooimakkers - kortom, bij ons zoude men
hem voor eenen potfemaker houden, die, terwijl hij ernftig
ziet, den fpoc drijfc met heilige dingen .
lit was eens op eenen dag, waarop de Katholijken boete
doen en in de perk rouw bedrijven , zoodanige vergadering
binnengetreden . Eene preek over de eeuwige Verdoesnenis werd
er gehouden . Ben mat lichc fchemerde door de donkere
ruimte . Al bet yolk lag nedergekn :eld en luisterde aandachtig
naar bet fermoen , dat reeds eenigen tijd geduurd had . Ik
plaatfle mij tegen een' kerkpilaar . De priester op den kanfel
wendde zich toen juist naar een nevens hem ftaand M A R I A .
beeld , en fprak op vrij barfchen Loon de volgende woorden
tot de Moeder Gods : ,, En de neus , waarom moet de neus
eeuwige flraf lijden ? waardoor heeft de neus zich bezon .
digd?" Daarop antwoordde hij zeif, in den naam van de
aangefprokene Moederinaagd , met eene veranderde , fijne,
gillende fteni : ,, Hij wordc gefl.raft voor zoo menigen liefderuiker, waaraan hij wellustig geroken heeft ." En dus werd,
naar de rij af, elk zintuig afzouderlijk veroordeeld en in
bet eeuwige vuur geworpen . De ftem wisfelde Heeds af.
Eene levendige, fours twistende zamenfpraak fcheen erplaats
to hebben . De fern van God den Vader was langzaam,
diep, achtbaar, fchoon ook zingende, gelijk de alto tot de
joprano van de Moeder Gods ; Saran fprak prozaisch , puntig
en vernuftig, even als de Bufo in de Opera fewi-feria . Welverre van belagchelijk to worden, geleek de verhitte rede .
naar veeleer eenen krankzinnigen , wiens wilde lach , wiens
zonderlinge verbijstering een treurig medelijden of angflige
verbazing bij de aanfchcuwers vcr .~•e kr . De prediker vroeg
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verder : , Is er dan niet den regcvaardige in deze ganfche
vergaaering?" en op zingenden coon werd door den Heer
bet verfchrikkelijit antwoord gegeven : „ Niec ddn ;" Alle
toehoorders zuchten , weenen, kermen luid , en de Duivel
zegepraalr . Nu werpt de prediker zich aan de borst der
Heilige Jonkvrouw, en kust en omarmt haar, en roept :
Is
er geene redding mogelijk - vol(Irekt geene ?" En de Gezegende zingt gillende : , Ik ken de verftokce zielen - ik
zie hare ingewanden - de zonden . De wereld is den zonda .
ren liever, dan de hemel," enz . Kortom, zij gaf een ontwij .
]tend antwoord, en andermaal zegepraalde Satan, en op nieuw
verhief zich bet gekerm der boetvaardige menigte . Toen
greep de priester plotfeling eene brandende kaars, lichtte
rond onder bet vergaderde yolk, en riep : „ Zoo coon ons
de eeuwig verdoemden, zonder de Gemeence af, noem
de verftokt~r, voor welke geene zaligheid is 1" Dat was
bet verfchrikkelijkfle ocgenblik van algemeene ontftelcenis eene ware geestbezwering ; ieder fcheen de vreefelijke nitfpraak ce verwachcen ; ieder bedekte zijne oogen voor bet
vlammend licht . Ouden en jongen kermden . Eene vrouw
nevens mij lag in ftuiptrekkingen . Nu begon bet mij to ake .
jig to worden . Het was mij om bet hart, alsof ook m1n
naam op de zwarce lust moest ftaan . Ik wendde mij om,
en zocht ruimer lucht ce krijgen ; want ik gevoelde mij op
eene zonderlinge wijze beklemd . Toen fprak God weder :
„ Zij zi ;n alien verhard eu alien verdoemd ." Na kwam er
eene algemeene veriigting over de benaauwde zielen - geen
zucht werd dicmaal gehoord ; ieder had flechts your zich al.
ken gebeefd . Op die overfpanning volgde ontfpanning der
gemoederen . De redenaar kon niet Reeds hooger klimmen .
Ook bemerkt men, dat God en de Heilige Jonkvrouw niet
altijd eenftemmig zijn . joist dit is een kunsigreep van den
prediker ; zoo houdt hij in de voorbede der Moeder nog
Reeds eenen uitweg open . Men heeft waarlijk den tijd niet,
aan de juistheid eener rede to denken, welke de verbeel .
dingskracht telkens door nieuwe beelden ont(telt .-De priester wierp zich op nieuw weder san de borst der Moeder
Gods, hing fnikkende aan haren hats, weenee laid, en fprak
een vurig gebed ult . Ilet yolk bad laid weenend mede. De
. Toen ging bet gebed in bet
J onkvrouw bleef onbewogen
angstgefchrei der vertwijfeling over . De prediker riep : „ 1k,
die dagelijks in uwe heilige dienst voorzie, die alle genoe-
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gens der wereld om de bemelfche kroon opoffer -- ben ook
ik dan verdoemd?" Nu volgde weder eene pauze, en zoo
ging de zielenmarteling voort, tot dat edndelijk de Geze .
gende verklaarde : ,, Zij moecen boete doen ." Thans zou
men meenen , dat de geestelijke vertooning een einde had ;
maar neen - nu grijpt de man op den kanfel een' petting,
die, gelijk ik later bemerkte, uit ringen van bilk beflaat en
geweldig rinkelt . Hij begint zich daarmede onbarmhartig to
geefelen, In hetzelfde oogenblik houdc de koster hem drie
zaamgebonden brandende kaarfen voor, en de boecende gee .
felt niet langer , maar flrekt de handen uit boven de vlam .
Daarbij kermc en jammert hij erbarmelijk over de eeuwige
pijnen . De volksmenigte had hem bij deze nabootfing van
s c JE v o L A wel in den fleek kunnen laten ; maar hij kende
zijn publiek ; ieder glide en fchreeuwde : „ Houd op I houd
op!" Na volgde weder geefeling , en dan weder vingerbra6 .
den, en op nieuw Dog eens heczelfde gehuil, en zoo veort,
cot dat eindelijk de Moeder Gods zeide : ,, Het is genoeg
voor u ; nu moeten zij ook het hunne doen ." -- Zoo ein,,
digde eene preek , welke drie uren geduurd had . Voor het
verlland was er Diets in . In plaats van juiste begrippen, als
iteunfels der zedelijkheid , in de zwakke zielen to planten,
werden flechts fchrikbeelden gefchilderd en in allerlei ge .
daante hernaaid . Bezwaarlijk kan men zoo ergerlijke ver .
tooningen befchrijven ; dit weinige is echter genoeg, o+n to
doen zien , op welke wijze aldaar voor de kudde wordt ge.
zorgd door de herders .
DE SLAGTOFFERS VAN NAPOLEONTISCHE DWINGELAND)j .

(Een trefend Voorval.)
In 1813 deed NAPOLEON zware ligtingen van krijgsvolk,
om de in Rusland geledene verliezen ce her(tellen . Gedien .
ilige Prefeccen voerden de bevelen des Keizers met veel ge .
ftrengheid ult . Ook in Frankrjjk zelve waxen er velen, die
zich ongenegen betoonden , om de vanen des geweldenaars
to volgen . In dit geval beyond zich onder anderen de zoon
van zeker' arm' landman . De jongeling werd opgeroepen,
maar onttrok zich door de vlugt . Men flelde de ouders ver .
antwoordelijk voor hunne kinderen . Toen de eerie aanma-
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ningen vruchteloos waren , begon men ftrenge inaacregelen
tegen den vader en de moeder des weggeloopen lotelings to
nemen . Hec hielp niets . De Prefect, vergramd , dat de zaak
zo lngdunre,liet indelijkden voudigendorpbewor
ner voor zich roepen .
De arme boer verfcheen aan de Prefectuur . Eerst poogde
de Secretaris, en daarop de Prefect zelf, hem cc doen begrij .
pen , dot zijn pligt vorderde, de fchuilplaats van zijnen zoon
to openbaren. Doch zij konden op geenerlei wijze lets uit .
lokken. De landman bleef betuigen , dot hij bet verblijf van
zijnen zoon niet wise. Nti begonnen de Prefect en zijn Secretaris hevig to dreigen
De beide Heeren geraakten eindeu k in geweldige drift, toen de arme man hen met koelbloe .
.digheid aanzag, terwijl hij zijnen hoed tusfchen de vin_
gers draaide. „ Wij zullen u wel daartoe weten cc brengen,
dot gij uwen zoon wedervindt l" fpralt de Secretaris
Dat
zal mij inderdaad regt lief zijn ," hernam de boer. - ,, Ik
moet hem levend of dood hebben," zeide de Prefect, en
hiermede liep die zamenkomst of.
De landman keerde vol angst naar zijne woning terug ;
want hij wist inderdaad niet , waar zijn zoon was, en bij
vreesde voor erge gevolgen .
Zijn vermoeden werd maar
al to fpoedig bewaarheid . Reeds den volgenden dog kreeg
bij inlegering van een' Gendarme to paard , die zoo long
moest blijven, tot dot de weggeloopen loceling wedergevonden zou zijn.
De onwelkome gast verteerde weldra den kleinen voorraad
des armen Iandmans . Deze verkocht daarop her gouden kruis,
degoudenoringe vanzijnevrouw,zijnezilverngesn
pen enz . enz. - voorts een klein fluk land, en eindelijk
zoude ook her huis nog volgen .
Eer echter bet huis, met den daarbij liggenden akker, werd
verkocht , ontfllond er een vrij hevige twist tusfchen man en
vrouw. Hij beweerde, do , zij wel wist, waar de zoon was .
De Gendarme moest eindelijk tusfchenbeiden komen , door
de wanhopige boer zijne vrouw, welke hij echter in den
grond hartelijk liefhad, de zware holblokken dreigde naar
her hoofd to werpen . Van dit tijdflip of aan gevoelde de
Gendarme een innig medelijden met de arme lieden , en liec
zijn paard aan den weg of op de gemeenteweide grazen .
Eenige buren verfchaften flroo en haver, en de Gendarme
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kocht zelf zijn vleescb . De ongelukkige vader had zich uit
wanhoop reeds willen verhangen .
Eens was de arme man in een naburig bosch gegaan, om to
fprokkelen, ten einde her geringe maal gekookt kon worden .
Tegen den avond terugkeerende zag hij lets wits in bet
kreupelhout, trad nader, en herkende zijnen zoon . De ongelukkige was van honger geflorven , en had nog lets van de
in her wild groeijeude planten, die hij tot voedfel fcheen
gebruikt to hebben, tusfchen de randen I
Toen nam de vader den dooden zoon op zijne fchouders, en
droeg hem drie uren ver , zouder iemand lets to zeggen . Hij
kwam des avonds laat aan de Prefectuur . Toen hij bier hoorde,
dat de Prefect op eerr Bal was , bleef hij hem wachten . Ten
twee ure des morgens keerde deze eindelijk van luidruch .
tige vermaken huiswaarts , en vond den boer bij zijne deur .
• Beer Prefect l" fprak de vader, op een' hartverfcheuren .
den coon , ,, gij wilder mijnen zoon hebben - bier is hij I"
Her lijk was tegen den muur leunende geplaatst . De arme
man liep toen fchielijk weg . -- De beide oude lieden bede.
lea nu langs de huizenI

JOZEF

II

EN DE RARDINAAL GANGANELLI .

\Veinig bekend is de volgende trek van den man, die, als
PaUS C L E M E N S XIV, niet ligt zal worden vergeten . J o z EF
en diens broeder L E O P OLD , Groothertog van Toskanen,
fpraken den Kardinaal, hij de intrede van zijne kamer, dus
aan : „ Heilige Vaderl de Roomfche Keizer en de Groot .
• herrog van Toskanen komen u om uwen zegen vragen ."
G A N G A N E L L I, offchoon geraakt, hernam echter met den
lach der zachtmoedigheid : „ Twee flemmen zijn, om eenen
• Pauste kiezen, to weinig ; orn met een' oudenmantefpot• ten, to veel . Doch mijn (land en mijne jaren geven mij
• regt , twee jonge Vorllen van groote verwachting , op
„ wier daden de oogen der wereld gevestigd zijn, to zege .
„ nen ." Met nadruk en waardigheid verhief hij zijne fleet :
• Zoo zegen ik u in naam van den Almagtigen, Drieeenigen
„ God, Vader, Zoon en Heiligen Geest 1 Moge uw ganfche
„ ]even gewijd zijn aan her geluk der volken, die u de
„ Voorzienigheid heeft toevertrouwd l Moogt gij awe groote
zending zoo waardig vervullen, dat gij in bet ernaigl}e
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• uur lagchend van bier fcheidc, terwijl millioenen, van
• fmarc doordrongen, uw verlies beweenen!" - Geroerd
grepen beide de Vor(len de hand, die hen gezegend bad,
drukten die hartelilk, en verlieten zwijgend bet vertrek .
ANEKDOTE VAN DEN VERMAARDEN HANDEL .

D e beroemde

H A N D E L, zich in eene dorpkerk bevindende,
vroeg tan den organist verlof, om de vergadering uit to fpe .
len , 't welk deze hem gereedelijk vergunde. H A N D E L nam
zijne plaats op bet orgel, en begon op zulk eene meester .
lijke wijze, als onmiddellijk de opmerking der vergadering
tot zich trok, die, in flede van, als gewoonlijk, de kerk
to verlaten, een geruimen tijd in flille bewondering opgetogen bijeenbleef. De organist begon ongeduldig to worden, en
vervoegde zich in 't einde bij den kunfenaar, zeggende, dat
bij overtuigd was, dat hij de vergadering niet uit kon fpelen,
en hem daarom raadde zulks op ce geven ; waarna eenige
harde akkoorden van den organist , op diens gewone manier,
de vergadering oogenblikkelijk deden uiceengaan .

MUSTAPHA-PACHA IN BEN PANORAMA .

De volgende Anecdote bebelst de groottle loffpraak op

bet thans to Parjs ten toon gefelde Panorama van Algiers,
door den Heer CHARLES LANGLOIS .
MUSTAPHA-Pacha, Prins uit bet geflacht van een' der
laatfte Deys van Algiers, bevindc zich , finds eenigen tijd,
to Parijs . Hij bezochc at de merkwaardigheden der Hoofd .
clad . Men brags hem ook in dit Panorama . Ten einde hem
des to meer to verrasfen, had men hem niet gezegd , dat hij
eene fchilderij zou zien . Bovendien weet hij niets van fchilderkunst, perfpectief en fchoone kunfen . Eensklaps vond
hij zich dus verplaatst op een terras van de Casfauba ; en
toen hij Algiers rondorn zich zag, Blgiers, zijne geboorcellad,
de plaats, waar hij zoo larg gelukkig ~+'as geweest, fond
hij als verfleend ; zijne oogen vulden zich met tranen, en
eindelijk riep hij uit : » Algiers ce Parijs! Dac moet mil .
,, lioenen gekosr hebben I" Deze uitroeping herhaalde hij
eenige malen . Toen men hem nu vervolgens poogde to
beduiden, hoe bec ganfche cafereel , dat hem zoo zeer
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trot, in bet beftek van een ftuk doek vervat was ; hoe de
bemel, de zee, de rook van dezelfde ftoffe was, als de liul .
zen , hec gefchut en de tuinen van den Dey , fcheen ho
daarvan niets ce begrijpen , maar hield ftijf en flerk flaande,
dat men hem bedroog .
HET LEVENDE SKELET IS NIET ME?R!
Bet dusgenaamde levende Skelet, dat op de Ar/lerdarfche
en andere Kermisfen zich heeft vertoond , is onlangs in Noord.
Amerika, in den S-aat Vermont, werkelijk geflorven . De
raadfelachtige oorzaak der ongehoorde magerheid diens mans
is thans opgeklaard , als beflaande in een' Lincworm van on .
geveer 16 voet lengte . Waarfchijnlijk heeft hebzucht den
armen man van tijdige en gepaste hulp veritoken .
LIED V6dR DEN SLAG .
(Naar bet Enge1ch van THOMAS MOORE .)
Dat blijde hoop bet hart verrukke,
fleraut van 't nadr'end, bloedig uur!
Dat ons geen latie vrees verdrukke,
Bij 't koest'rend llralend zonnevuur!
Dat rijzend licht brengt dood of ]even ;
't Zal lauw'ren of 't zal ketens geven ;
Maar, acht het dierhaar leven niec,
Als 'c u ilechts flavenkecens biedt !
Gelijk de dagtoorts in de golven
Met pracht en mister words bedolven,
Zoo zinkt de held op 't flagveld near ;
Maar , onder tranendauw tier braven,
Als kriigsman, burger, vriend, begraven,
flerbloeit zijne onverwelk'lijke eer ,
Door zulk een' dauwdrop, fchooner wear .
Gelukkig zij, wien bij bet fcheiden
Een treurend huisgezin omringt,
En plegtig grafwaarts zal geleiden,
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Waar liefde 't laatst vaarwel hem zingt 1
Maar heerlijk, heerlijk is 'c, to fneven,
Wanneer de roem van 't vaderland ,
Gewaarborgd door een heldenleven,
Den wierook op ons graf oncbrandr .
Reeds verbleeken 's vijands wangen ,
Waar hij om zijn wachcvuur ftaat ;
O 1 hij voelt een angitig psangen ,
't Hart door vrees en fchrik bevangen ,
Dat ons thans zoo moedig ftaat ;
Want h# ziet de breede velden,
Die zijn vroeg're nersrlaag melden .
Nimmer, simmer fineed' hij wedr
IJz'ren boeijen , eens verbroken !
IJz'ren boeijen zijn niec meer,
En de vad'ren zijn gewroken .
Hoort, daar klinkt de horen, hoort 1
't Uur is daar - op, makkers ! voort !
En als de avond is gevallen,
Lsat dan 't lied der zege fchallen I
Menig hart, dat thans nog zwelc,
Is, als de avond zinkc op 't veld,
Koud als Us, en klopt niec meer,
Keeren we als verwinnaars wedr . . . .
Maar hoe heerlijk zal hij flapen,
Zacht befchaduwd door zijn wapen,
Als de vaderlander weent
Bij zijn dierbaar grafgefteent' 1
LUBLINK

WEDDIK .

DE NEDERLANDSCHE KRIJGSMAN.

Hoe l verwondert ge u, o vreemd'ling !
Over Nedrlands heldenmoed ?
Vraagc gij, wat coch hier den krijgsman
Voor geen' vijand zwichten does?
Waarom hij en grens en vesce
Zoo volhardend, trouw bewaakc,
En, hoe lang het pleit ook dure,
Nimmer zucht of klagte flaakt?

DZ. NEDiSFLANLSCHF
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Hoe hij , fchoon gering in aantal,
't Be!gisch yolk bedwingen kon,
En in vijfpaar gloriedagen
Heel zijn fnoevend heer verwon ?
Kunt gij 't minder uog bevatten,
War die kteene heldentloet,
Op kasceel en vloot gelegerd,
Bleef bezielen met dien moed ?
Wat Chasfd, die roem der helden,
't Moedig hart zoo fier deed flaan ,
Dat hij Frankrijks duizendtallen
Onverfchrokken dorst wedritaan ?
Wat die onverfaagde dapp'ren
Staande hield in zoo veel leed,
En, door overmagt verwonnen,
Nog ons volkslied zingen deed?
Vraagr ge't, vreemd'ling ! . . . .'k Zal't u melden,
War ons allen ftaande hield
Liefde voor het erf der vad'ren
Heeft ons met dien moed bezield ;
Liefde voor dat heilig plekje,
Waar ons fchom'lend wiegje ftond,
En onze onvergeetb're kindschheid
Immer zoo veel vreugde vond ;
Waar een dierbare onze beeldt'nis
In haar minnend harte draagt ,
En , door vrouwelijke fierheid ,
Ons in 't pligtbetrachten fchraagt ;
Waar der vad'ren grafgefteente
Ors herinnert aan den tijd ,
Toen een Wiilem van Oranje
Moedig bleef in banger ftrijd ;
Toen ons Nedrland tachtig jaren
't Magtig Spanje wedritand bood,
En , ten fpijt van zijn belagers ,
Roemrijk werd en vrij en groot ;
Toen vereende koningsvloten
Deinsden voor De Ruiter's viag,
En Europa 't pleit der vorften
Fier door ons beflisfen zag ;
Toen men, als de noodftorm loeide,
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't Biddend oog naar boven floeg,
En, bij ieder bloedig treffen,
God alleen om biji and vroeg ;
Toen er immer redding daagde
In bet allerdrukkendst Iced,
En de Fleer van Aarde en Hemel
Menigmaal voor Neeriand Need .
Deze liefde, dic herdenken
Aan der vad'ren grootfche dawn
Does ons , vreemd'fing I dus volharden ,
En geweld en list wedrftaan .
Of ons Brit en Gal bedreigen ,
En den Belgen bij(tand bidn ;
Of wij geen der aardfche magten
Ons ter hulpe nad'ren zien , -Op bet voetfpoor van die vad'ten
Rigten we ook den bilk otnhoog ;
Daar, char zetelt onze helper,
Boven maan en flarreboog .
Hij , Hij luistert naar ons fineeken ,
Nu nog als in vroeger tijd,
En verleenc ons moed en krachten ,
En befchermt ors in den flrijd .
Hij, Ilij fchraagt den dierb'ren Koning,
En verfterltt den eendragtsband .
Hij zal vrede en welvaart geven
Aan bet dierbaar vaderland .
Almelo,
4 Febr. 1833 .

G . TEN BRUGGENCATE, HZ .

DE TIIDGEEST .
Tan tijdgeest words zoo veel gepraat ;
De een wil aan korcen band hem fnoeren,
Een ander felt hem perk noch mast ;
Ik wil geen twist daarover voeren ;
Men coon' mij eerst met zwart op wit,
Dot onze tijd een' geest bezit ;
Of words, wijl 't zonder geest kan geven ,
Die neam aan 'c nieuwe alleen gegeven 7
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Reeds de enk'le woorden, tt7d en geest,
Doen 't onvereenb're ras ontwaren ;
War v66r de fchepping is geweest ,
Laat aan geen jarental zich paren ;
En flellen we eens , de tijd gewon
Ben' zoon , die tijdgeest heeten kon ,
Wien is Saturnus' lust vergeten ;
Zou vader 't lieve kind niet eten?
Dan , 't zij hoe 't wil , voor de aardigheid
t\'loge eens de naam van tijdgeest gelden ,
En zien wij , door 't verfand geleid,
\Vat men van dat gedrogt kan melden :
Wat is zijn wil , zijn doel toch wel?
Wat wint de wereld door zijn fpel?
Van welke deugd kan men gewagen,
Dac hij den raam van geest mug dragen ?
llij zweefc aliijd naar 't wolkportaal,
Wil aan de dunne lucht zich houden ;
1-lij kent noch wet, noch toom of paal,
Veracht , wat fchijn heeft van verouden ;
Het nieuwe alleen wekt zijn gevoel ;
Den haas to fpelen, is zijn doel,
En alles 'c onderst boven keeren ,
Dat leers hij ; zou een geese dat leeren?
De tijdgeest, praatziek als een w1jf,
Bezit een neusje om van to fpreken,
Want dat gedeelte van her lijf
Durft hij, flout weg , in alles fleken ;
Hij is een held in 't mondgevecht ;
Wie daarin flaagt , heeft bij hem regt ;
Aan 't ligchaam wijdt hij al zijn pogen
Die geest kan op niets geestigs bogen .
Hij breekt met dope razernij ,
Wit banden men hem aan moog leggen ;
Zijn eenigst Iiev'lingswoord is : yr
('t Wil eigenlijk losbandig zeggen) ;
Hij leert aan wie als hij durft doen :
Het ei is wijzer clan bet hoen .
Zoo waant hij kracbt en tnoed to kweeken
Door knapentrots en jongensftreken .
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Hij draagt meesctijds een' korten rok,
Gekroesde Karen, rond gefueden ;
Hij zwaait een' dikken eikenflok,
Mint ongekuischce, losfe zeden ;
Een baardje fiert zijn fpitfe kin,
Daar zit al dat vermetele in ;
Hij kaauwt verfleten woorden weder,
En rukt, wan hem niet aanftaat, neder.
In verre flreken tluipt hij om,
Spookt daar, en brouwt er ongelukken,
Doorkruist de landen van rondom ,
En last zijn reisbefchrijving drukken,
Waarin hij Heeds van dic gewaagt,
Wat groote heeren 't meest mishaagt,
En zij , die hem niet gunilig waren ,
Die noemt hij itumpers of barbaren .
Hij is poet , en muzikant ,
En fchilder, ja wan ge ook moogt willen ;
Verfmaadt natuur I (almede een band 1)
En volgt alleen zijne eigen grillen .
Als dichter acht hij rijm noch mast,
Maar zorgt, dat niemand hem verftaat ;
Hij fchept als fchilder vreemde cranten,
Als muzikant fechts disfonancen .
Het veld der flaatkunde is zijn lust ;
Dddr kan hij al zijn wijsheid toonen ;
Nooit wordt zijn ijver char gebluscht ;
Daar kan hij fchelden , tergen , honen ;
DAdr Nat hij heim'lijk wond bij wond,
En itrooit er 't zaad der tweedragc rond ;
Tracht vorllen - ja God zeif, vermetel,
(Mogt bij 't) ne werpen van den zetel .
War is onlangs een man geweest,
Die zeide, hoe men 't moest verkiaren :
De tijd (zoo fprak hij) heeft geen geest,
Maar geesten kunnen tijden baren .
Bedrogen wereld, zorg daarom,
Dat dra uw jeugd een' geest bekom' 1
Dan zal de cijdgeesc ras verdwijnen ,
En wedr een tijd vol geest verfchijnen .
J. J. A B B I N E .
Naar hoc F1oegdaitsch
Van J . F .CASTELLI .
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(Vervolg en hot van bl . 343 .)

had tot bet gczag cener uitkerk
de
toevlugt
wendige
genomen , orn in den ftrijd
van verfchillende teeningen eene zekere beflisfing to
vinden . Hij heeft hij eigene ondervinding het nietige
van deze toevlugt leeren kennen , en het in de H . Schrift
vervatte woord van God alleen heeft hem then onbewegelijk vasten, van alle nienfchelijk gezag onafhankelijker., grond gegeven voor zijne overtuiging . De tegenovergeftelde menfchelijke meeningen konden hem niet
meer op het dwaalfpoor hrengen ; want deels vond hij,
met een verftand, dat zich aan de verlichting van Gods
geest hield, de beflisfing van alien wezenlijken ftrijd
in de H . Schrift , deels leerde hij uit de Schrift en uit
eigene innerlijke overtuiging inzien , dat de mensch ,
in deze wereld van geloof, niet dezelfde zekerheid in
alles hebben moet ; dat er tot nienigen twijfel ruimte
moet gelaten worden, om geloof to oefenen, en dat de
eenheid van godsdienfige overtuiging niet moet afgedwongen worden door onveranderd blijvende letters,
maar zich geheel en al door middel van vrije ontwikkeling, van den grondflag des geloofs af, vormen moer .
Deze grondflellingen zette hij uiteen met eene vrijheid
van geest, welke zich boven de beperkingen van zijnen
tijd verhief , in het boek , dat ten titel heeft : De Godsdienst der Protestarten een veilige weg ter zaligheid .
Van de H . Schrift zegt hij hier : „ De Bijbel, de
„ Bijbel alleen is de Godsdienst der Protestanten . Wat
„ zij buitendien ook gelooven , en behalve de duidelijke
„ en ontwijfelbare gevolgen, die daaruit voortvloeijen,
WENGELW . 1833 . NO . 9 .
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dat molten zij we] als onderwerp van befpiegeling
vasthouden,
maar als voorwerp van godsdienftig ge•
loof
kunnen
zij,
volgens eigene grondbeginfelen, dat
•
noch
zelve
erkennen,
noch mogen daaraan to geloo•
„ ven van anderen vorderen, zonder trotfche ell fcheur• zieke aanmatiging . Wat mij betreft, ik erken rond„ uit, dat ik , na lang en , zoo als ik waarlijk geloof
„ en hoop, onpartijdig zoeken naar den weg ter za• ligheid, voor mijnen voet geene andere rust kan vin„ den, dan op deze rots alleen . Ik zie dnidelijk en
„ met eigene oogen, dat Pausfen met Pausfen, Con• cilien met Concilien, Kerkvaders met Kerkvaders en
„ met zichzelven in ftrijd zijn, de Kerk op den eenen
„ met de Kerk op een' anderen tijd . Men beroept zich
• wel op overgelewrde Schriftverklaringen ; maar er
„ zijn weinige of geene to vinden . Geene overlevering,
• behalve de H . Schrift alleen, kan men tot de bron
„ zelve terugleiden . Men kan van elke andere overlevering dnidelijk bewijzen, 6f dat zij in dezen of ge• vering
nen
nen bepaalden tijd na C H R I S T U S is ingevoerd, 6f
„ dat zij in dezen of genen tijd nog niet in wezen was .
„ Deze bron van zekerheid wil ik erkennen , overeen„ komftig dezelve wil ik leven , en voor dezelve wil
• ik, als de gelegenheid zich daartoe aanbiedt, niet
„ alleen gewillig, maar zells met vreugde, mijn leven
„ opofferen . Leg mij iets voor uit dit Boek , en vraag
„ mij, of ik daaraan geloof of niet . Met hand en hart
„ wit ik onderfchrijven, daar ik weet, dat er geen
„ krachtiger bewijs kan zijn dan dit : God heeft alzoo
„ gefproken, derhalve is het waar . In andere dingen
„ wil ik niemand de vrijheid van oordeel ontnemen, en
„ geen mensch mag ook mij hiervan berooven . Ik wil
„ niemand voor flechter mensch of Christen houden ,
„ ik wil niemand minder liefhebben, orAdat hij met mij
„ in gevoelen verfchilt, en ik verwacht, dat mij door
„ anderen met dezelfde maat zal worden toegemeten,
„ met welke ik hun meet, nt A T T H . VII : 2 . Ik ben
„ vast overtuigd , dat God niet meer van den mensch
„
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verlangt
en dat alzoo de cene mensch niet meer
van den anderen verlangen mag, dan to gelooven,
dat de Schrift Gods woord is, daarnaar to flreven,
dat men den waren zin vat, en overeenkomflig dezelve to leven ."
Doch , hoezeer hij de hooge beteekenis eener reine
kenbron van Gods woord in de Heilige Schrift ter ontwikkeling van Christelijke overtuiging erkende ; offchoon
hij beleed, hetgeen niet to ontkennen is , dat, daar er
nergens of nooit cene zuivere menfchelijke overlevering
geweest is en kon zijn, wij daarom, zonder de onveranderd vastflaande letter van Gods woord, geene onvervalschte kenbron der Goddelijke waarheid hebben zouden ; zoo wist hij toch met vrijen en welberaden geest
het voorwerp en den inhoud des geloofs , hetwelk tot
zaligheid leidt , en het werktuig ter verkrijging van hetzelve, zeer goed van elkander to onderfcheiden ; en hij
flelde daarom het geval als mogelijk , dat iemand , zonder de H . Schrift, datgene, wat den tnensch door
dezelve moet worden medegedeeld , het heilaanbreng:'nd
geloof, hebben kan, en daardoor de zaligheid erlangen .
Hij zegt hieromtrent : „ Jndien iemand in de Chris„ telijke Godsdienst flandvastig gelooft en volgens de„ zelve leeft, en fchoon zoo iemand niet wist of ge„ loofde , dat de H . Schrift regel van geloof of Gods
„ woord is, zoo zou ik meenen, dat zoo iemand toch
„ zal zalig worden ; daarom, omdat hij de voorwaarde
„ des N . Verbonds flandvastig volbrengt, welke is,
„ dat wij den inhoud des Evangelies gelooven, niet,
„ dat wij gelooven, dat dezelve in het eene of andere
„ boek to vinden is . Zoodat de Boeken der H . Schrift
„ geene voorwerpen voor ons geloof zijn, maar mid .
• delen en werkruigen , om den inhoud des geloofs aan
„ ons ver(land mede to deelen , en alzoo bevorderlijk
• zijn, niet zoo zeer om die Christelijke leer in Hand
• to brengen, als wel veel meer in hand to houden
• bij hare zuiverheid . I R E N A E u s zegt ons van eeni• ge vreemde volken, dat zij de Christelijke leer ge .
Cc 2
„
„
„
„
„
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loofden en toch de H . Schrift Diet als Gods woord
kenden . Want zij hadden Diets daarvan gehoord, en
gelooven komt van hooren . Maar deze uitheemfche
volken konden toch zalig worden ." In hetgeen c H I LL I N G W O R T H bier zegt, heeft hij volkomen gelijk
• Waar het geloof in den Verlosfer was en is, om het
„ even hoe de menfchen daartoe gekomen zijn, betoont
• het zich als Gods kracht tot zaligheid, en kon zich
„ zoo betoonen, in de eerfte tijden zoo wel, als la• ter, waar de letter der H . Schrift 6f in het geheel
• Diet 6f flechts ten deele bekend was, waar men eeni„ ge deelen der H . Schrift Diet kende of Diet als echt
„ erkende." Evenwel is het zeker, dat wij de leiding
der Goddelijke wijsheid in de menigvuldigheid en volkomenheid, met welke Gods woord in gezamenlijke
heilige Schriften is medegedeeld , vooral moeten eeren
en prijzen . Zeker is het, dat , zonder Gene kenbron
van Goddelijke waarheid, welke van menfchelijke willekeur onafhankelijk is, die waarheid zich Diet lang zuiver kan houden, noch haren ganfchen gezegenden invloed ontwikkelen op het hart en gedrag der menfchen .
De Gefchiedenis geeft zeer vele bewijzen aan de hand,
hoe fpoedig en hoezeer het zuivere Evangelic zonder
die bron vervalscht en onderdrukt is geworden . Daarom is bet ook een onfchatbaar goed voor de volken,
die thans door Evangelifche zendelingen tot het geloof
worden gebragt , een onwaardeerbare zegen voor derzelver volgende gefachten, dat zij Diet alleen naar menfchelijk onderrigt over het Goddelijke woord verwezen
worden, maar dat Gods woord hun onmiddellijk, door
vertaling in hunne moederfpraak, dadelijk ten eigendom
wordt gegeven . Zij hebben daardoor veel vooruit bo
ven die volken , wien eerst door middel van zigtbaar
kerkelijk gezag bet Evangelic gewordt, en die eerst menigerlei menfchelijke inftellingen moeten doorworftelen ,
om tot het zuivere woord van God to geraken, zoodat
daarom eeuwen van altijd voortgaande ontwikkeling vereischt worden, om, van het met inftellingen vermengde
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Evangelie, tot her zuivere to komen . Aan volken,
wien thans de H . Schrift dadelijk in hunne moederfpraak gegeven words, wordt daardoor vergund, dat zij
Gods woord dadelijk als in hun eigen vleesch en bloed
doen overgaan ; dat bet yolks- en familieleven daarmede
doordrongen wordt, daar de Bijbel van bet begin of
bet boek voor levensgedrag, bet boek voor het yolk
en de huisgezinnen wordt, zoodat ieder, onafhankelijk
van de eigenheden eenes menichelijken leeraars, her Goddelijke woord in zichzelven , en zichzelven in her Goddelijke woord opbouwt , zoo als joist met zijnen bijzonderen aard overeenkomt . De groote uitwerkfelen, welke
zich in bet openlijk en huifelijk leven daarvan vertoond
hebben, hebben zich reeds onder de nieuw bekeerde volken der Societeits-eilanden in de Zuidzee heerlijk geopenbaard (*) . Ofichoon her wel niet anders
zijn kan , of de overzettingen des Bijbels zijn in her
eerst gebrekkig, zoo maakt dit toch voor her wezenlijke niets uit . Daardoor is toch de grond gelegd tot
eene altijd verder voortgaande Christelijke ontwikkeling,
die ook van zelve eene verbetering dier overzetting eenmaal leveren zal . Mogten wij dan op dit Feest van de
1}icbting onzes Bijbelgenootfchaps vooral gedenken aan bet
groote teeken des tijds, dat algemeen door de ilichting
der Bijbelgenootfchappen is gegeven geworden , en wij
met vrolijken dank en vertrouwen onze barren verheffen
tot den God en Vader van onzen Heer J E z u s c H R I ST U s , die eene nieuwe verheerlijking van zijn rijk onder
de menfchen wil invoeren !
C H 1 L L I N G W 0 It T H zegt verder : ,, Om de Chris• tenen tot eenheid van gemeenfchap to brengen, kun• nen nen flechts twee wegen plaats vinden ; 6f her weg• semen van alle verfchil van meeningen over gods(') De duidelijktie bewijzen, hoe in het bijzonder Gods
woord bij de geheel nieuwe levensinrigting in alle betrekkingen tot rigtfnoer genomen words, vindt men in de leerrijke
Polynefi/che Onderzoekingen van den Zendeling E L L I s s .
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dienftige onderwerpen, df aanwijzing, dat bet verfchil
van meeningen , hetwelk onder de menigvuldige Christelijke partijen beftaat, de eenheid van gemeenfchap
niet mag verftoren . Het eerfte dezer ftukken laat
zich niet verwachten zonder wonder, indien niet
dat gefchiedt, wat onmogelijk zijn kan, offchoon
men dikwerf bet voorwendde, dat is : indien niet
aan alle menfchen duidelijk is aangetoond, dat God
hier of daar een' bepaalden regter over geloofsftrij .
digheden heeft aangefteid, aan wiens oordeel zich allen moeten onderwerpen (*) . Wat blijft ons dan
over, dan den anderen weg in to llaan , en de Christenen to leeren, aan her gewigtiger punt van geloof
en gehoorzaamheid, waarin zij overeenkomen , meetdere waarde to hechten, dan aan dingen van minder
aanbelang, waarin zij verfchillen, en hen to overtuigen, dat de overeenflemming hierin krachtiger
werken moet, om hen tot eene gemeenfchap to verbinden, dan hun verfchil in andere minder gewigtige
dingen , om hen van elkander to fcheiden ? Wanneer
ik zeg, in eene gemeenfchap, dan meen ik eene gemeenfchappelijke meenfchappelijke belijdenis van de geloofsartikelen ,
waarin alien overeenftemmen, eene gemeenfchappelijke Godsvereering op die wijze, die alien erkennen
als overeenkomf'ig met de wet, en wederkeerige vol-

(*) Zelfs wanneer dit middel kon worden daargefteld, zou
toch het voorgeftelde oogmerk niec bereikc worden, om she
menfchelijke geesten aan ddnen revel buiten hen to onder.
werpen . Er zou Loch altijd ftrijd overig blijven over onderfcheidene uitfpraken van then ddnen regter, daar geen menfchelijk woord tegen de mogeiijkheid van verfchillende opvatting genoegzaam is gewaarborgd, Daarenboven zou onder
de uiterlijke overeenflemming in woorden zich fchuil houden
en fchuil blijven de inwendige verfcheidenheid in denkbeelden , welke zich door niets van buiten laat overweldigen .
Dit wordt ons duidelijk, wanneer men flechts het oog flaat
op den ftrijd der meeningen, welke ook in de Roomfche
kerk is to vinden .
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„ brenging van al die werken der liefde , welke Chris„ tenen aan elkander fchuldig zijn . En wat kan ter
• vestiging van zulk eene gemeenfchap beter dienen,
• dan aan to wijzen, dat hetgeen door ally Christenen
,, algemeen wordt geloofd voldoende is, om de menu
„ fchen ten hemel to leiden, indien bet met liefde voor
„ waarheid en heilige gehoorzaamheid is verbonden ?
„ Want waarorn zouden de menfchen ftrenger zijn dan
„ God? Waarom zou cenig mensch nit de kerkelijke
• gemeenfchap uitgefloten worden otn eene dwaling,
• welke niet in f}aat is , hem van de eeuwige zaligheid
„ to ontzetten ?"
Zijne Christclijke liefde en gernatigdheid vertoont zich
ook daarin, dat, zoo vast als hij was in zijne eigene
overtuiging omtrent alles, wat voor hem en alien,
wien dezelfde openbaring der waarheid gegeven is, den
grond van zaligheid uitmaakt, hij zich evenzeer onthield
van elk oordeel over de mate van anderer bijzondere
overtuiging aangaande bet verkrijgen hunner zaligheid .
„ Er kan ," zegt hij, „ iets den eenen genoegzaam
„ duidelijk geworden zijn , wat , alles bij elkander genomen , den anderen dit nog niet is , en daarom kan
„ voor den eenen iets tot grond van zijn geloof be„ hooren en noodzakelijk zijn , wat bij den anderen bet
„ geval niet is . Dit menigvuldig verfchil van omfban„ digheden maakt bet onmogelijk, eene naauwkeurige
• lijst to ontwerpen van artikelen , die tot den grond
• des geloofs behooren , daar God meer van den eenen
• verlangt, then Hij meer geeft , en minder van den
„ anderen , die minder ontvangt ." - „ flet is moge„ lijk ," zegt hij, „ dat zij , die van c H R I S T U s
• nooit iets hoorden , God zoeken ; en bet is derhalve
• waar, dat zij ook din God welgevallig zijn en van
„ Hem beloond worden, lk meen niet , dat Hij hen
„ onmiddellijk zonder C H R IS T U S ter zaligheid leidt,
• maar dat Hij hen naar zijn welbehagen eerst brengt
• tot geloof in CHR I S T U S en zoo tot zaligheid ."
Hij beroept zich op bet voorheeld van den 1fei-
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den c o R N B L I v s, en Nat hierop volgen : , Offchoon
• deze man, zelfs bij zijn Heidendom , Gode welbe„ hagelijk was, zoo zou hij toch, indien hij daarin
• volhard en geweigerd had in C H R I S T U s to geloo„ ven, na hot ontvangen van de alles beyredigende openbaring des Evangelies, in dir welgevallen van God
baring
• pier meer hebben gedeeld . Dan toch zou hem het
• oordeel getroffen hebben, dat het licht tot hem is
• gekomen, en hij de duisternis liever had, dan hot
„ licht, J o A N N . III : ig . Alles komt dus daarop
• aan, welke maat des geloofs aan ieder van God is
• gegeven, en of men trouw of ontrouw doze maar
„ aanwendt ; zoo als ook PAUL-US zegt, Phil. III :
• IS, i6 . Indien ieder zich daarop flechts toelegt, dat
„ hij wandelt volgens datgene, waartoe hij gekomen is,
„ dat hij de maat van kennis, welke hem ten deel is
• gevailen, getrouw in zijnen levenswandel gebruikt,
„ zoo zal Gods genade hem van dit punt uit verder
• leiden, de nog aanwezige gebreken des geloofs aan„ vullen door zijne verder leidende openbaring ; zoo
,, als ook de Heer zegt . Wie heeft , wie de behoefte
,, aan waarheid levendig gevoelt, en alzoo reeds door
zijne gezindheid in gemeenfchap met de waarheid ftaat,
dien zal gegeven worden . Wie echter niet heeft,
„ wie bij alien fchijn , waarmede zijne ziel bevangen
• is, niets van do waarheid en geen levendig gevoel
„ van behoefte aan haar heeft, van dien zal ook genomen worden, wat hij heeft . De fchijn, in welken
men
• hij meende jets to bezitten, en op welken hij eeniger• mate trotsch was, zal zich als fchijn openbaren ."
Hij beroept zich verder op hot voorbeeld der eerie postolifche kerk : „ De waarheid, dat het Evangelie onder
„ alle volken moest verkondigd worden, was eene ook
„ v66r de hemelvaart van onzen Heiland geopenbaarde
„ waarheid, aI A T T H . XXVIII : I9 . En toch geloofde
,, de kerk, uit vooroordeel of onopmerkzaamheid, of
• om eenige andere reden, die waarheid niet, tot
• op de bekeering van c o R N E L I U S, zoo als uit
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„ bet Xde en Xlde Hoofdfluk van de Handelingen der
„ 4postelen blijkt, en was toch desniettegenftaande eene
„ kerk . Zoo is het niet gelooven van eene Goddelijke
„ openbaring, in zooverre men niet weet, dat er eene
„ zoodanige is, geene zaak , door welke bet heil of
„ bellaan der kerk als kerk verlloord wordt ." - „ Zoo,"
zegt hij, „ is bet eene duidelijke openbaring van God,
„ dat bet U . Avondmaal onder beide teekenen moet
„ uitgedeeld worden , I Cor . XI : 28 , en dat bet open„ baar gezang en gebed der kerk gefchieden moet in
„ eene taal, welke de 1lichting bet meeste bevordert,
„ t Cor . XIV : 15, i6, 26. Daar echter de Room„ fche kerk , wegens bet dekfel op hare oogen , in de
„ onderflelling van eene kerkelijke onfeilbaarheid, deze
„ openbaringen niet in acht neemt, zoo hoop ik, dat
„ derzelver verloochening haar op geene andere wijze
„ to laste zal komen , dan ahs wanneer men hooi en
„ floppelen op den grondilag bouwt, zonder den grond„ flag zelven omyer to flooten ."
Toen men ten tijde van c H I L L I N G W o R T H in zijn
vaderland aan den eenen kant bet vasthouden aan de
vormen der Bisfchoppelijke kerkinrigting en de pracht .
voile opfiering der kerken , de praal van zinnelijke Godsvereering, van de andere zijde bet ijveren tegen Bis£choppelijk kerkbe(luur, bet opfchikken der kerken, en
de bij overlevering ingeflelde feestdagen, het ijveren
voor eene meer Joodfche dan Christelijke viering van
den zondag, tot bet wezen der godsvrucht rekende to
behooren, en liet verkoelen de liefde, welke de vervulling der wet en de band der volmaaktheid is, en zonder welke niets nut aanbrengt, zeide hij daartegen in
zijne Leerredene,r : , Gelijk de fchaduw bet ]angst is,
„ wanneer de zon bet laagst flaat, en gelijk wijnflok„ ken en vruchtboonien het minst vrucht dragen, wan„ neer men ze toelaat weelderig to worden, en hun
„ fap in eene menigte van nuttelooze uitbotfels en bladeren
deren laat verflinden, zoo kunnen wij dit ook in de
„ Godsdienst opmerken .
Waar verval van echte en
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• hartelijke godsvrucht is , daar onderhouden de men• fchen vele uiterlijke vormen en handelingen , fcheppen
• daarin behagen, en hopen in hunne ijdelheid aange-

„ naam to zullen zijn bij God door een' overvloed van
• fchijngeregtigheid , om welke God de wereld zal oor„ deelen ." En op eene andere plaats, nadat hij de
woorden van den Profeet A M o s , H . V : 2 1 , 22, had
aangehaald : „ Daar nu deze huichelarij , dit vertrouwen op uiterlijke gebaren zoo zeer bij God gehaat
• wen
• waren onder de wet en in eerie Godsdienst vol fcha• duwen en plegtigheden , zoo zal God zekerlijk dergelijk doen nog veel meer of keuren onder bet Evangelijk
„ gelie, eene Godsdienst van veel grootere eenvou„ digheid, die dan ook juist daarom meerdere opregtheid des harten vordert, omdat zij den uitwendigen
heid
• mensch verlost van de waarneming van wettelijke
„ gebruiken en plegtigheden . Indien wij derhalve thans
„ onder bet Evangelie God meenen to misleiden, zoo
„ als M I C H A L, door eerie fraai aangekleede pop in
• plaats van den waren DAVID, Karen vader S A U L
• bedroog (i SAM . XIX) ; indien wij meenen, dat wij
• hiermede kunnen volfl:aan, en over onszelven tevreden zijn, dat wij tot dit of dat kerkgenootfchap be,, hooren, dat wij ter kerke gaan, gebeden opzeggen
• en aanhooren, bet fakrament ontvangen, leerredenen
„ hooren, herhalen en zelfs houden, door ijver voor
„ of tegen zekere plegtigheden, of in bet algemeen door
„ iets anders dan beftendige vroomheid voor God,
„ trouw en gehoorzaamheid jegens onze overheden,
„ geregtigheid en liefde jegens alle onze naasten, ma„ tigheid , kuischheid , ingetogenheid met betrekking tot
„ onszelven , zoo zullen wij gewis eenmaal erkennen ,
„ niet God, maar onszelven misleid to hebben ." Van
de liefde, als de ziel der Christelijke deugd , zegt hij
• Wat is de liefde anders dan cen zacht waaijen des
• H . Geestes over onze hartstogten , waardoor de H .
• Geest, zoo als, volgens Gen . I : 2, Gods geest
„ zweefde op de wateren , met f dllende en tot rust
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brengende kracht zweeft over de bron onzer hartstogten ? Kwam niet dezelfde Geest tot E L I A S in
een fil en zacht fuizen, i Icon . XIX : 12? Hij
wandelt niet in den form, niet in den hevigen wind,
om een' form in de aandoeningen onzer ziel to verwekken ..wekn Indien wij nu dit deel van het Goddelijk
„ wezen zelve, deze uitforting des H . Geestes, welke
„ de liefde is , hebben ontvangen , hoe gelijkmatig en
„ rustig gedragen wij ons dan jegens God en de geheele wereld, hoe gewillig en gehoorzaam nemen wij
heele
„ de volbrenging op ons van alwat het geloof uit
„ Gods woord voorfchrijft ! De liefde is die deugd,
„ welkc nooit alleen gaat, nooit in de eenzaamheid haar
„ werk verrigt, nooit uitgefloten is van het gezelfchap
„ en de gemeenfchap van andere deugden . Zij is in„ tegendeel datgeen, waardoor alles wordt gekruid en
„ leven en werking ontvangt , zonder hetwelk ik, of
„ fchoon ik alle mogelijke genadegaven genoot, wel„ ke de goede hand des Almagtigen over het cede
„ lijke fchepfel alom uitftort, indien P A U L U S I Cor .
„ XIII de waarheid fpreekt , toch niets zou waard we„ zen . Zij is dat, wat alle geboden vervult, zoo als
„ dit aan ieder duidelijk moet voorkomen , die i Cor.
„ XIII, van het ide vers af, flechts vlugtig doorleest,
„ waar wij alle deugden , die maar kunnen opgenoemd
„ worden , in de deugd van liefde zien opgefloten , en
„ die liefde, naar hare verfchillende wijze van hande„ len, in zoo vele deugden veranderd en verheerlljkt
„ aanfchouwen . Zij is langmocdig ; dus is zij de lang.
„ moedigheid .
Zij is vriendel! k , dus de lleusch„ held. Zij praalt niet , dus de befcheidenheid . Zij
• is niet opgeblazen, dus de nederigheid . Zij wordtniet
„ verbitterd, dus de zachtmoedigheid . Zij verheugt
• zich in de waarheid, dus de waaraehtigheid . Zij
• verdraagt alles , dus de dapperheid . Zij gelooft al• les , dus het geloof. Zij hoops alles, dus de hoop .
„ Zij duldt alles , dus llet geduld . Zij houdt nimmer
• op ; dus is zij de hefendigheid ."
„
„
„
„
„
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TER HERINNEItING VAN D1;N GODGELEERDE

Onze tijd wordt dcor dergelijke, elkander hardnekkig beftrijdende gevoelens verdeeld, als die waren, door
welke de Westerfche Christenheid, in bet bijzonder
bet yolk, tot hetwelk CHI L L I N G W O R T H behoorde,
toen verdeeld werd . Ook nu, zoo als toen, en onder
alle ftormen, die ooit de menschheid beroerd hebben
en Dog beroeren zullen, is er ilechts ddne bron van
zekere, onveranderlijke rust, van eenen eeuwigen vrede, die boven alle menfchelijke tegenbedenkingen verheven is, die hooger is dan alle verftand ; flechts wine
werelddwingende magt, die in bet zacht en ftil waaijen
der liefde zich openbaart, en voor welke toch de magten der hel moeten zwijgen , die alleen in Nat is eken
ftriid to eindigen , zoo ale integendeel eigenzin , eigen2in aanvallende, door eenzijdige overdrijving bet regt
in onregt verkeert . Deze hemelfche bron is en blijft
bet Goddelijke woord . Mogten wij God bidden, dat
Hij ons verlichte , opdat wij erkennen , welken fchat
wij daarin bezitten , en dat Hij ons door zijne genade
wille gebruiken , om Diet alleen dezen fchat uitwendig
in de handen to brengen van velen , die hem Diet hebben, maar ook dat wij, terwijl wij zelve onder alle
ftormen van den tijd hier den vrede vinden en in onzen wandel dien vrede openbaren , die verheven is boven alien ftrijd , en dien de wereld Diet geven kan, zoo
als zij ook hem Diet kent , bij zeer velen bet verlangen
naar dien fchat opwekken , en hen zelfs daartoe brengen , dat zij door de verlichting des H . Geestes dien
(chat zich toeeigenen 1 De menfchen zoeken , door onzeker en wisfelend verlangen gedreven , bet levende bij
de dooden , bet volkomene bij hetgeen onvolkomen moet
z1jn, den hemel op aarde en in aardfche vormen, daar
toch de aarde den hemel Diet verfchaffen kan , en hier
flechts zonde, gebrek en ellende heerscht , indien Diet
bet hart in bet geloof den hemel bezit en door hemelsch ]even de aarde ten hemel maakt . Zij jagen,
zonder zelve to weten, wat zij verlangen, yele dingen
na, en zij kennen dat ene Diet, wax alleen in Nat is,
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alle behoeften to bevredigen van den geest, die in het
aardfche nimmer ruste vindt.
0 Heer der genade en barmhartigheid, ontferm U
over de verdwaalden, die toch van uw geflacht zijn
en voor wie de Zoon uwer eeuwige liefde zijn leven
heeft willen prijs geven ; over hen , die , zonder bet
zelve to weten, naar uw heil dorften ! Verlicht hen
z66 door uw woord en geest , dat zij voor zichzelven
zeker worden van dat cline , dat alle hunne behoeften
vervullen, bun Lusteloos verlangen flillen, en aan alien
ftrijd een cinde maken kan

D

NOORD-AMERIKAANSCHE VOGELS .

e volgende bijzonderheden zijn getrokken uit de berigten van den Amerikaanfchen vogelkenner A u D UB O N , Franschman van geboorte, die, enkel uit belangfielling in de Natuurlijke Historic, eene lange reeks
van jaren in Louifiana , Kentucky , Karolina , Pennfylvanie en andere gewesten van Noord-flmerika, ook
aan de oevers van de Misfifippi, Ohio, Budfon enz .
doorbragt, de eenzame bosfchen aldaar tot zijue ftudeerkamer maakte, qie groote, met wilde dieren bevolkte woestijnen nu eens alleen, dan weder in gezelfchap van vrouw en kinderen, in alle rigtingen doorkruiste, en daarom ook eindelijk zijnen oorfpronkelijken
naam tegen then van American Woodsman (Anierikaanfchen Woodman) verwisfelde .
Thans houdt hij
zich to Edinburg op , reeds geruimen tijd bezig zijnde
met de uitgave van een week over de Ornithologie van
Amerika . Dit werk, dat onder begunftiging van vermogcnde en edelmoedige bevorderaars van nuttige ondernemingen werd aangevange_l en nog voortgezet words,
is zekerlijk bet meest verwonderlijke, dat drukpers
en graveerflift ooit voortgebragt hebben . Het geheel
zal uit goo koperen platen op dubbel royaal-folio formaat betlaan en woo gekleurde afbeeldingen bevatten .
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Elke vogelfoort, zelfs de Amerikaanfche kalkoen en
de grootfte adelaar niet uitgezonderd, wordt naar de
natuurlijke grootte voorgefteld ; en deze reuzen onder
de luchtbewoners zijn her, naar welke men her formaat
der platen van her ganfche werk heeft genomen . Bij
de kleinere vogels is de overige ruimte op eene even
zoo aangename als nuttige wijze aangevuld . Op deze
platen, namelijk, ziet men nevens her mannetje en
wijfje ook den jongen vogel, verder de planten, welke
her meest begeerde voedfel dier foort uitmaken, de in ,
fekten, waarop dezelve jagt maakt, enz . Zoo bevat
b . v . de plaat, waarop de kerslijster of kerfendief van
Baltimore ftaat, tevens eene fraaije afbeelding van den
tulpenboom, dit prachtig fieraad der f1merikaan/che
bosfchen . Op andere bladen ziet men fchoone lianen
(klimmende planten, die aan de boomflammen zich hechten) en op de bloemen kolibri's en vliegenvogels in
keurige groepen zamengevoegd . De tekst levert geene
dorre opgaven, maar de romantifche gefchiedenis dier
gevleugelde geflachten, welke de 4merikaanfche ffoudman in hunne geheimfte fchuilplaatfen beloerd heeft ;
en hij vlecht op bevallige wijze her verhaal zijner eigene
lotgevallen cr in , en maakt den lezer alzoo tot getuige
van zijnc ontrroetingen,
De Spotvogel.
die den nachtegaal gehoord en bewonderd heeft, wanneer dezelve order den breed getakten elk her ftatig nachtelijk lied aanheft, komt geheel
terug van zijne bewondering, als hij den alleen in
Amerikia voorkomenden fpotvogel hoort, ten tijde dat
deze de toonen van zijn minnelied in Louifiana uit
her loof van de nooit geheel ontbladerde kroon des
zwaren magnefiebooms doet hooren . In deze oorden
ziet men wijnranken en Indifche jasmijn , in elkander gewikkeld, om dikke boomftammen flingeren, boven dezelve uitfteken, eene fierlijke kroon vormen en kronkelende nederhangen ; balfemachtige geuren vervullen
De Europeaan,
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de lucht -- overal bloemen, welige plantengroel, hoogroode druiven , een zachte , aangename, bijkans bedwelmende dampkring ; het is, alsof natuur, gebukt onder
den last van hare fchatten, hier heeft flilgehouden, om
dezelve over dit gezegende land uit to flrooijen in ruime mate . Slaat de wandelaar zijnen bilk naar boven,
zoo ziet hij het wijfje van den fpotvogel op eenen
boomtak rusten . Ligt, als een vlinder, vliegt bet mannetje met fnelle vlugt rondom betzelve, zweeft opwaarts
en nederwaarts en weder opwaarts, de vurige oogen
onophoudelijk op bet gaaiken gevestigd hebbende, en
bet voorwerp zijner liefde met den kop begroetende .
Zoo dikwijls hij naar den hemel zich verheft, begint
hij zijn vreugdeiied op nieuw . Geen vogelzang in de
wereld is welluidender en tevens krachtiger . De fpotvogel begint niet , gelijk de nachtegaal , met langgerekte, zwaarmoedige toonen, naar Mat terflond met
gevoel en kracht aan, wisfelt dan af, en varieert vervolgens zijn lied met verwonderlijke kunst, terwijl hij
pogingen fchijnt to doen , om nabootfingen der zachtfle
natuurtoonen, bet ruifchen der bladeren, het gezang
van den distelvink, bet murmelen der beken, met zijne
eigene muzikale conmpofitie (zoo bet mij vergund zij, dezen kuns :term bier to bezigen) to doen ineenfmelten . Maar
dit onder bet vliegen uitgevoerde zangfluk is flechts
cen voorfjiel . .'Vanneer hij zich eindelijk op den tak,
die zijne gezellin draagt , heeft nedergezet , worden zijne
toonen wel minder brillant, maar voller , gevoeliger,
nicer uitdrukkende . WVeldra verlaat hij zijne plaats weder, zweeft op nieuw nu naar boven, dan naar beneden, ziet in bet rond , alsof hij zich verzekeren wilde ,
dat zijne rust door geen vijandig wezen wordt bedreigd,
Mat met de vleugels , en zijne regelmatige bewegingen
in de lucht gelijken een' vrolijken dans . Eindelijk zet
hij zich weder nevens het wijfje, en geeft aan hetzelve,
als flotftuk van bet groote concert , eene uitgelezene
parodie, als 't ware , der zangen , geluiden en verfchillende fluit- en andere toonen van fchier alle andere vo-
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gelfoorten . Nu meent men den distelvink , den patrijs
en den nachtuil to hooren ; dan weder het kwaken van
de Bend en het klokken der hen . Eindelijk legt eene
foort van zucht, een treurige, half verflikte toon, die
uit de keel van het wijfje voortkomt, aan den fpotvogel het ftilzwijgen op, en lokt hem, om nader tot
zijne gezellin to komen . Nu zijn zij een paar, fladderen to zamen door de lucht, en zoeken eene plaats,
om to nestelen . Gewoonlijk kiezen zij 1111D verbliff in
de nabijheid van een bewoond huis . Zij weten, dat
zij van den landman niets e vreezen hebben . Geen
vogel is minder fchuw, dan de fpotvogel . Weldra
hebben de vijge-, oranjeappel- en berkenboom de tot
bouwing van bet rest vereischte floffen geleverd, en
het met dorre takjes, bladeren, vlas en boomwol geifoffeerde kleine gebouw is op eene plaats, waar een
tak zich in tweeen verdeelt, fpoedig gereed . Vijf eijeren worden in het zachte leger gelegd, en het mannetje
heeft niet anders to doen , dan to zingen, voor de veiligheid der zijncn to zorgen, en dus, zoo veel hij ver
mag, de flangen, katten en roofvogels van zijne kleine
bezitting verwijderd to houden . Zoo verloopen veertien
dagen . Dan vliegen de jongen uit , fcheiden van de
ouden, en voorzien zelve in eigene behoeften .
Uit de berigten van A . WILSON voegen wij aangaande dezen vogel hier nog het volgende nevens :
De vederen van den fpotvogel hebben niets bijzonder
merkwaardigs ; zijne geflalte is bevallig ; de vlugge en
aardige bewegingen, het vuur der oogen, derzelver fnug
n
gere uitdrukking, wanneer de zoo vatbare leerling naar
de lesfen, welke door de gevleugelde boschbewoners
hem gegeven worden , luistert of zich oefent in het
gehoorde -- dit alles onderfcheidt en kenmerkt onzen
zanger. Met deze eigenfchappen vereenigt hij cene heldere, buigzame item , die voor alle wijzigingen vatbaar
is, en alle overgangen van toonen, van de teedere en
zachte toonmengelingen der boschlijster tot het ruwe en
wilde gefchreeuw van den kaalkoppigen adelaar , kan
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verwonderlijke juistheid weet de fpot-

vogel toon, maat en ftemleiding van andere vogels to vat-

ten, maar overtreft hen alien in uitdrukking en liefelijkheid, welke hij door zijn aangenaam geluid in de
nagebootfle wijzen brengt . Zijn kunstvermogen bepaalt

zich echter niet alleen tot nabootfing ; ook zijn natuur-

lijke zang is even zoo fchitterend als welluidend ; maar
hij breekt then dikwerf af, om zijne zucht tot naboot-

fing in to vol-en, en daarra vat hij denzelven weder
op .

Deze zangoefeningen duren nooit korter dan een

half uur, foms wel een geheel uur en langer . Gedu-

rende dezen tijd zijn zijne uitgebrcide vleugels , zijn
witgevlekte fl:aart, zijne vrolijke en levendige bewegingen niet minder vermakelijk voor het oog ,

dan de
heldere en welluidende toonen van zijn gezang aangenaam voor het oor klinken . -Alen ziet hem als in

hooge verrukking, in cenen rring ronddraaijen , naar
mate van de buigingen tier flew den boom op- en aflijgen, ook we] met de fnelheid van eenen pijl in de

hoogte vliegen ,

alsof hij ,

gelijk zeker natuuronderzoe-

ker het uitdrukt, zijne ziel, die hij met den laatflen
zijner toonen had uitgeademd ,

wilde terughalen . Een
blinde zou, wanneer hij den fpotvogel hoorde, zich
verbeelden , dat een aantal onderfcheidene vogels zich
verecnigd had, om eenen wedftrijd in het zingen to
beginnen . Zijne bekwaamheid in het nabootfen is zoo

groot, dat hij niet alleen jagers en vogelvangers , maar
ook andere vogels zelfs misleidt, welke op het geluid
van zijne flem , dat zij niet zelden voor een roepen
of voor eene noodiging houden ,

naar hem toe ijlen .
Somwijlen worden zij door fchrik bevangen en vlugten

in het digtfe van het hour ; doch ook daar is het

vvederom de fpotvogel, welke, door nabootfing van
den valk, hen nit hunne fchuilplaatfen opjaagt .

(Bet vervolb hierna .)

UENGr-LW .

1833 .

NO . 9 .

D d

398

VERSLAG

VERSLAG VAN HET EILAND BALI,

DOGH MEEK BEPAALDELj1K

VAN HET VORSTENDOM BALI BAWLING . DOOR LE ZENDELINGEN MEDHURST EN TOMLIN .

(hervolg en /lot van hi- 355 .)

De vischvangst rondom bet eiland is op verre na zoo voor .
deelig niet als die, welke op de kusten van Java dagelijks
plaats vindt ; men fchrijfc dic toe san de meerdere diepte
der zee ; in de baaijen en kreken , welke zoo diep niet zijn ,
worth echter voldoende visch gevangen voor eigen gebruik .
De ingezetenen gebruiken , om to visfchen , even gelijk op
Java, de gewone praauwjoekong, met dit onderfcheid,
dat de vleugels, waarvan men zich bedient, om bet klelne
vaartuig in evenwigt to houden, zich regts en links wat
verder uitftrekken, zoodat, als het vaartuig, door een' fris_
fchen wind gedreven, wat fterk overhangc, een gedeelte der
manfchap op de vleugels bovenswinds gaan zitten, waardoor
bet evenwigt behouden wordt . Voor bet overige is bet ganfche vaartuig even eenvoudig , als men dezelve, tot hetzelfde
oogmerk, in den ganfchen erchlpel aantreft.
De praauwen, welke op Bali ten handel komen, zijn alle
vreemde, op verfchiliende eilanden, in den omtrek gelegen,
ce huis behoorende ; op Bali zelve heeft men bijna geene andere, dan de bovengemelde joekongs, waarmede zij zich nim.
mer verre van ttrand begeven .
Er komen jatulijks tien groote praauwen van Ceram, be.
noorden 4mbon gelegen ; deze komen gemeenlijk in October
en vertrekken tegen bet einde van Januarij ; hunne lading
beftaat doorgaans in nootmusltaat, fchildpad en den bast
van eenen boom, wafoey genaamd, welke eene genezende
kracht heeft, en op Java en elders door de inlanders zeer
gezocht wordc . De manfchap, welke deze praauwen bevaart, zijn Kafers, antlers genaamd 4lfoeren, een fterk
yolk, dat de Maleifehe taal zeer goed fpreekc, en in des.
zelfs houding, gebaren en manier van fpreken , meer bet
aanzien heeft van menfchen, die gewoon zijn to gebieden,
dan van dezulken , die gewoon zijn to gehoorzamen . Aan
hunne praauwen worth hoegenaamd geen ijzer gebruikt ; zelfs
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bet anker is van hour, met een' feeen voorzien, ors bet to
doen zinken ; de verfchillende planken worden met houten
pennen vereenigd, en daarna gebreeuwd met boombast en
eene foort van inlandfche flopverf, hetwelk voor eene reis
van twee of drie maauden volflaar. Zij doers flechts ddne
reis in bet jaar . Na hunne terugkomst semen zij hunne
praauw nit elkander, brengen dezelve ftukswijze naar hunne
desfa, ten einde dezelve tegen her volgende faizoen weder
ineen to zetten en to water to brengen .
De handel tusfchen Java en Bali gefchiedt geheel met
Chinefche praauwen (paduwakang) . Tien of twaalf derzelven
van 15 tot 2o ton elk, die alle jaren vijf of zes reizen
doen, zijn voldoende, om then handel levendig to houden .
Grove lakens, chitfen, batisten zakdoeken is de gewone lading, welke deze praauwen to Bali aanbrengen ; hunne retourlading beftaat meestal in gedroogd rundvleesch tot din .
ding gemaakt, in huiden en fmeer, aismede in een ge .
deelte der van Ceram jaarlijks aangebragte nootmuskaat
en de zoogenaamde mafoey ; in dezen handel words gewoon .
lijk een kapitaal van twintig- tot dertigduizend gulden om .
gezet ; de gewone voordeelen op de uitreis bedragen ten
naastenbij io percent, :naar die, welke op de retourlading
gemaakt worden, bedraagt gewoonlijk veel meer .
Behalve deze praauwen, words Bali nog bezocht door
eene groote menigte Boeginefche praauwen ; men rekent gewoonlijk op Lien of twaalf praauwen van Sumbauwa, op een
twintigtal van de kusten van Celebes, en op mogelijk even
veel van Singapore ; de loatften hebben de kostbaarfle lading
van alle in ; zij brengen onder anderen jaarlijks twintig kis .
ten amphioen voor Balding alleen ; buitendien is er nog
eene zeer fierke vaart op Pahang.Cove en Bali-Badong,
welke beide plaatfen oneindig meer handel hebben dan Bali.
ling. Deze, en mogelijk nog 2 of 3 Europeesch getuigde
fchepen, brengen alle, bet eene meer- her andere minder,
eene lading grove lijnwaden aan , en nemen gewoonlijk eene
lading dinding (rundvleesch) en kiapperolie in retourlading
terug . Toen wij to Baliling aankwamen, lagen er twee
brlkken op de reede, waarvan de eene kort daarna naar
Macasfer vertrok, doch de andere behoorde aan den Chi .
nefchen pachter to Pahang .Cove, die er zeer voordeelige
reizen mede doet.
De benoodigdheden voor her leven zijn op Bali in bet
Dd 2
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algemeen zoo goedkoop, Oat men wet eene maand lang van
een daalder ordencelijk kan leven . Aan de zeekust koopt
men eene pikol rust voor drie gulden, doch binnensiands
kost zij naauwelijks een gulden . Klapperolie kan men voor
vier tot zes gulden de pikol hebben, zout anderhalve gul .
den per pikol, eene vette hoe of os voor vier gulden,
versch vleesch een flniver bet (oude) pond, maar voor de
dinding moet men negen gulden per pikol betalen , van rg
tot 20 gulden voor een paard, p gulden voor een vet var .
ken , eijeren eenp gulden voor ioo fltlks , en zoo alles naar
evenredigheid ; de meermalen genoemde ma/oey wordc op
Baliling voor 20 gulden de pikol verkocht ; kafoemba, eene
roode verfflof, veal op Java gebruikt wordende , is voor
3o gulden de pikol algemeen verkrijgbaar .
Bali levert eenige vogelnestjes op , echter alle van de
tweede foort . Behalve eenige boomfuiker en eene zeer goede
foort van tabak , kan men den jaarlijkfchen uitvoer fchat,
ten op ten : :aastenbij 3000 pikols klapperolie en rooo co .
yangs rijgt .
Hunne maten en gewigten zijn bijna gelijk aan die van
Java : de coyang houdt in 30 pikols, en de pikol too kat.
ties (een kattie is r % tt) ; alleen de gancang is op Bali
bijna eens zoo groot als op Java.
De munt, op Bali algemeen in omloop, is eene groote
Chinejche koperen munt, met een vierkant gaatje in bet midden , waardoor men ze gemakkelijk aan een fnoer rijgt ;
cweehonderd deter koperen ftukken hebben de waarde van
een gulden, en zeshonderd de waarde van eene Spaanfche
mat ; een fnoer van 200 noemen zij fatak, en een fnoer
van iooo fapakoe . Weinig andere mur,tfpecien ziec men op
Bali ; doch Spaanfche matten zijn daar, even gelijk elders,
zeer gewild . De bandelsartikelen, welke op Bali bet meest
gewild zijn, zijn grove iijnwaden, chitfen, bacisten doeken ,
opium, Chineesch grof aardewerk, ijzer, flaal, benzofn en
fandelhout : de inkomende regten beciragen 4 percent, welke
door de Saband1zars geheven worden, als 2 percent van
den kooper en een gelijk bedrag van den verkooper . Behalve daze regten, verwachc de Sabandhar, zoo wel als de
Koning, van elk, die bier Len handel komt, gefchenken, meer
of min van aanbelang, naar evenredigheid van hergeen door
hem words aangebragt en van de vooronderflelde winst . Op
den binnenlandfchen handel worden geene regten geheven ;
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alleen words door cen ieder, die een bazaar bezoekc, 's daags
een duit betaald , waarna het hem vrijllaat , dien ganfchen
dag de goederen, welke hij heeft aangehragt, uit to venten.
De Balinefehe taal , fchoun met de Javafche waarfchijnlijk
van Unen oorfprung, •~ erfchilc echcer met haar in tongval
en dagelijicscit gebruik ; dit verichil is echter zoo groot niec,
of iemand van Java kan die van Bali zeer goed veritaan ,
en , na eenigen tijd met lien omngegaan to hebben, hunne
taal fpreken . De Balinezen gehroiken meestal dezelfde letters , als tie Javanen ; maar in de rangfchikking derzelven
in bun alphabet is eenig onderfcheid ; volt laten zij de groote
D geheel weg ; de Baltnees fp :eekt alle de letters uic, zelfs
dezulke, die bij de Javanen zeer zacht of in bet geheel
flier gehoord warden . In de gewone handelcaal, welke on .
der handeldrijvenden gefprokeu w, .rdt, zijn, behalve .Ia .
vafche, ook Maleifche en lfadurefche woorden ingeflopen,
en hebben, door langdurig gebruik , als 't ware bet burgerregc verkregen . Wanneer unen zich tot den Vorst wends,
words de gewone hoftaal of Basfahdalam , ook wel de Ifawie of de oude caal genaamd , gefproken . Zij fchrijven op
boombasc, even gelijk men in India doer ; doch, in ftede
van de letters met acne ijzeren Rift er in to drukken, kerven
of fnijden zij de letters met de punt van een mes . Deze
wijze van fchrijven , of liever graveren , gaat onvermijdelijk
zeer langzaam, zoodat een man eenen ganfchen dag bezig
is, om een btad, waarop naauwelij :zs eeu vel gewoon fchrift
ftaat, of to werken . Gewone reispasfen en uitklaringen
van fchepen liebben wij op die wijze gefchreven gezien .
Gemeenlijlt is echter bun fchrift zeer flordig, en veelal
san doorhalingen en bijvoegingen onderhevig , zoodat men
bet met moeite kan ontcijferen .
Doordien men op Bali geen openbaar onderwijs heeft ,
vindr men order hen flechrs weinigen, die lezen, doch nog
veel minder, die fchrijven kunnen . Dezulken, die bet al
bij Coeval geleerd hebben, fchromen deze kunst uit to
oefenen, uit vrees van daardoor hunne Grooten, vooral de .
zulken, die bet flier kunnen , to beleedigen .
Hunne boeken, allen mannfcripten, handelen alleen over
de fabelleer ; ook hebben zij eenige oendarg .oendangs, of
befchrevene wetcen, waarnaar zij zich gedragen . In de toon
kunst zijn zij bij de Javanen nog veel ten achcere, zoo ook
in bet fchiideren, waaraan zij nim :ner eenige fchaduw ge-
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ven, om de voorwerpen to doen aft eken ; zif zullen, bij
voorbeeld, fchepen ceekenen zonder zee, of vechtende mannen zonder den grond , wasrop zij treden . De ruwe beel.
den, van klei gevormd en in de zon gedroogd, waarmede
zij hunne tempels verfieren , kan men naauwelijks als een
kunstgewrochc opnemen .
De Balinezen hebben , even gelijk alle zeer onbefcbaafde
natien, veel op met de tooverkunat, en itellen een onbe .
paald geloof in en vertrouwen op alles, war naar zwarte
kunst gelijkr . lemand, die bezig was een nieuw hula to
bouwen, verzocht mij, hem een talisman to geven, in het
vaste vertrouwen , door dit middel den Duivel nit to bannen ,
en in zijne onderneming gezegend to zullen zijn .
De grond op Bali is , over bet geheel genomen, vruchtbaar ; de valleijen beftaan meestal nit een' zwarcen kleigrond,
en, zoo men mag oordeelen nit hergeen door de ftortregens van de Bergen affiroomt, beftaan deze meestal nit een'
rooden aardgrond , die zeer vruchtbaar is ; vulcanifche
delfftoffen zijn echter overal met den grond gemengd . Behalve een' vuurfpuwenden berg in her oosten van Bali, welke
federt menfchengeheugenis altoos eene dikke wolk van
took opgegeven heeft, werd bet ganfche eiland, eenige jaren geleden, door de zware uitbarfling, welke alstoen op
bet naburig eiland Sumbauwa ontftond, geheel met asch,
meer dan een voer diep, bedekt . Bij die uicbarfting is op
Bali alles verzengd en met asch overdekt geworden , zoo .
dac de ingezetenen de asch eerst hebben moeten wegwer .
ken , alvorens iets ce kunnen planten ; met uitzondering der
groote boomen, was bet ganfche plantenrijk over bet ge .
heele eiland verbrand en verdord . In de uitkomst, echcer,
was deze ramp zoo fchadelijk niet, als bet zich in den
beginne liet aanzien ; incegendeel, de grond words over
het algemeen thins veel vrucbtbaarder geacht, dan vbar
de uitbarfting .
De grond levert meestal zeer fchoone en witce rust op ;
voorts tabak, jagong en kafeemba. Voor de rijstkulcuur
is geen gebrek aan water ; en is zulks onlangs aanmerkelijk
vermeerderd geworden, doordien een berg, door eene he.
vige aardbeving vaueengefpleten, gedeeltelijk ingeftort is,
waardoor een ftroom water ce voorfchijn gekomen is, weike
eene verdere uirbreiding der rijscvelden heeft to weeg gebragt . Voor bet overige is bet hooge land meestal met
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aware boomen bezet, wier bout alleen goed is voor brand .
bout, zijnde ongefchikt tot eenig ander einde ; de vrucht.
dragende boomen zijn minder algemeen , en vooral minder
verfcheiden ; de mangoes ziju er bet meeste, vooral die foort,
welke men mango .kwinie noemt ; gedurende den tijd , dat
wij er waren , waren deze kvinies zeer algemeen en voor een
ieder verkrijgbaar .
Hunne bouwgereedlchappen ziju ten uiterile tuw en eenvoudig ; aan geen derzelven, zelfs niet aan hunne ploegen,
is eenig ijzer Weed, uitgenomen eerr grasmes, hetwelk ,
met eene foort van houten fpade, bet geheel hunner bouw •
mansgereedfchappen uitmaakt , bedragende alles to zamen
naauwelijks de waardc van twee of drie gulden . Zij oogiien gewoonlijk tweemaal in bet jaar ; overvloed aan water
hebbende, is de maaitijd naauwelijks voorbij, of zij begin .
nen weder to zaaijen .
Mist is bun ttapelproduct ; alleen wisfelen zij het nu en
dan wel eens of met jagong, katoen en foortgelijke .
Zij hebben geene bijzondere weidevelden, waarop zij bun
vee doen grazen ; alwat niec bebouwd is, dient tot weide
voor bet vee . Hun hoornvee ziet cr fchoon en vet uit ;
ik kan mij niet herinneren op Bali eene magere koe ge.
zien ce hebben ; bun vee is van eene veel becer en grooter
foorc, dan dat, hetwelk men gewoonlijk op Java aantreft ;
bet is cen ras , voortkomende uit de wilde runderen , ver.
mengd met de tamme ; de kleur is lichtrood , met eene wicte
bef en built .
Hunne paarden zijn klein , maar Rerk , kunnende een' zwaren last dragen ; zij warden meestal tot lastdieren gebruikt .
In de wildernisfen is bet vol tijgers, vooral in bet wes .
telijk gedeelte , zoodat zelfs bet reizen aldaar gevaarlijk
is . De bosfchen ziju oak vol herten . In den itaat Bali
iigt een klein eiland, Herceneiland genaamd, eene of twee
mijlen van bet land, hetwelk in bet bijzonder eene fchuil .
plaats voor de herten fchijnt to zijn ; men heeft do herten
dikwijls naar en van dit eiland zien zwemmen . Tegen dat
de jagtcijd •a ankomt, wordt, even gelijk op Java gefchiedt,
de alang .alang en bet lange gras weggebrand , waarna bet
niet moeijelijk is de herten to zien en to fehieten .
Aardbevingen zijn op Bali, even gelijk in alle keerkringslan .
den, een gewoon verfchijnfel . Eene aardbeving , die twaalf jaren
geleden op Bali Baliling pleats greep , words nog met vrees
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en fchrik herdachc ; de fchokken wareu zoo geweldig , dat
bet yolk dezelve befchrijft als gelijk aan bet flingeren van
een fchip bij eene onfluimige zee ; vele hnizen zijn destijds
befchadigd, andere geheel vernield geworden . Deze uitbar .
fling veroorzaakce eene algemeene verflagenheid, eensdeels
door derzelver langdurigheid, en ten andere doordien een
vrij hooge berg, aan bet zeellrand gelegen, vaneenfpleet,
en klippen ter grootte van een huffs op vierp ; bet is door
deze opening, dat, federt de natuur weder tot rust kwam,
die fchoone rivier is voortgekomen , welke bet nog onbe .
bouwde gedeelte van Baliling in rijke en vruchtbare rijst .
velden herfchapen heeft. De geheele ruimte, tusfchen de .
zen berg en bet zeefirand gelegen , was door de n edervallen .
d e ileenen en de brandende asch geheel vernield geworden ;
menfchen, beesten, huizen en bet to veld flaande gewas
kwamen om, of werden vernield ; terwiji al hetgeen door bet
vuur was gefpaard, kort daarna, door de zee, welke bij die
gelegenheid verre buiten hare oevers fleeg, overflroomd en
weggefpoeld werd . [let gecal menfchen , daarbij omgekomen ,
is mij opgegeven meer dan duizend to zijn . De verbolgen zee
heeft echter meer kwaad gedaan , dan de uitbarling van den
berg zelven . Toen men ons , na verloop van twaalf jaren,
de plaacs toonde, waar alle deze fchriktooneelen als 't ware
gelijktijdig in werking zijn geweest, waren de overblijffels
der verwoescing nog duidelijk zigcbaar : de groote rotsklom .
pen , die , van den berg gefcheurd , in zee geflort waren, en
voor een gedeelte boven bet water uitflaken, waren nog ce
zien ; ook was de vallei tusfchen dit gedeelte van bet zeef}rand en den voet van den berg in eerie woestijn veran .
derd, en is thans de fchuilplaats van tijgers en andere ver .
flindende dieren .
De verwoestingen , door deze uitbarfling veroorzaakt, hoe
verfchrikkelijk ook , trof£en echter alleen een gedeelte van
bet eiland ; maar die van den berg op bet naburig eiland
Sumnbauwa bragt eene algemeene ramp to weeg, waardoor
voor bet eerst op Bali duurce, fchaarschheid, ja hungers.
nood ontilond . De verwoestingen, daardoor aangeregt, ver.
fpreidden zicb vele mijlen in bet rond ; bet ganfche eiland
Bali was zoodanig met asch en fleenen overdekt, dat bet
een' geruimen tijd aanhield, aivorens de grond weder zijne
vorige vruchtbaarheid herkreeg . Vele plancen en gewasfen,
die zich jaarlijks voortplanten , waren zoo geheel vernietigd,
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dat men de zaden van elders heeft moeten aanvoeren, om
dezelve weder voort to planten . De rijst tot voeding werd
van her naburig Java gehaald ; eenige baatzuchtigen hebben
zich daarbij niec ontzien tot zes Spaanfche marten per pikol to
vragen ; de honger dworxg , geld voor voedfel to verwisfelen .
Her eiland Bali is nog nimmer door pest of andere be .
fmectende ziekten aangetast geworden , uitgenomen in her jaar
1821 , toen in den gan(chen .4rchipel de Cholera morbus
hcerschte , en waarvan Bali dan ook niec is bevrijd gebleven .
Eene van de ergfte bezoekingen , waaraan men bier nu en
dan is blootgefleld , is , dat her op her veld ftaande gewas
door fprinkhanen , muizen of wormen words opgegeten . Dit
vernielend ongedierte kan in een' zeer korten tijd onbegrijpe .
lijk veel fchade, vooral aan bet rijstgewas, toebrengen . Wanneer de aanval van dit gedierte algemeen is , befchouwen zij
deze bezoeking ais de araffende hand der Voorzienigheid
voor deze of gene oveltreding , waaraan zij zich hebben
fchuldig gem takt, en waarvoor de geheele natie, om her
onheil of to weren of tegen to gaan , boece doen moet . Deze
boeredoening beltaat alsdan in meet of minder aanzienlijke
ofFeranden, naar mate her gevaar dreigend of de fchade groot
is . Bepaalt de verwoesting, door deze dieren veroorzaakt,
geiijk fomtijds gebeurt , zich eeniglijk tot her veld van een
bijzonder perfoon , zonder dat san de naastbijgelegene velden
fchade vordc toegebragt, dan befchouwen zij her als een
,anfeilbaar bewijs, dat de eigenaar van her aldus vernielde
veld de Goden vertoond heeft , en dat hij hun, als bet flags .
offer, dat geeischt words, met den vinger wordt aange.
wezen : de ongelukkige , wien dic overkomt, wordt alzoo,
zonder verder onderzoek , gegrepen , hem handen en voeten
gebonden, en hij in zee geworpen . De naaste bloedverwanten befchouwen bet als pligt , hem aan de voltrekkin - van
dic onmenfchelijk vonnis niec to moeten onttrekken, ten
einde alzoo hunne bereidwill igheid ce bewijzen, om de ver_
toornde Goden to bevredigen .
Behalve deze en nog vele andere barbaarfche gewooncen en
inftellingen, bij dit voik in gebruik, hebben zij ook de wree .
d e gewoonte van her eene vrouw tot misdaad aan to reke .
nen , wanneer zij van tweelingen verlost . Zij , die, zoo als
zij her noemen , zich daaraan fchuldig maakc, words met
haren man en alle hunne kinderen uic de kampong verban .
nen, ten einde zich eene maand tang aan bet zeeftrand of
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bij de graven henner voorvaderen oh to houden ; no verloop
van welken tijd zij befchouwd worden gelouterd to zijn , en
verlof krijgen terug ce komen . Velen der pas geborene kin .
deren , aldus van alle zorg en hulp ontbloot , komen om ,
alzoo zij juist in die oogenblikken , wanneer zij de meeste
zorg vereifchen , aan wedr en wind blootgefteld zijn , en
alzoo de ongelukkige flagtoffers worden van de wanbegrippen , waarmede dit yolk meer dan eenig ander befmet is .
Op Java echter, vooral in de binnenlanden, is dit denkbeeld
mede niet vreemd .
HET AVONDETEN BU COLOCOTRONI .

In den zomer van 1827 vercrok ik uit Skill , als fupercargo
van een fchip, dat tout en krijgsbehoeften naar Griekenland
moesc overbrengen . Het zout van Sicilie, dat de kenners
voor bet beste van de geheele wereld houden, wordt algemeen gebruikc door de Crieken . Hun inlandsch zout is zeer
onzuiver en heeft een' falpeterachtigen fmaak . Over de lading
van mijn fchip naar goedvinden kunnende befchikken, en niet
willende, dat dezelve in handen van fpeculanten vie] , liep ik
niet de haven van Hydra of Spezzia binnen, waar gewoonlijk
veel to doen is ; maar ik zeilde naar Castri , bet nude Hermioni, gelegen aan de zuidzijde van Hrgolis. Het is chaps
een ellendig dorp, bellaande nit omtrent een dertigtal hutten,
bewoond door arbeiders en herders.
Ik kwam daar aan juist vddr de opening der Nationale
Vergadering (Syneleufis) . Het geheele land was verdeeld,
uit hoofde van een belangrijk gefchilpunt . Men twistce over
de plaats , alwaar de Vergadering gehouden zou warden . De
bewoners der eilanden van den Irchipel wilden zich niet dan
naar Damala begeven ; terwijl de Grieken van bet Schierciland hardnekkig beweerden, dat Castri she aanfpraak op
deze eer had . De Regering des lands verklaarde zich voor
Damala ; maar C O L O C O T R O N I (*), altijd in tegenfpraak
met elk beftuur, waaraan hij geen deel had , of dat zijne
onverzadelijke hebzuchc niet begunftigde, had zich aan de
zijde der Peloponnefrers geplaatst, Vast beflocen hebbende, bet
(*) Thans echter fchijnc C
fchikken onder Koning OTTO .

O L O C O T R ON I
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door to drijven, dat to Castri eene Vergadering, a1 wilden dan
ook de eilanders niet derwaarts zich begeven, wierd gehouden, had hij , aan bet hoofd van vier- of vijfhonderd Mareoten, of Peloponnefsers, zijne tent opgeflagen . Bij hem was
de oude s E s s I N i, eigenaar van de rijke wijnbergen van Gas .
touni, een perfoon , half Turk, half Criek - de T A L L E YK A N D van Morea.
Naauwelijks had ik bet anker geworpen to midden van de
fchoone bouwvallen der nude haven van Hermiond, of ik zag
een twaalfcal perfonen naar mij toe roeijen. Aan bun hoofd
was een tchaoux, of officier . Deze kwam bij mij aan boord,
en vroeg, na den gewonen groet : „ Wac fchip is dit2" -Ik antwoordde : „ De St. Lorenzo" --- ,, Is bet een Engelsch ?" -- ,, Neen, eels Genueesch . " - „ Van wear komt
bet?" - „ Vau Palermo." - ,, Welke is de pleats der be .
ftemming?" - „ Ik ben niet gehouden, dit to zeggen." ,, Is bet commisfiehandel?" - „ Dat kan ik niet zeggen ."-„ Waarin beflaat de lading?" - ,, In onderfeheidene goede .
ren, voornamelijk in tout ." - „ Laat het mij eens zien ."
Ik liet eene mand zout brengen . Na eene oplectende be .
zigriging riep de tchaoux vol verrukking uit : „ Heilige
Maagd , Moeder Gods ! dit is geen zout - bet is fneeuw I
Wat is dat zout der Franken een verwonderlijk produkt t"
Hij vroeg mij een mandje vol zout voor de cafel van zijne
Excellentie . - „ Welke Excellentie ?" -- » Is bet moge.
lijk I" riep hij uit ; ,, weet gij dan niet , dat zijne Excel .
lentie, de Generaal c o L o c O T tt a N I, Commandant-en.chef
der legers van den Peloponrrefus, op dit oogenblik to Castri
zich bevindt, om er de Vergadering der Afgevaardigden to
verbeiden ?" - „ Hoe zou ik dit weten , daar ik zoo even
nit Sicilie aankom ?" - „ Dat is ook zoo ; meat hebt
glj ruin aan boord 7" •- ,, Ja , echte rum van Jamaica." ,, Koscelijk! men brenge mast eens eene fiesch . Mijnheer de
Kapitein ," voegde hij er nog bij , ,, zijne Excellentie de
Generaal-en-chef van den Peloponnefus houdt veel van rum,
en - Mijnheer de Kapitein, 't is bet gebruik, dat fchepen
der Franken , die bier komen , een gefchenk doen aan den Me.
galopfekos, aan bet Hoofd van de pleats en aan deszelfs offi .
cieren ." - „ Ik zal dan een dozijn fiesfchen aan zijne
Excellentie zenden , en ik hoop , dat gij er drie voor u
zult aannemen ." - „ Met veel vermaak, Mijnheer de Kapitein I Ik wensch , dat gij nog duizend jaren gelukkig
moogt !even !"
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Ik zond gevulgelijk eene boot af, om mijn gefchenk cc
brengen aan den Generaal, die nit erkentelijkheid mij tot
bet avondeten liet noodigen ; van welk verzoek ik gaarne
gebruik maakte, de vijl ik alzoo gelegenheid zou hebben,
onu dezen zoo merkwaardigen man ce leeren kennen ; terwijl
ik daarvan tevens partij wilde trekken, om mime lading
ten meesten voordeele van hen, die mij bevracht hadden,
to verkoopen .
Ik begaf ruij des avonds ten zes ure aen wal, en kwam
langs eenen weg, ter lengte van ruim eene mill, door bouw .
lauden, hier en daar bedekt met flukken van beeldhouwwerk,
aan bet bivouac van C O L O C O T R O N I en zijne getrouwe
Paltkaren . Zij hadden geene tenten, zijnde tegen wind en
weder niet gedekt, dan door hunne grove kapots, terwijl
zij, zoo veel mogelijk, onder olijfboomen zich gelegerd had .
den . Rondom verfcheidene vlammende vuren hielden vele
krijgslieden zich bezig met toebereidfelen voor bet avondeten .
Mijne opmerkzaamheid viol bijzonder op een dier, dat, iets
kloekcr zijnde dan een haas van de grootfle foort, aan een'
langen ftok was gefloken, die op brokken aeon over een
knappend vuur van pijnboomtakken lag. Een zeer morfige
knaap, op de wijze der kleermakers aan he : eene einde van
dit landelijk braadfpit gezeten, draaide her wildbraad om .
Zoodra mijn vriend, de tchaoux, mij beinerkte, fpoedde
hij zich naar mij toe, drukce rnb in zijne arrnen, en gaf nib op
elke Wang een zoo nadrukkelijken kus , dat ik gaarne hem
daarvan verfchoond zou hebben . Daarop groette hij mij naar
de wijze der Franken, mij vriendelijk de hand fchuddende, en
zeide , dat de Generaal verlangde mij to zien, naar wien hij
ten zelfden tilde mij geleidde . Bij mijne nadering flond c o .
LOCOTRONI, die bij zijn vuur gezeten was, op en reikce
mij de regcerhand, terwijl hij met de linker de muts, welke
zijn boofd dekte, afnam ; een eerbewijs, dat een Criek nooit
aan zijndn landgenoot doet, maar alleen aan Franker, welke
hij beleefdelijk wit behandelen . ,, Goeden avond," zeide
bij ; ,, de Franken zijn alcijd de welkome gascen van den
armen Klepht." Ik zeide daarop : ,, Uwe Excellentie heeft
geene reden , om dezen bijnaam ce geven aan den Generaal
C O L O C O T R O N I, wiens kudden aile de bergen van Argolis
bedekken . " Hij hernam, eenigzins flekelig : ,, is Mijnheer
de Kapitein reeds in Criekenland gekomen ? Hot zij zoo,
dat ik vele fchapen heb ; maar mijne lieden zijn arm en It .
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den honger . Doch laat ons hiervan afftbppen . - Is er lets
nieuws? Waar is Lord C 0 C II R A N E? Waarom komt hij Met
in ons midden ?" - ,, Ik heb vernomen , dat hij Marfeille
had verlaten, en ik meende hem bier bij mijne aankomsc
san to treffzn ." - „ Gave God , dat hij kwame! Hij zal
den Ottornannen den baard branden 1" - „ Hij zal op hunne
hoofden geen enkel haar laten , waarbij de Engel hen kan
vatten, om hen in bet Paradijs to brengen !" -- „ Hij zal van
hunne moeders flavinnen maken!"--„Maarwij, Pelsponne(iers,
hebben wij niets gedaan ? Wij zijn van Patras Eat Kalarnata getrokken , zonder een' enkelen Turk to ontmoeten ."
Ik merkte daarop aan : „ Uwe Excellencie is zeer dapper, en de Moreoten zijn onverwinnelijk ; maar I B RA II I m ,
die Arabifche bond , fluic zich op in verfterl to plaatfen , en
Crieksch lood en ftaal , en , wat meer is , Griekfche moed ,
flagen niet altijd gelukkig , om de borstweringen van fleen
to vernielen ." - ,, Ja , ja I dat hij zich Tripolitza herinnere,
en hij zat beven !" -- ,, 0 ja I uwe Excellentie nam de ftad
in. De beleedigingen, den Crieken aangedaan, zijn gewroken
in bet bloed van mannen , vrouwen en kinderen, die in Tripolitza zich bevonden . De Generaal C 0 L 0 COT R O N I vertlindt de Turken, en drenkt zich met hun bloed ." - „Last
ons gaan ; bet avondecen is gereed . Sta mij toe, dat ik u
voorflelle aan den wijzen S E S S I N I , den Voorzitter van de
Nationale Vergadering ."
Ik boog mij diep voor den Preiidcnt van bet Congres , die
in zijn gelaat niets merkwaardigs had, dan de fcherpte van
zijnen doordringenden bilk en de beweegbare rimpels op zijn
voorhoofd .
C O L O C O T R O N I heeft in zijn voorkomen lets treffends,
dat men niet alzoo zou verwachten, al weet men ook van
zijne daden . Hij is van eene middelhare, doch kloeke en
volmaakc evenredige geflalte . Daarhij heefc hij een' grooten
arendsneus, maar een' fomberen en onrustigen blik . Hij draagc
kleederen, even morfig, en zelfs nog niet zoo veel verfierd, als
de minfte zijner krijgslieden . Alle zijne manieren kenmerken
den geheel onbefchaafden man , maar eenen onbefchaafden,
die gewoon is tc bevelen . Uit Morea afkomflig zijnde ,
brags hij de eerfle jaren zijner jeugd door onder de Klephten ,
of vrije bergbewoners, welke eerst nit nood roovers werden
en vervolgens aan dat bedrijf gewoon geraakcen, Daar echter
C 0 L 0 C 0 T R O N I niet gelukkig flaagde in die leefwijze, be .
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gaf hij zich naar Zante, waar hiJ eenige jaren bet bedrijf
van vleeschhonwer uitoefende, tot den tijd toe, dat de Ge .
neraal Sir R I C H A R D CHURCH hem gebruikte bij de oprigting der regementen van Albanezen . Hij was bij den
flag van Parga .
Intusfchen had C O L O C o T R o N I zich nedergezet san bet
midden van eene zes voet hooge, langwerpig ronde tafel .
Men gaf to kennen, dat deze tafel uit bet dorp was gehaald
ter eere van den Frank, die als Bast mede aanzat . Ik werd
geplaatst ter regter hand van den bevelhebber ; ter linker
zat de Voorzitter s E S s I N I ; de voornaamfte officieren hadden
bet overige van de tafel bezel, terwijl die van minderen
rang, ten getale van omtrent dertig, in ongeregelde gtoepen
rondom ons waren gezeten .
Tafellaken, mesfen, lepels, vorken, fchotels, borden, en
wat vender bij ons voor volftrekt noodzakelijk wordt ge .
bouden, van dit alles zag men niets . Midden op de tafel
Road eene groote hauten kom, of liever een vat van twee
voet middellijn, waarin zekere toegemaakte falade was, of
falmigoudis, beftaande uit fprot, tuinkers, latuw, prel,
zwarte oltjven , benevens uijen , alles gefaust met gefchrabd
knoflook, olie , azijn , wijn en zout , onder elkander gemengd
en geroerd tot eene behoorlijke dikte. Hier en daar lag een flak
van eene kaas, van geitenmelk in 4natolie vervaardigd, hebbende
drie of vier voet middelijn, en eene hoogte van een vierde
duim tot omllheeks een duim . Rondom de tafel lag roggebrood en een tamelijke voorraad fcheepsbefchuit opgehoopt . De
snaaltijd begun met her toedrinken van gezondheden der gasten onder elkander . Men dronk eene groote hoeveelheid
van eene foort van anijsbrandewijn, die in de Levant gewoonlijk wordt gebruikt, om den eetlust op to wekken .
„ Op awe gezondheid, Mijnheer de KepiteinI" zeide de
Generaal, to mijner eere drinkende : „ Zult gij van falade
gediend z1jn?" Ik knikte, ten teeken van toeflemming .
Intusfchen brokkelde ik eene befchuit, ten einde tijd to hebben , om de manieren der inboorlingen op to merken ,
dewiji ik niet gaarne In hunne oogen bet voorkomen wilde
hebben, dat ik niet wist to seven . Ik behoefde echter niet
lang to wachten . De Generaal flak weldra de hand in de
groote houten kom, greep eene goede hoeveelheid fpijze,
doopte dezelve in de faus , en bragt die alzoo in zijnen
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mond , terwijl zijne kin en zijne naakte borst er cen deel
van kregen . Vervolgens nam hij eene ansjovis, ontdeed
deze vaardig van graat , flak de eene helft in zijnen mond
en de andere in den mijnen, tot mijn groot verdriet, zeg .
gende : „ Dat is goed voor de maag," welke woorden hij
verfcheidene malen onder bet ecen herhaalde . Met een'
geweldigen tegenzin flokte ik bet fink visch door en vroeg
om wijn . De chitza werd mij aangeboden door een jong
en fchoon meisje met zwart haar, hetwelk, zoo als ik
later heb vernomen, genoodzaakt was , de dienst van x z B z
to verrigten ; eene geweiddadigheid, zeer gewoon onder de
onbandige foldaten van Griekenland. Alvorens de chitza
aan mijne lippen to brengen, droeg ik zorg, de fpics van
mijne kin, als ook mijn voorhoofd, aan to raken en de eene
hand op mijn hart to leggen, terwijl ik dronk op de gezondheld van mijn tafelgezelfchap .
Toen de falade genuttigd was, geraakten mijne maagzenuwen in flaat van oproerige beweging, bij het naderen van
een' met bloed bemorften flagter, die een' fchotel met pens .
vleesch bragt, dat zeer welkom was aan mijne vrienden ;
maar ik voor mij moest ftellig weigeren . Vervolgens werd
een lam, nog aan bet fpit zittende, opgedischt . CoLOCOT R O N I deed er diepe infilijdingen met zijn' yataghan in,
fneed er verfcheidene broikken of, wees mij bet ftuk, dat
voor mij beftemd was, en maakte bet van bet dier los ;
bet beftond in drie of vier ribben . Het lain was wel gaar
gebraden . Men had, volgens gebruik aldaar, hetzelve gedood, toen het veertien dagen oud was, en, in weerwil
van mijne Eurapefche vooroordeelen en van deze zoo ruwe
manier van handelen , moet ik bekennee, op mijne rei .
zen, nooit zoo malsch en keurig lekker vleesch gegeten
to hebben .
De Generaal, gelijk ook de Prefident, zich bediend heb .
bende, deed den dus gehavenden romp van her dier aan
de andere gasten toekomen, hen waarfchuwende, om niet
van den kop to eten . Niet zonder nieuwe walging zag ik
dezen kop in twee deelen gekloofd terugkeeren . Terftond
begon C O L 0 0 0 T R O N I de tong in drie flukken to fnijden ,
voor mij , voor s E s s I N I en voor hemzelven . Ik was zeer
blijde , dal ik de herfenen niet behoefde to eten ; maar fk
kon bet nuttigen van een der oogen niet ontwijken - eene
eer, waarin ik met den Voorzitter deelde . Ik ontving deze
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lekkernij op de punt van den verfchrikkelijkcn yataghan .
De overblijffelen van bet f estmaal verdwenen, en de tafel
werd bedekt met gedroogde vijgen, amandelen, razijnen,
dadels en velerlei confituren . De chitza ging lustig rood ;
men flak fakkels aan , en de jonge ii A .B E , waarvan ik gefpraken heb, bood ons water, ze -ep en een' hand doek aan ;
eene weelde, die ik geenszins daar verwacht zou hebben .
,, Dat is afgedaan," fprak de Generaal : ,, Kapitein i rookc
gij ?" - » Gaarne ," was mijn antwoord
Dat men
eene pijp aan Mijnheer den Kapitein brenge l" Eene pijp
met een roer van hazelnocenhout, dat eene lengte van vier
voet had, werd mij gebragt door een' foldaac, die rookte,
tot dat de tabak vuur genoeg had gevat . Toen gaf hij mij
de pup over, na eerst bet barnfteenen mondfluk met zijne
hand afgeveegd to hebben .
Nadat een fijnere wijn aan tafel lustig was rondgediend,
begon de vrolijkheid van bet gezelfchap luidruchtiger to
worden . Men ftelde toasten in op alle Mogendheden in
Europa, die de orafhankelijkheid van Criekenland begun .
iligden. Men dronk op de geheele verdelging der Turken .
Men danfle vervolgens de romafque, eene navolging van
de pyrrhica of pyrrhice der Ouden (foort van wapendans) ,
en men zong krijgs. , herders- en minneliederen .
Zoo brags men den avond in guile vreugde door . Slechts
eenmaal werd de blijde overeenflemming gefloord door een
klein gefchil tusfchen twee ligtgeraakte perfonen, met wier
twist ik mij vermaakte . Zij fcbolden elkander voor leuge .
naars , dieven , laf hartigen , over en weder allerlei fchimp .
namen elkander toevoegende, behalve then van keradate .
COLOCOTRONI wist echter, zoodra bet hem verveelde,
een einde aan dat kibbelen to maken ; hij nam eene pistool
uic zijnen gordel, ladehr,nzwodathijenr,
flen, die een enkel woord meer fprak, terflond voor den
kop zou febieten.
Her was reeds laat in den nacht , roen ik den armen Klepht
voor zijne gastvrijheid bedankte, en onder geleide van mijnen
vriend, den tchaoux, veilig aan boord terugkwam.
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(Brief van Doctor

VROET aa11 HILLETJE .)

Medicine, to this very day, continues a tisfue of ill-underllood facts , a chaos of false inferences and incon-

gruous fystems . (*)

The book of the Boudoir , by Lady
MORGAN, Vol . It . P . 96.
Ffartelijk dank , waarde Nicht, voor de oatvangene baars
en her mij gefchonken vierde deeltje der Gedachten en Beelden van den verdienftelijken B . T. L, w . Gij zijt eene fchrandere vrouw, die op aardige wijze in de behoeften des lib
chaams voorziet en sevens den geese voedfel weet to fchen .
ken, en die uwe ligc1 arnelijke giften met geestige tracht
to kruiden .
Gij beveelt mij, na her nuttigen der baars, dadelijk van de
0ogpunten her eerile, bl . 335, re lezen, of die mijner fpijsvertering bevorderlijk kon zijn . I-lulde doende san uwe geede
b_doelingen , kan ik evenwel a ver zekeren, dat, macig van aard
zijnde, ik juist geenen bijzondcren prikkel behoef, om mijne
gali Tcheiding tot dit einde aan to zetten . Ik zal zelfs, te.
gen mijne gewoonte , geen glaasje muskaatwijn bij de baars
gebruiken, out, daardoor welligt luchtiger geulemd, met min .
dere gealelijkheid bee zwaarwigtig 0ogpunt over de Geneeskunde ce beharti, en . I1ec ooepunt van den Veer w . treft
mij niets meer dan elke andere uitval tegen de Geneeskunde,
vat, wien hij oo'c moge zijn , die zich gedrongen gevoelt ,
zijne geescigheid , fpijt, wrevel, kwade iuim of teleurge .
tlelde hoop, of war bet vender kan zijn, but to vieren . De op
een gevoelig punt geraakce en daardoor kiueloorig geworden
M O L I E R E , de niet alcijd kiefche , anders door vernuft fchit .
cerende Y O R I C K, de geestige R A B E N E a, de luimige H U Yde wet war verre uichalende, anders kluchtige
G E N s ,
j E A N P A U L, de puncige , maar goedhartige dsmus , zelfs de
(*) „ De Geneeskunde blijfc toe op den huidigen dag een
weeffel van kwalijk begrepene daadzaken, een bajert van
verkeerde gevol,trekkingen en ongepaste flelfels ."
MENGELW . 1833 . No . 9 .
E e
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vrome G E L L E R T in zijne Fabelen, konden zich niec weer .
houden, der kunst gedenkende, gelijktijdig de beoefenaars,
elk op de hem eigene wijze, to bedenken . Zelfs de fchoone
kunne, die niet kan gezegd worden tegen onze kunsc vooringenomen, noch den kunstoefenaren ongenegen to zijn,
kan zich fomwijlen niec onthouden, ons hare puntige, doch
tevens lenige roede to doen gevoelen . Anders is z~ bet
vooral, bij welke de ware dankbaarheid als eene zachte vlam
blijfc branden, die telkens bij de herdenking van bet behou .
den kind of den geredden eehtgenoot tot een' helderen gloed
ontileekt, en die menig keurig en kiesch offer op ons huis .
alcaar nederlegc.
Waar is de dankbaarheid to vinden p riep V 0 N D E L , in een
Inoedeloos oogenblik, met T n E O e R Y T nit . Hij dacht niet
aan de vrouwen, teen hij bet antwoord fchreef :
Voedt wolven op , voedt honden op,
Opdat ze u let verflinden l
Maar V O N D E L was ook Been Geneesheer, flechts een
Dichter! en die oogften doorgaans eerst den roem, wanneer
zij er niet meer zijn . De tijdgenooten vinden her meer met
hun belang overeenkomende, zich met den Dichter, door
een hem geflicht praalgraf, to vereeuwigen, dan bij levenden lijve hem van hunne dankbare gevoelens to doen blijken .
Zulke uit- of aanvallen deren mij niet : integendeel, juist
om to bewijzen , dat zij mij zelfs welgevallig zijn, heb ik boven
dezen brief een motto geplaatst, of komftig van eene uwer zusteren , welker geestigheid door ons geflacht groote lof words toege .
zwaaid. Mannen, aan wier oordeelvelling wij eeniggewigt mogen
hechten, KIRwAN, DENON, GONSALVI en anderen, to
velen om to noemen, fchenen veel op re hebben met Lady
M O R G A N, eene vruchtbare Schrijffter, en, uitgaande van
al hetgene, waarover zij hare gedachten geopenbaard heeft,
van verre zich uitftrekkende bemoeijenis . Zij heefc in hare
fchriften breed uirgemeten, hoe veel deze Heeren met haar
fchenen op to hebben, en bet zoude zeer onheusch zijn ,
hetgeen eene vrouw zegr in rwijfel ce crekken . Wat den
lof, hear door de mannen toegezwaaid, becreft, die ons
.
geflacht wdl kent, weec, dat, hetgeen door ons der vrou
wen wordt gegeven, den toets kan doorltaan, en meer is
dan ijdele pligtplegingen of zoogenoemde bloempjesl
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Wanneer ik echter daarbij bet gedrag van veten overweeg,
die de Geneeskunde als een wrijfpaal befchouwen, aan welken hunne geestigheid zich moet fchuren, even als de koei .
jen in den zomer aan de walvischribben, tot dat elude in
de weide geplaatsc, en ik hen zoo wel in hunne gezonde
als kranke dagen naga , dan komt mij telkens voor den geest
De toes les temps on rit des mUecins,
Mais its font confultes de tous ceux qui les frondent I (')
Het dacht mij dikwijls, of bet met fommigen was als
met die kloeke vrijgeesten , welke op den Iniddag floutweg
met geesten en fpoken den fpoc drijven, en des nachts bang
zijn om over bet kerkhof to gaan, wanneer bet fpookuur
flaat, en , als zij een ongewoon gedruisch hooren , bevende
order de dekens wegkruipen, en, met een klam zweet be .
dekt, in den angst alle formuliergebeden dooreen opzeggeu,
welke de kindermeid du bon vieux temps bun in hunne kindfche
jaren met veel moeite geleerd had . Ja, bet gait met fommigen
nog erger, dan met den kranken vrijgeest in de Fabelen
van G E L L E R T. Deze gaf zijner meid, door hem zoo dikwijls
voor een vroom Bier gefcholden, gehoor, en had er niet
meer tegen, oak van hair de waarheid to hooren ; waaruit
men vooral to dezen opzigte de gunflige gevolgtrekking kin
maken , dat zij niec bet uitfluitend voorregt der wijzen is .
Doch denken wij flechts aan S C H I L L E R
Und was kein herJland der her/landigen freht,
Das Tibet in Einfalt ein kindlich Gemuth . (t)
en wij zullen ook bij de eenvoudigen foms met vrucht cer
fchole kunnen gaan .
1k belijd, wat de Geneeskunde betreft, veel aan de op .
merkingen van eenvoudigen verfchuldigd to zijn, en vooral
aan de vrouwen in dezen veel verpligting to hebben ; waar.
over welligt meer, wanneer ik mede lets over de kinderpraktijk zal mededeelen . Het zij u in vertrouwen gezegd,
(*) ,, Men was er Reeds op nit, den arts to plagen, en
toch wordt hij bet meest gezocht van die hierin bet bes .
t o flagen ."
(t) ,, Hetgeen dikwijls de verflandigfle niet doorziet, dat

biedc one de kinderlijke eenvoudigheid ongezocht aan ."
E e
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dat ik mij bezig houde met bet opitellen van een werk over
dezen belangrijken tak onzer wetenfchap , de ziekten der
kinderen . lit ben echter voornemens, eer ik tot de uitgaaf
van dit werk kome, eenen geheel anderen weg in to flaan,
dan men dit met andere gelijkfoortige geneeskundige werken
gewoon is to doen . Men flelc doorgaans zijn werk in ban.
den van geleerde vrienden , foms van den eenen of anderen
Hoogleeraar, om derzelver oordeel, gegronde of niet gegronde weaken en opmerkingen ce vernemen, en om met
dezelve vervolgens to handelen, naar dat ons gevoel, eigen .
liefde, vooringeaomenbeid of onbevooroordeeldheid ons ingeeft . lit zal bet fellen in handen eener Commisfie van
Vrouwen en Moeders , tot welk einde ik u wel zoude willen verzoeken eene nominatie ce maken of eene voordragc
ce willen doen . Het fpreekc van zelf, dat geene oude
w-- (*) in aanmerking kunnen komen . Hoe zij ook hare
ondervinding mogen opvijzelen , zij Iromen mij voor als zeelieden , die bun leven aan wal in non-activiteit Ilijten ; hoewel de faatfen boven de eerflen bet voorregt bezitten van
to kunnen en to mogen vragen om in activiteit gefteld to
worden . De non-activiteit bij bet Zeewezen moge voor de
fchatkist voordeelig zijn cer verkrijging van een batig fatdo
voor de inftandhouding der Zeemagc kan ziJ niet
dan nadeelig werken . Jonge menfchen moesten nooit non .
actief wezen . Even als men in fommige provincien voor de
bewaring der dijken opcenten betaalt, kon men er nog eenige
bijvoegen, om onze zeeboiwerken op den duur, alrhans
door jonge lieden, actief bemand to houden . Eenige op_
centen meer of minder, wat zeg : dit, zoo lang zij niet
pari fawn 1
Het werk eens in handen van zulk eene Commisfie zijnde,
zal bet fpoedig zijn overig beflag krijgen ; want dit heb ik
met den Frediker gezien, dat vrouwelijke Commisfien vaar.
dig zijn in bet afloen, lit kan mij ten minfle niet ddne
vrouwelijke Commisfie herinneren, welke jaren over Karen
arbeid heeft doorgebragt en toch niecs zakelijks verrigc . Of
eene Commisfie van Vronwen jaren eensgezind bijeen zoude

(f) ,

(*) Dit woord was door eene gevailen inkcvlak niet leesbaar. lanrnerking van den Zetter of Corrector .
(t) Deze briefwisfeling zoude men zeggen, dat van eene
zeer oude dagceekening was . 4anmerking var den Ui4eYer .
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kunnen blijvcn , is een vraagftak , even moeijelijk to befechten, als dot, of jaar- en daggelden ook bij bet vrouwelijk getlacht zulken overwegenden invloed zouden uit .
oefenen, dat zij, als de mans, door then krachtigen maat .
fchappelijken band de kleinere botfngen aan bet grooter eigenbelang ondergefchikt zouden doen zijn . Wanneer men der
vrouwen werkzaamheden en geftichten nagaat, waar de lei
ding aan eene vrouweli/ke en mannelijke Commiste words
toevertrouwd, zoo behoeft men nooic to vragen, waar de
expeditie bet gereedfte gefchiedc . Wat mij bij vrouwelijke
Commisfien altijd bet best bevallen heefc, is, dot de uitvoering doorgaans op bet befluit volgt, of dat men tot de
orde van den dag overgaat, en geen gebruik maakt van bet
nederleggen op de Crife .
Maar keeren wij tot ons onderwerp terug, en ook tot
die fierke geesten, die Met flechts met de Geneeskunde en
hare eigeniijke beoefenaars den fpot drijven, maar, bet .
geen nog erger is, de artfenijmer.gers (in vele fteden niet
de Oppermans van den Doctor , maar dikwijls Metfe.
laar en Opperman in een' en denzelfden petfoon (*)), die
derzelver fleen en kalck toe fnijden en (lampen , om men .
fchenlwen aan den anderen to klampen, op eene droevige
wijze miskennen ; die geen ontzag hebben voor pillen,
verzilverd of verguld ; op welke poeijers, tegenwoordlg
in fiertijke portefeuilles geborgen , in gezonde dagen geen
indruk maken ; die eerder op bet gezag eener flapende,
welke , in tegeroverf elling van zekeren Dichter der Oudheid ,
die niet voor ieder beleefdelijk de oogen hoot, voor elk,
die een' driegulden offert, flaapt, en op de verzekering van
eenen Magnetifeur, die bij zulk eene winstgevende affaire
zich wdl bevindt, in den angst des batten den afval van
paarden, fchoenen, en wie weet welk ontaig meet, zou .
den flikken, om er de Cholera, of den dood door elke ondere
ziekte, mede of to koopen . Zulke ellendelingen zoude men
wel, met WALTER, den reisgenoot van A N S O N, willen toe .
roepen : Fi , fi donc (la pear) I c'est une pas/ion indigne et au
desfous de la digniti de thomme . (Het zal niet noodig zijn
deze woorden to vertalen , daar zoo vele onzer Dames met
de Franfche taal meer gemeenzaam bekend fchijnen dan
met hare moedertaal .) Het is mij zelfs voorgekomen, dot
(*) H

U Y G E N S,

Korenbloemen .
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Neef, die

dikwijls mede niet ongenegen is, our met de
Geneeskunde en hare beoefenaars to fchertfen, en dit fours
aan den disch op eene geestige wijze onder eenen luch .
tigen berkenmeijer aan den dag legs, aan dic gebrek onderhevig is .
Meescer VLUM, die fomwijlen aan uwe tafel
bet onderwerp fchijnt to zijn der puntigheid van Neef in
gezonde dagen, verzekert mij, dat in uwe huishouding door-

gaans voor Neef het fpoedigsc om hem moet gezonden worden, wanneer hij zich onpasfelijk gevoelt . Voor hetgene,
waarvoor gij, als eene overleggende vrouw, die, even als
vele uwer zusteren , door een onbevangen gezond verftand,
dikwijls zeer juist oordeelt, een huismiddel bij uwe overige

huisgenooten toereikende acht, moec Neef een deftig re .
cept hebben, als (lellende meer vertrouwen in een zooge .
noemd zweetdrankje, dan in eenvoudige vlierconferf of vlierthee, offchoon deze fours den ganfchen inhoud van bet
Mijn aanteekeningboekje nageande, zie
drankje uitmaakr .

ik, dat mijne meesce buitenvifices naar u voor Neef zljn,
our over hem met Meester vLJJM to confulteren, zoo als

men dic noemt ; d . i. (our in de gewone taal der menfchen.
kinderen to fpreken) our to beproeven, of vier oogen meer
kunnen den dan twee, twee freer weten dan Qin .
Ik ben dan in geenen deele op den Schrijver der Cedach-

ten en Beelden gebeten, en zal, tvanneer hij de eer mij
aandoec van mij to confulteren, hem met de meesce bar .
telijkheid ten dien(te zijn , en mijn confult nog bovendien
niet in rekening brengen ; en dic niet zoo zeer omdat wij

den geestelijken fland niec gewoon zijn to rekenen, als
wel uit een zuiver gevoel van dankbaarheid voor de weiwillende wijze, waarop hij de Geneeskunde tot een zij .
ner Oogpunten maakte . Dat juist na bet Oogpunt : de Ce .

neeskunde, het Kerkhof bet tweede Oogpunt werd , boude
ik voor louter toeval, in fpijt der kwaad(tokers, die hier
meer achter zoeken, zoo als dic wei meer bet geval is .
En gefteld, de Schrijver had dic opzeccelijk gedaan, is bet
wet zoo tegenflrijdig, our bij de gedachte over de Geneeskunde die aan bet kerkhof to voegen?
(Het vervolg en

At

hierna.)
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De vrome broeders op den St. Bernard leiden een treurig
leven . In de heetfie maanden des iaars worden zij .alleen geen
zacht koeltje gewaar, en de zon fchijnc alleen om hunne fneeuwvelden to verlichten , in flede van bet goudgedl zaad en de
malfche klaverweiden to doen fchitteren ; terwijl de afzonde .
ring van alien omgang hun verblijf nog akeliger maakt . Moor
zij-alleen zijn niec zoo ellendig . In de keten der Andes
is een berg , de San Pedro Nolasco, nog hooger dan de St .
Bernard, waar de koude wind, her ganfche jaar door, nog
banger built , waar de fneeuw in nog grootere wolken zich
zamenpakt, en in nog hoogere heuvels wordc opgehoopt . En
op dezen berg wonen ook menfchen ; menfchen, die in hun
onderhoud en levensgenot nog veel meer beperkt zijn, dan
opgemelde Monniken . Er bevindt zich , namelijk , op deze
onczectende hoogte eene zilvertnsjn , en de arbeiders in de .
zelve wonen boven derzelver fchachcen, bet ganfche jaar
door , in hucten des jammers en der ellende . De weg naar
den top diens bergs is alreeds zoo verfchrikkelijk, dat die,
welke naar den St. Bernard geleidt, daarbij een wandelweg
fchijnt to zijn . Aan beide kanten rijzen met eeulvige fneeuw
en ijs bedelue bergen omboog , en dikwijls heeft bet voet
pad naauwelijks de breedte van eenige duimen . In de diepte
fchuimt de Maypo ijzingwekkend onder dit fmalle pad, en,
tot vermeerdering van al bet ontzetcende, wordt zelfs dit
weinige duimen breede pad dikwijls door andere rotsbeken
doorfneden , die zich eenen weg naar den hoofdllroom bay
nen, en door welke nu de reiziger, zonder bruggen, zonder
hulp, alleen op God en zijnen voorzigtigen muilezel ver .
trouwende , been meet , daar aan geen terugkeeren to denken
is : want, zoo men den moed verloor om hooger to klimmen,
men heefc geene ruimte om to wenden , noch zelfs om of to
ftijgen . Op zulke paden leert men de waardij eens muilezels
eerst regt kennen ; hoewel ook deze niet zelden met blijkba .
ren weerzin zich in dusdanig een' bergfiroom waagt, en fomwijien to madden van denzelven aarzelt een' voetflap verder
to gaan . Zoo flijgt men dan al hooger en hooger, zich ten
laatfle aan den hals en de ooren des ezels vastkiemmende ,
am niet van denzelven (zoo fleii loopt bet pad) of to gllden . Wie den voortogt heefc, pijnigt de angst van in de
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Maypo neder to florten.

Wit zich in bet midden of aan hoc
einde bevindt, heeft elk oogenblik ce ducbten, dat een mull .
ezel voor of liever boven hem fruikele , en den ganfchen
stein met zich in de diepte wegflepe . Daar vercoont zich
eene fpits . Men waanc bet doel genaderd to zijn . Vergeefs ;
binnen weinige oogenblikken verheft achter deze zich eene nog
Iteilere . Van tijd tot cud ontmoet men kruifen , de fprakelooze, maar ijzingwekkende merkteekens der arme zwervers,
die op zulkeen' cogs, door de koude vertlijfd, bier bun rots .
graf vondenI -- Eindelijk heeft men de bergvlakte van den
San Pedro Nolasco bereikt, en genies, bij een' helderen dag,
aldaar een gezigt, zoo als er inaar weinige zijn ; verheven,
heerlijk , groot en verfchrikkelijk tevens I Iiezwaarlijk kan
men zich verbeelden , dat men in de hitce van den zomer
verkeert ; want van twintig tot zelfs honderd voet hoog ligt
bier de fneeuw, door den wind opgejaagd , terwijl ginds de
kale zwarte rotfen zich ten bemel verhelfen . In de duize .
lende diepte froomt de Maypo , en als zilveren draden fin .
geren honderd beken en wateren van aile kanten in de .
zelve neder. Nergens ontwaart men eenig fpoor van boomen,
fruiken , bloemen of gras . Het onafzienbaar beeld van eene
. Maar uit deze woestijn
ijswoestijn breidt zich rondom ult
ontfpringen de bronnen, die in de vlakte leven en wasdom
en vruchtbaarheid verfpreiden . -- Ziet gij then dikken rook ,
die uit gindfchen rotstop naar boven fijgt ? Het is de San
Francesco-volkaan, en de zilvermijn, die wij gaan bezoeken,
fchijnc onmiddeilijk in deszelfs ingewanden of to dalen 1
Vraagt men den arbeiders in deze mijn , hoe zij bier leven,
zwijgend wijzen zij op de kruifen, die rondom in alle rig .
tingen de doodfche oppervlakte, gelijk bet lagchend groen
een vruchcbaren beemd, bedekken . Zeven maanden lang kan
geen flerveling hen naderen , en in elk jaargetijde verheffen
zich formen, die zulk eene masfa fneeuw nederfingeren,
dat hij , die, zelfs op de bergvlakte , fechts honderd fcbreden
fours van zijne hut verwijderd is, vruchteloos al de fcherp
to zijner zincuigen en a1 zijne geestktacht verzamelt, om de .
zelve ce bereiken . Hij verdwsalt ; hij wordt bet fagtoffer
der koude ; en , wanneer de zon weir door de verdeelde
wolken komt fralen , worden zijne lotgenooten zijn lijk gewaar, begraven hem op de plek, waar hij ligt, en rigten
voor hem een kruis op ; lijdzaam bet oogenblik verbeidende,
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dot bunne ongelukkige medebroeders ook voor ben eenmaal
een dergelijk zullen oprigten 1
DE GETROUWE DIENSTKNECHT .

De ellende, die aanzieulijke uitgewekene Franfche familien,
in bet laatfle deel der vorige eeuw, in vreemden lande hadden to verduren, is velen nog 21s ooggetuigen bekend . Een'
dezer vlugtelingen, een fukkelende grijsaard, was bet gelukt,
in eene Duitfche find op den regter Rhijn .oever zijn leven
to bergen . Een Geneesheer fchreef hem , als een voor hem
onmisbaar lets , bet dagelijksch gebruik van een past glazen
wijn voor ; maar - den ouden man ontbrak bet geld, om
zich deze verfterkende verfaapering aan to fchaiFen . Zijn voor.
malige Kamerdienaar was den ongelukkigen meester gevolgd .
Dit was een even vlug als trouwhartig jong mensch . Hij
bad bet voorfchrift van den Doctor gehoord , ging fill been ,
en bood zijne dienst aan bij een der meestbezochte, open .
lijke cafel houdende logemencen , ter bediening op dot uur,
waarvoor hij enkel een pintje wljn bedong ; welk loon ge .
reedelijk werd ingewilligd, dewijl , door bet groot aantal
Franfchen, to dier flede toen aanwezig, med gebrek had aan
daarvoor gefchikte bedienden . Die pint wijn brags de brave
jongen geregeld aan zijnen goeden ouden meester, onder
voorwendfel, dot dezelve dagelijks, door eene onbekende
band, bezorgd werd, omdat hij vreesde bet cergevoel van
zijnen Heer to krenken , wanneer hij -- de knecht - ale
weldoener verfcheen .
MORGzNGEBED, NAAR HeT VOLMAAKTE GEBED.

Zie wear 't licht . Dank, megtig Wezen I
Duizend flierven dezen nacht :
Ik, beveiligd en herrezen,
Ben nog , met vernieuwde kracbt I
Op den hemeltroon gezeten ,
Ziet Ge, o God 1 in gunst mij aan ;
'k Mag wedr 't oog ten hemel flaan ,
En U mijnen Vader heecen :
Reeds die naam , ondenkbaar rijk ,
Is mij van Uw liefde een blijk.
'k
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Heiligde ik then naam naar waarde 1
Leefde U ieder flerveling l
Rees zijn danklied op van de aarde,
IJv'rend met den hemelling!
Mogt Uw woord elk' afgod floopen,
Die ons van Uw' hemel fcheidt !
Wierd Uw rijk meer uitgebreid ;
Stand het niemand vrucht'loos open I
Dreef Uw liefde en fchrik ons aan 1
Vaderl dwing ons in to gaanl
Maak mij, als Uw heil'gen, Vader!
Altoos tot Uw' wil bereid!
Breng' mij die Uw' hemel nader ;
Vorm mij door gehoorzaamheid!
Doe mij alles juist befchouwen
U de kennis, mij de wet ;
U 't befluren, mij 't gehed ;
U het waarom, mij 'c vertrouwen I
Steeds Uw wil, in vreugd en druk,
Zij mij wijsheid en geluk !
Door Uw' wil tot mensch verheven,
Heeft mij Uw voorzienigheid
plaats , betrekking, werkkring, leven ,
Kruis en vreugd en dood bereid.
Zou ik zorgen , bij 't ervaren,
Hoe Uw licfde mij behoedt,
Daaglijks ziel en ligchaam voedr,
Beweldadigt zoo veel jaren i!
Neen , Algoede I 'k leef gerust,
Will bij U mijn lot berust .
Maar, waartoe fchenkc Gij mij 't leven 9
Wat ik doe en denk , is boos .
Vader, wil mijn fchuld vergeven,
Mij , vijandig, liefdeloos I
Wil mijn zonden niet gedenken ;
Maar, verzoend in Jezus' bloed,
Bij vernieuwing van gemoed,
Kracht tot beter leven fchenken I
Krimpt mij 'c hart van fchuld ineen,
'c Rust' wedr in Uw guest alleen I

MORGENGEBED, NAAR HET VOLMAAETE GEBED .

Mijn Verlosfer I Nog die dagen,
Ov'rig op mijn' levenstijd ,
Zullen U, wiens naam ik drage,
Onverdeeld zijn toegewijd I
Geef me , als Gij , volmaakt to worden ;
Reinen, kinderlijken zin ;
Liefde Gods in menfchenmin ;
Lust in waarheid , wijsheid , orde 1
IJv'rig, trouw, mijn' roeping waard',
Leve ik naar Uw beeld op aard' I
Vader I wit mijn' dank volmaken I
Schep en werk dat goede in miu I
Blilf voor mijn verzoeking waken I
Breek des Boozen heerfchappij I
Waar Gij leidc, zal ik niec dwalen,
Vader I maar, Uw hulp bewust,
Zeker wonen , en gerust ,
Als Gij komc, ten grave dalen I
'c Blijk' mijn ziel meest in dien ftond,
Dat haar anker bij U grondt I
ja , als zij , bij 't itervensftrijden ,
U , den Heil'gen , tegenfchrikt ,
Word' haar hoop in Christus' lijden
Door den Vadergeest verkwikt I
Schenk dit alien, die U fmeeken,
En in Christus, Uwen Zoon,
Nad'ren tot Uw' liefdetroon I
Vader, wit van vrede fprekenl
Dan erkenne al ons geflacht
Uwe wijsheid, liefde en magtl
v.

D.

B.

OP EENE AFBEELDING VAN NEDERLANDS GROOTSTEN
ZEEHELD .

Ziet Ruiter, Ne8rlands roem en eens uw landgenoot,
Dien Oost en West en Zuid en Noorden hulde bood,
Die vif-en.veertigmaal zijn' heldenmoed betoonde,
ja dien elk zeegeveoht met nieuwe lauw'ren kroonde ;
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Het wonder van zijne eeuw, de groottte Waterheld,
Wiens roem Antonides ons in zijn' tang vermeldt,

Dien Feith vereeuwigd heefc in Godenklank en woorden ,
Dien Helmers cens bezong in onnavolgb're akkoorden .

Wat echce Baco's zoon, op Nedrlands grond geteeld,
Staart niet met eerbied, met ontzag op Ruiter's beeld ?
J . O . LUDER .

MUZJJK .

(Naar bet Engelsch van THOMAS M oo R E,

Irish

Melodies .)

V

r apneer de zorg ons hart verteerde,

En ' y )evens lust en hoop verdween,
Ach, dat de Loon dan wederkeerde,
Die ons als kind zoo lieflijk fcheen I

Hoe zielverhefl'end zijn de zangen,
Die 't vroeg voorleden doen ontflaan 1
Zij toov'ren lachjes op de wangen ,
En flelpen menig' bitc'ren craan .
Gelijk bet koeltie, dat komt fpelen

Langs 't geurig bloeijend bloemenbed,

Zoo kan die zang den boezem flreelen ,
Die 't jeugdig hart in vlammen zet ;
Dat koeltje zweefc en frooit zijn' balfem
Op roenig flervend bloempje nedr :
Is 't levenszoet verkeerd tot alfem,
Muzijk ! gij fchept dat zoec ons wedr .

Muzijk! hoe zwak zijn zelfs de woorden
Der rijkfle taal, wanneer gij fpreektl
't Gevoel verllomt bij owe akkoorden ;

Gij fchenkc, wac elke caal ontbreekt .
De Vriendfchsp fchendc vaak ons vercrouwen ;
De Liefde is fomti ds valsch , en vliedt :
Op uwen zang is vast to bouwen ;
Zij ftreelt de ziel, en huichelt niet.

LUBLINIt WEDDIR.

IUFVROUW REVOLUTIE .

JUFVROUW REVOLUTIE,

icht Sybille ! neuswijs oudje !
Dikwerf hebt ge mij gefopt ;
Maar vertelt ge thans mij fprookjes,
Dan wordt u de mond geftopt.
Heel de wereld zal bet weten ,
Wat ge mij aan de ooren maalt,
En van jufvrouw Revolutie
Me in uw' ijver al verhaalt .
Biozen zuit gij voor heel de aarde ,
Of - zij biedt een kroon u aan .
Bueten zult gij voor uw praacjes ,
Of -- 'k laat u in good beflaan .
'k Scheur uw tooverboek in ftukken ;
'k Smiit uw koffijdik in 'c vuur ;
'k Zal 't patent u in doen trekken,
Fopt gij me in dit plegtig nut.
Zou bet niet een gruwel wezen ,
Wierd zoo rein , zoo kuisch een maagd,
Door een valsch orakelfpreken ,
In haar vleklooze eer belaagd 2
hlaar, die maatfchappijen fcbokte,
Vortten moordde , rijken fchiep ;
Die , nit de asch van vroeger eeuwen ,
Vuur en vlam ter hulpe riep ;
Die, uic jonge regtsgeleerden,
Mirabeaus to voorfchijn bragt,
Door wier pleit ons , arme flaven ,
De allervrij fle vrijheid wacbt I
Neen, bet wierd u nook vergeven,
Jaagdec ge, in uw boos bedrijf,
Door een valsch alarm , haar vrinden,
Onbedacht , de koorts op 't lijf 1
• Houd maar op, (dus fpreekt zij) neefje!
• Schrijf, vat ik u voorzeg, ne&rl
• 't Is met jufvrouw Revolutie
• Uik I De zaak neemc thans een keer .
• In bet zuid werd zij geboren,
• En ik zweer u bij mijn' bril ,
• Dac ge in 'c ooscen haar ziet fneven,
• Of mijn naam is geen Sybil I -1l
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aangebeden door de Franfchen,
Door de Belgen med vergood,
Door de Polen nog verheerlijkt ,
Voor bet hell, dat zij hun bood,
Nag door duizend duizend minnaars
Uit elk werelddeel bemind ,
Zweer ik , dat zij thans geen' redder
Onder at haar ridders vindc .
'c Uiltjesknappen van de grooten,
Dat hear ftoutheid gaf en magt,
(Mogt bet ook to lang reeds duren)
Schonk haar nieuwe levenskracht .
„ Maar, let opt bet onwetsr nadert,
• Dat de policieke fpheer
• Van haar moordend gif zal zuivren .
• Ras ziet gij den hemel weir
„ Onbewolkt en helder pralen .
• ' c Doel der misdaad heeft gefaald .
Wrok en list zien zich bedrogen.
• 't Regt heeft thans gezegepraald .
• Huichlend pleegt de volksverleidfter,
„ Die zoo gaarne in bloed zich baadt,
• Nog met Franfche en Belgfche fchelmen
• En misleide priesters raad.
• Snood met zede en godsdienst fpottend,
• (Want zij kent der Gallen Just)
„ Roem belovend tilt bet flrijden,
• Schande en jamren flit de rust,
• Wrings ze alleen die ruscverftoorders ,
• Nevens 't fchuim van 't Britfche strand ,
• Echte ridders van hare orde,
• 't Zwaard nog in de onzaalge hand .
• Portugal heeft les genomen,
„ Hoe zij 'c tijgerpootje biedt
• 't Wit, ondanks een looden fchepter,
• Toch haar hooge gunften niet .
„ Hoe ze ook in Oporto fchuifel',
• En, geharnast met haar' ftoer,
• 't Volk haar weldaan op wit dringen,
• Men verfchopt haar met den voet .
• In Germanje heefc de dame
• Jammerlijk 'c gelag betaald ;

JUFVROUW REVOLUTIE .

• Ddar heefc zij, voor 't fchendig woelen,
• Een' bebloeden kop gehaald ;
• Waar zij ooit weer minnaars zoeke
• Voor haar bandelooze leer,
• Neen, to Frankfort op de misfe
• Komt zij vast niet fpoedig wedr!
• In bet oosten rekk' zij 'c leven ,
• Zwier' zij flog een wiji de vaan ;
• Maar bet noorden fprak haar vonnis ;
• 't Is met hare magt gedaan I
• Gillend vlugt' zij naar de Seine
• En verfchans' zich in haar krocht,
• Vorme heel Parijs ten bolwerk,
• Of 't haar nog gelukken mogt ,
» 't Strafzwaard van haar hoofd to weren, • Vruchreloos ! 't beflisfend woord
• Heeft in 't noorden luid geklonken,
• Werd door gansch Euroop gehoord ;
» En Euroop herneemt zijn waarde :
• Godsdiensc , vrijheid , deugd en licht,
• Handel, nijverheid en trouwe
• Sluiten bond met burgerpligt,
» Om deze adder near to vellen
» Met den aanhang, die haar rest,
• Zij 't ook in de vlam van 't Sodom ,
• Dat heel de aarde heefc verpest I
• 't Hoogfte Wezen heeft de vorften
» Neen ! diens ft em werd niet gehoord ;
„ Jaren lang heeft men bet fmeeken
• Van verguisde deugd gefmoord ;
• jaren lang lief men, ftilzwijgend,
• ' t Regc verdrukken door 't geweld ;
• Neen ! 't belang , hunne eigen glorie
• Heeft den gruwel perk gefteld .
• Holland ! dank geen' vreemden vorften
• Ooit bet keeren van uw lot ;
» Dank bet uw' onfchatbren Willem,
• Uw volharding en - uw' God I" Maar, mijn waarde nicht Sybille I
Vol des geestes, fpreekc gij niet,
Of de zaak nog moest gebeuren,
Maar of zij reeds was gefchied I
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Zoo ge u echter mogt bedriegen . . . .
• 'k Zeg bet luid voor seders oor ;
• 'k Steek hec onder Noel nosh banken ;
„ Weiger mij , wie wil , gehoor, • Ik, ik houde 't plegcig flaande
• ('t Boek der coekomsc wees 'c mil aan)
„ t Is met jufvrouiv Revolutie,
• In Euroop voor 't minst, gedaan 1'
H. J. F O
I S April , 1833 .

P P E.

BJJ BET ZIEN VAN DEN EERSTEN BOVENLANDSCHEN
GRASiIMAA1ER .

Gij, die

bier komt zwoegen en zweeten om brood ,
Gij , Maaijer I gij zijt mij het beeld van den Dood .
Als hij , toen , voorzien van de dreigende zeis,
Zwicht allies voor u , als voor hem op zijn' eisch .
Als hij , komt ge ons ook uic bet vreemde gewest ;
Als hij, blijft ge ons vreemd, fchoon ge komt tot ons best ;
Als hem , zien wij vaak met verachting u aan ;
Als hem, zien wij vaak u met fchimp overlain ;
Als hij , keert gij telkens en celkens cerug ;
Als hij, doer geen ander uw' arbeid zoo Aug ;
Als hij , zijc ook gij meest , bij groot en bij klein ,
Bekend hij den fcbertfenden naam van vriend Hein (') I En zijt gij, o Maaijerl mij 't beeld van den Dood,
Ben blik op bet veld maakt bet Ireffend en groot :
Want, flaan wij dien neder op 'c rijpe gewas,
De Dood is de maaijer, de Mensch is hec gras ;
De Mensch is een' veldbloem, een grasplant gelijk,
De Dood is de utaaijer, en oogst voor Gods Rijk .
Als 't gras op de weiden vol fag en vol kracht,
Verfchijnt ons de maaijer zoo vaak onverwacht ;
Onmagtig als dit , onverbiddelijk hij ,
Genaakc ons de zeisfen , en vallen ook wij I
Wij bergen den broeder in 't donkare graf,
Als sandman den oogst, dien de maaijer hem gaf ;
En even gelijk hij zijn fchure dan fluit,
Zoo fluic zich de groeve met dompig geluid
Maar w81 ons, (hoe daukbaar verneft zich mijn geestl)
De lenre is verfchenen , de winter geweest ;
Wedr zien wij de weiden zich dekken met groen ;
Wedr prijkt er de veldbloem zoo jeugdig ass toen ;
Wear zingt er de leeuwrik Gods lof ass weleer :
Zoo rijzen en zingen ook wij eens den Heerl -De Mensch is een' veldbloem, cen grasplant gelijk ;
De Dood is de maaijer, en oogsc voor Gods Rijk .
J . W. JJ N T E B4 A .
24 Mei, 1833 .
heeten
de
meeste Bovenlan(') Hendrik of Jokan - zoo
ders, waardoor aan alien, fpoctenderwijze, doorgaans een diet
beide namen words toegekend .
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WELKOTAGROET
AAN DE

NEDERLANDSCHE HELDEN,
BIJ DEN TERUGKEER UIT
FRANKRIJIK .

V Y Best driewerf welltom hier , getrouwe Ileldenfcharen I
Triomf! gees vreemde boei houdt nicer ow' arum omvat .
U dav're ons feescgejuich ; u klinken zang en fuaren
[let vrolijk welkom toe , Lit R U Y T ER's bakermat .
Wees welkom , dapper Kroost van Ilollands Waterleeuwen!
De Aigoedheid voerde u wedr naar'c dierhaar Vaderland :
Wees driewerf wehon hier, bi .; Batavier en Zeenwenl
De roem verbeidt uw komst aan Neerlands roemrijk tkrand .
De liefde toeft u hier ; zij huldigt eigen zonen,
Wier moed niet zwichtte of boog, zonk ook de Vijfhoekmuur ;
Zij biedt, met hart en oog , veel nicer dan lauwerkroonen
Aan Iieiden, ongefchokt door water, flaal en vuur .
ja, tranen van ge , ?oel zijn 't onmiskenbaar teeken
Der hoogfe zietevreugd . -. Oud-Nedrland ziet u wear !
Wie waagc he, , dat geiuk in woorden uic to fpreken? Gij keert, maar zonJer blaam , met onbezoedeltle eerl
Hoe is 't u , dapp're Schaar ! bij zulk een weerontmoeten?
U waait de ze epalm , in viag en wimpel, toe ;
Geen ]age muit'renhoop ligt, bevende, san um voeten
Te fidd'ren, voor den flag van 's oorlogs geefelrod .
Bedwingers van cen Scad , waar 't lafst gefpuis der aarde
Den besten Vorst miskende an dong naar bloed en kroon,
Voelt van uw grootsch bellaan , uw moed en trouw de waarde!
't Oud_4lollandsch welkomlied , o Braven I is uw loon .
MENGELW. 18

33 .
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Heil u ! - Thans saint uw borst, in Hollands frisfche dreven ,
Geen' vuilen pestwalm meer van 't Belgisch roofnest in ;
Hier doelt geen mood verraad, baldadig, op uw ]even,
Neen 1 liefde lokc u toe in 't vreedzaam huisgezin.

Heil u ! -- Geen addergif van vrede- en rustverftoorders
Verpest u elken dronk, in 't vreemd gewest gefmaakc ;
Geen )age Judasgroet van vreemde Koningmoorders

Kwetst meer bet eerlijk hart, dat voor Oud-Holland blaakt .

Uit vreemde boef geflaakt, verlost van laffe Belgen,
Ziec ge u bet loon bereid voor moedbetoon en deugd .
Het Teed is doorgefaan . Verheugt u , dapp're Telgen !
Uw fchoonfte zegepraal is aller 'raven vreugd .
Gewis, als weer 't geweld ons erfgoed aan durfc randen ,
En flijgt de nood ten top , bij It klimmen van 'c gevaar,

Dan grijpt gij 't wrekend ftaal , roemruchtig, wedr in handen ;
Dan ftaart ons oog op u, als op een HEIL'GE SCHAAR .
Dan zult ge san 's legers fpits, aan de aard' de dapp'ren toonen,
Voor wier onwrikb're trouw de Vijfhoek flortee in puin ;

Dan zal uw heldenmoed den dank van Holland loonen,
En elken zegekrans, geflrengeld om uw kruin .

Doen list en mood verraad wedr dolk en zwaarden blinken ,
Dan zult gij de eerflen zijn in 't flagveld en op zee ;
Dan, Helden I zal den kreet door vloot en leger kiinken

Paderland l voor z O O P M A N en C R ASS 1f !"
,, Poor Pont en

En hoort bet Belgisch rot then donder nit den hoogen ,
Dan beeft bet, waar de fchrik uw vaan en wimpel ziet ;
Dan voelt dat flavenvolk der Helden alvermogen ;
Dan zinkt bet , met zijn' croon , terug in eigen niet !
13 junij, 1833-

W . H. WARNSINCK, BZ .
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ME .JUFVR0UIII

GROOT CONCERT .
IN DE OPPERZAAL VAN 'T HOUT.

ZIJ NOODIGT ER ,

MEN ZFGG' HET VOORT °=-

BELEEFDLITK , JONG EN OUD .

Mejufvrouw L E E U W R I K draagt het eerst eene
Aria met Koor (het Thema uit Ds Sdupping,
maar met Variaties) voor.
Heer K O E K O E K zingt, op eigen' trant, een
Sole, regt komiek, die vaak den lachlust heeft
gewekt van heel 't Parijsch Publiek .
Heer K N EU , een teedere Duet met Jufvrouw
TO tZ T E L, die, met hem, op vroeg'ren bijval
hoopt, door reine harmonie .
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Heer K W A R T E L, R A A F, en Jufvrouw
G A N S, een fcherifend Q1iod<ibet ; het voert
ten titel : Liefde en Mei, expres voor hen genet.
Heer E K S T E R fluit een Potpourri, met vol
Orchesc en Koor ; get loops, door hem gecom-nponeerd, De .7aarget/den door.
Mejufvrouw N A C H T E G A A L, Cgncert, met
obligate Fluit ; Heer ECHO zelf voert die partij,
zijn Cornpofitie, uit .
Door Heeren K I K V O R S C H, K It E K E L,
MUG een Trio no,
g tot flot, (Heer U I L
fpeelt de obligaat Hobo) die geestig fchertst
en fpot.
it Publiek zJ kenl jk, dat de Zaal, op nieur
gedcoreerd, met bloemsn, rijk in Rear en
geur, zal z jn gefestonneerd
Mejufvrauw L E N TE noodigt elk tot dit haar jaar-

l jksch Feest. De Lntrde is - een gevoelig hart
en opg erusmde geest .

Vrij aaar bet ll agdaitrch .

J . W .IJNT8VA •

MEN

GELWEIK,
LE ERRED E .

ABRAHAM ALS RRUGSHELD B` :SCHOUWD .

Door
F . HO EKS :'RA,

Leeraar der Doopsgezii,, den to -Varlingen . (*)
En als 4brain hoorde , dat zijn broeder gevangen
was , zoo wapende by zijne onclerwezene , de ingeborene van zijn huffs, drie honderd en achttien, en by jaagde zc na tot Dan toe .

En by verdeelde zich tegen hen des nachts, by en

z7ne knechten , en floeg ze : en by jaagde ze
na tot Hoba toe, welke is ter linkerhand van
Damascus .

En by brags alle have weder , en ook Lot z jnen
broeder ; en zijne have bragt by weder, als ook
de wijven en het volk .

A

GEN .

XIV : 14-IG .

B R A H A M, de ftamvader van een door God uitverkoren en zeer bevoorregt volk , de getrouwe aanbidder
van den eenen waren God , de oudfle der Israelitifche
Aartsvaderen , is to refit de roem geworden , n .*, ,, t alleen
van zijne tijdgenooten en gefacht, maar ook van de geheele nakomeiingfchap . Zijne periooniijke hoedanigheden
zoo wel , als zijne geichiedenis , plaatfen hem aan bet
hoofd van de uitftekendile Dijbelmannen , en hebben hem
tot een voorwerp gemaakt van algemecne en blijvende
hoogachting .
„ Met opzigt tot zijn verfland , ( dus

(*) U rgefproken cc Harlingen, den t Nov. 1832 .
MENGELW . 1833 . NO . 10,
G
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fchetst een bekend Schrijver zijn karakter) zien wij hem
altijd met omzigtigheid en overleg handelen . Men vindt
nooit voorbarige, onbezonnen (laden, nooit hevige hartstogten , nooit buitenfporigheden van eerie geestdrijverij ,
die aitiji Godde1 e openbaringen verwcwwacht . 1-1ij is Diet
nit de geringlte loort van menlchen (want in zijnen tijd
was er reeds het begin van bet onderlcheid der Staten) ;
hij bezit verfcheidene foorten van rijkdommen , aanzienlijke kudden , meer dan driehonderd knechten , die in
zijne dienst ftaan, en opzigt over deze kudden hebben ;
hij is 't geen men in die vroege tijden eenen Forst noemde, hoewel eenigzins in een' anderen zin , dan in onze
tijden . Zijn geest is derhalve Diet door de llavernij aan
eene bekrompen denkwij/e gewoon ; hij heeft gelegenheid, om de deugden to oefenen, weike men niet , dan
in den that der vrijbeid en der opperheerfchappij, oefenen kan ; deugden, welke buiten tegenfpraalc aan then
ftand zijne geheele waardij geven, hoe zelden hij ook
om die oorzaak hooggefchat wordt .
„ Het karakter, 't welk zijne bedrijven bezitten , is
inderdaad ook Diet bet karakter van eenen beperkten,
onder eene vreemde magt ftaanden man . Zij getuigen
van eene zekere edele vrijheid , welke, bewust van hare
waardij en van haar vermogen, Diet door elke omftandigheid in verlegenheid komt, een fpoedig befluit neemt
en ten uitvoer brengt . Men ontdekt eenen geest, die

geen gevaar ontziet , wanneer de regten der billijkheid
en der vriendfchap gekrenkt worden , die zich Diet op
eene onregtmatige wijze beleedigen , die zijne vrienden in
den nood Diet alleen laat . Hij is bereidvaardig om zijne
nabeftaanden fpoedig to help to komcn, de vijanden, die
met geweld inbreken, oolc met geweld uit to drijven, en
de verbonden en verdragen , welke hij met andere Vorften
gemaakt heeft, ten naauwkeurigfte to vervullen .
„ In 't algemeen , eindelijk , ligt er eene geruste grootheid en tulle verhevenhcid verfpreid over al'es , wat hij
fpreekt en doer ; eene verhevenhcid , welke Diet weinig
door de overal doorftralende goedheid en opregtheid des
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harten ve-hoogd wordt, waardoor zij eerst eigenlijk aclitbaar tvordt gertaakt, en -vvaarvan zij dit , eruste, dit flille
en verhevene ontvangt, waaraan zij kenneli ;k is " (*)
\Vij zullen , M . 1-1 . , deze trekken van den alL zins
beroemden Godsvriend niet in elke bijzonderheid uitwerken , maar tot cenen enkclen ons voornamelijk bepalm ,
tot then , welke ons A B R A H A DI doet kennen als
een moedig krijgshcld , en wel als cen held in den voor
treffelijkilen zin des woords . I-let voorgelezen gefchiedverhaal geeft ons daartoe gepaste aanlciding .
A B R A H A DI , nadat L 0 T H, zijns broeders zoon, van
hem zich had afgefcheiden en o •o stwaarts naar de vlakten van Siddim (of Sodom) en Gomorra getrokken was,
floeg zich neder bij de eikcnboslchen van Mature, omfireeks Htbron meer westwaarts gelegen in het land Kanaan . Te dier *.ijd viel het voor, dat vier Koningen (die
in het eerfie vers van ons teksthoofddeel genoemd worden) krijg voerden tegen vijf andere Koningen , onder
anderen tegen B E R A , Boning van Sodom , en B IRS A ,
Koning van Gomorra . De laatften hadden zich vereenigd in het dal Siddim , hetwelk na de verwoesting
der fteden, in hetzelve gelegen , in een' waterpoel veranderd, vervolgens de Zorrtzee, llille of doode Zee genoemd werd . Twaalf jaren Lang waren de hier verbondene Vorllen -ijnsbaar geweest aan K L D O R-L A OM E R ;
doch in bet dertiende jaar weigerden zij, de opgelegde
fchatting langer to betalen . En nu trok K R D O R-L A O M E R
met zijne Bondgenooten tegen de afvalligen op , om hen
deswege to ftrafFen , of tot de vorige onderwerping terug to brengen . Maar op dezen togt ontzagen zij niet,
vele andere volken aan to tasten en nit to plunderer,
(zoo als verhaah-1 wordt in bet 5, 6 en 7de vers) tot
dat zij eindelijk de bedoelae vijanden naderden . Deie
hadden zich in flagorde gellell in de vlakte Siddim , en
bet kwam nu weihaast tot een hoofdtreffen . Negen Koningen , aan het hoofd van hunne benden , fionden hier
(*) Iv i r: M

E

u

E R ,

Karakterkunde , men D . i lie St . bl . I47.

G

g2

436

ABRAHAM

tegen elkander over, vier tegen vijf. Welk eene ontzaggelijke legermagt zou bier bijeen moeten geweest zi,jn,
indien men doze Koningen eenigermate lhon vergelijken
bij die van onzcn tijd ! Hoe vele honderdduizenden zouden dan bier gerced flaan om elkander aan to vallen ! Maar
naauwelijks zal bet noodig zijn , M . H ., u onder bet
oog to brengen , Oat de magt dier negen Koningen , to
zamen genomen , geenerhande evenredigheid had met de
magt zelfs van den geringflen Vorst in ons wereiddeel,
en dat wij eerder aan honderden , dan aan duizenden
fl;rijders moeten denken . 't Is waar , zij droegen den
naam van Koningen , doch misfchien alleen omdat zij
eenige meerdere en vastere heerfchappij hadden , dan de
overige hoofden van volksflammen , of wel omdat zij
van dine of meer fteden met bet omliggende land meester waren en aldaar bun beftendig verblijf hadden ,
welke fteden ecbter weinig meer waren, dan bij ons dorpen of gehuchten , wel verre dar zij geleken naar koninklijke hofplaatfen, gelijk die van lateren tijd . Ook
moeten wij ons de wapenrusting en legering van deze
bijeengetrokkene horden dier negen Koningen geheel anders voortlellen , dan die der Grieken en Romeinen , of
der legermagten in onze dagen . Dit verfchil is zoo groot,
dat wij ons naauwelijks eenig denkbeeld daarvan kunnen
vormen . De wapenen beflonden ongetwijfeld in knodfen ,
eene foort van pieken , mesfen , zwaarden en wat meet
van dien aard is . Weinig regelmatigheid en orde zullen
tevens plaats gehad hebben in bet ftrijdvoeren met zulke
ongeoefende en woeste hoopen yolks en met zulke wapenen . Het oorlogvoeren van then tijd beftond meerendeels in irooppartijen en in man tegen man to vechten ,
waarom bet dikwijls des to wreeder en moorddadiger was .
Van bet flagveld Siddim vinden wij in bet rode vs . aangeteekend , dat bet vol hmputtcn was , of bronnen ,
waaruit, zoo men wil, de Najtha, of bet Iodenlijm ,
eene kleverige en zeer brandbare flotFe, van zelf opwelde .
Hierdoor werd dit flagveld zeer gevaarlijk voor een leger,
dat in verwarring vlugtte ; en de nederlaag moest daar-
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door des to volkomener worden , omdat men de putten ,
of de opgewelde lijm, die aan de voetzolen kleefde, Diet
genoeg kon vermijien . (*)
Bij het naderend gevaar trokken dan de Koningen van
Sodom en Gomorra uit, en legerden zich met de drie
andere Koningen in de vallei van Siddim, ftellcnde zich
aldaar , zoo vcel zij konden , in eenen that van verdediging tegen hunne aanrukkende vijanden, wellken, na de
Arnoriten, de zuinalekiten en zoo vele andere volken
verilagen to hebbeq , de fchrik reeds vooruitging . De
Siddirniten , hoewel in (lagorde flaande , wachtten dus ,
Diet zeer gerust ongetwijfeld , den aanval aF. Spoedig
moet de tlrijd be(list zijn geweest . De Gefchiedichrijver,
na het tlagveld aangcwezen to hebben, laat er onmiddellijk op volgen : en de Koning van Sodom en Gomorra vlugtten en vielen aldaar, en de overgeblevenen
ylugtten naar het gebergie . hit is bet eenigfle berigt
van eenen veldllag , tusichen zoo vele Koningen voorge .
vallen . Alleen de uittlag, Diet bet gevecht zelve, words
met korte woorden befchrcven . En voorzeker konde er
ook van eene zoo ongeregelde wijze van aanvallen en
verdedigen even weinig cene geregelde befchrijving gegeven worden . De vier Koningen behaalden, zoo bet
fchijnt, in den eertten aanval , eene zoo volkomene over .
winning , dat zij nergens eenigen tegenftand meer ontmoetten , en van bet geheele land der overwonnelingen
meester waren . Zij hidden bet echter Diet in bezit, maar
beroofden bet van alle have en bewoners, en keerden
met den gemaakten buit terug .
LOT H, die in Sodom woonde, werd mede, benevens
al zijn vee , goederen en aanhoorigen , door den vijand
weggevoerd . A B It A H A H , die westwaarts bij de afgele .
gene bosichen van Mature in ftille gerustheid zijn verblijf had , kreeg door eenen der ontvlugten berigt van
deze octzettende gebeurtenis . Schoon L 0 T H bij bet
verfchil der herders zich Diet zeer loffelijk gedragen had,
*) VAN DER PALM, a . 1.
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en van eerbied voor en gehechtheid aan zijnen edelmoedigen oom , die hem de keuze des lands overliet , weinig blijken bij de fcheiding gegeven had , A B R A H A M
nogtans vergat in dit oogenblik teritond alle misnoegen
deswege, zoo hij al daarvan eenig overblijffel gevoelde .
De naauwe betrekking van bloedverwantfchap kwam terfond bij hem boven . Welverre van to denken, dat zijn
neef, die zoo koelbloedig hem verlaten , en eigenwillig
onder een zoo vreemd en bedorven yolk zich begeven
had, nu ook met hetzelve zijn lot zich moest getroosten, wilde hij hens geenszins, daaraan overgelaten, in den
hood laten lteken . A B R A H A iu had n3auwelijks bet ontvangen berigt gehoord, of zijn befluit was genomen,
om , zonder verzuim , maatregelen to nemen ter bevrijding van LOT H uit de handen der vijanden . Zonder
door eenig gevaar en de talrijkheid der Vijanden zich to
laten affchrikken, zonder door de teederhartige bezorgdheid van S A R A zich to laten terughouden , maakte hij
zich dadelijk tot eene krijgsonderneming gereed . Met bedaard overleg zoo wel, als met moed, zien wij hem hierin to werk gaan . Hij had een aanzienlijk getal van knechten, die, in zijn huis geboren, van jongs of hem gediend hadden , en op welke hij bet volkomenite vertrouwen konde ftellen , nicer no- dan op de aangeke chte Haven . Dezen had hij reeds to voren, als eene uirgelezen
keurbende, in den wapenhandel van then tijd geoefend,
om des to beter tegen bet wild gedierre en de onverwachte aanvallen van vijandige naburen zich in flaat van
tegenweer to ftellen . Ook dezen , ten getale van 318 man,
riep hij in alleriji to wapen ; waarbij zich flog drie naburige Hoofden, A N E R, E S C o L en M A M R E, met hunne
herdersknechten, als Bondgenooten van ABRAHAM,
voegden . En , terwijl hij zijnar huisvrouwe en zijnen
ouden getrouwen E L I E 7_ E R de zorg voor de kudden aanbeval , trok hij van Hebron , aan bet hoofd van deze magt,
noordwaarts op ; doch niet eerder dan omftreeks Dan
achterhaalde hij den in zegepraal terugkeerenden vijand .
Zeer gering was zekerlijk zijne magt , in vergelijking
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van die der vereenigde Koningen . Desniettegenftaande
befloot hij , dezelven aan to tasten , doch niet dan met
beleid . Hij nam daartoe den nacht to baat, verdeelde
zijne mantchap in onderfeheidene afdeelingen , en viel
alzoo , van alle kanten to gelijk , de overwinnaars , die
zich waarfchi ;nlijl : aan overmaat van brooddronken vreugde of zor ;geloosheid , na het behalen van zoo vele en
zoo beflisfende overwinningen en een' zoo rijken buit,
hadden overgegeven , geheel onverhoeds op het lijf, met
het gevolg , dat de vier Koningen op hunne beurt even
fchielijk overwonnen werden , als doze de vijf anderen
verflagen hadden . In de grootfte verwarring gebragt door
zulk een' onverwachten aanval in bet duistere van den
nacht, namen zij in overhaasting de vlugt . A B R A H A M,
om de nederlaag to voltooijcn , jaagde ze na tot aan
Hoba, in de nabijheid van Damascus . Al de gemaakte
buit benevens de gevangencii vielen in hadden van
den overwinnaar . Hoc zullen allen hem voor deze verlosfing gedankt hebben , en inzonderheid L o r H , die
zich niets antlers , dan de hardfle ffaverni,j of den dood
met de zijncn , lion voor(Iellcn ! Nit was hij weder vrij,
en in het bezit van alle zijne goe leren herfleld . De
vrouwen en al het yolk, met de tallooze kudden, die
in 's vijands magt geweest waren , keerden nu in vrijheid naar hun land terug . Allen juiclnen van vreugde en
hieven lui_le beurtzangen aan rondom hunnen grootmoe .
digen redder .
Te mi jden van deze inenigte zegeteekenen keerde dus
held A R R A H A 1U terug . Gelijk no- kort te voren Kanadns velden zuclltten onder den fchrik van den alles
vernielenden vijand, zoo weOrgalmden nu dezelve van
vreugdegejuich . De blijmare van deze groote overwinning was den overwinnaren reeds vooruitgefneld .
Van rondomme haastten zich de veldelingen en de bewoners der aeden , om bet terugkeerend heir to gemoet
to trekken, en met hetzelve hunne zegezangen to vereenigen , in welke ongetwijfeld de naam van A B V, AH AM bij herhafittg bovenklonk .
In het dal , Schave,
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het dal des Konings, genoemd , hadden de treffendfte
ontmoetingen plaats . De Koning van Sodom, zijnde
de opvolger van den vertlagen Koning, (indien men
namelijk onderflellen moct, volgens het lode vs ., dat
deze in den vorigen ftrijd gefileuveld was) kwam a1daar
den grooten held van dit roemruchtig krijgsbedrijf eerbiedige hulde bewijzen . Maar nog een achtbaarder man
zette dit tooneel den hoogften mister bij . M E I. C II iZ E D E K , Koning van Salem, (de plaats mislchien,
alwaar naderhand . jeruzalem gebouwd is) en to gelijk
Priester des allerhoogflen Gods, kwam insgelijks den
heldhaftigen Aartsvader in het genoemde dal begroeten ;
zich onderfcheidde
cen man, die gelijk ABRAHAM
door de aanbidding van den eenen waren God, en in
welken de priesterlijke waardigheid met die van het koningfchap vereenigd was . De Schrijver aan de Hebreen,
welke deze ontmoeting als eene bij uitftek merkwaardige
gebeurtenis aanhaalt, brengt M E L C H I Z E D E K, als
een vooraffchaduwend beeld, met den beloofden Verlosfer der wereld, onzen Koning en 1-ioogepriester, in
vergelijking .
Deze aanzienlijke en eerwaardige perfoon begaf zich
mede onder de begroeters van den edelen heldenftoet,
en bijzonderlijk ort deszelfs Hoofd zijne hoogachting
to betuigen . Dit beflond Diet in eene bloote pligtpleging , maar tevens om voedfel en verkwikking voor de
vermoeidc flrijdknechten aan to brengen , en den vermaarden Stamvader en Herder als een triomferend Kriigsoverlle to vereeren . Hij kwam niet met ledige harden ,
maar met een' voorraad van brood en wijn ; terwijl
hij in heilige verrukking A B R A H A M zegende en God
loofde , die zijne vijanden in zijne hand gegeven
had . Beide deze mannen , zoo eenflemmig in de erkentenis van den cenigen waren God van hemel en
aarde, en van liens hulpe in het bellalen van de overwinning, wedijverden hier, voor het oog des yolks,
in Lien Allerhoogften to danken en to verheerlijken , en
elkander hunne hoogachting to betoonen . A B R A H A M,
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van zijnen kant , bood den Priester de tienden van al •
les aan .
Ook de Koning van Sodom , getrofFen door zulke
verhevene voorbeelcien, ftreefde hen na in edelmoedige
aanbicdingen . Hij begeerde niets van den hernomen
buit ; alleen de zielen, de teruggebragte gevangenen van
zijn land, wenschte hij , dat hem gela :en wierden . Maar
A B R A H A M flood hem alles af, zoo wel de have en
het vee, als de menfchen, fchoon hij , volgens het oorlogsregt van dien tijd, het ten zoo wel als het ander
kon behouden . Zelfs met cene foort van heilig ijvervuur woes hij het aanbod des Konings af, zeggende :
Ik heb rnijne hand opgeheven tot den Heere, den allerhoogfen God, die hemel en aarde bezit, zoo ik
van ect.en draad aan tot eerie fchcenrieme toe, ja zoo
ik van alles, dat bet awe is, lets nerve! opdat gj
niet zcgt : 1k heb A B R A H A ar rifk gemaakt . Neen ,
peen! (wilde hij zcggen) ik ben een dieuaar van den
allerhoogtten God, den opperflen eigenaar van alles in
hemel en op aarde . Tot dezen heb ik gebeden, niet
otn buit to behalen, maar om mijnen broeder to verlosfen . Neen , neen ! niets , niet het geringfte ftuk
wil ik behouden . Dit zou ik niet kunnen verantwoorden voor mijn geweten en mijnen God, wiens zegen
tnij genoeg is ; en men ntoet niet kunnen zeggen, dat
ik door uwe goederen ben rijk geworden . Alleen hetgeen op dezen togt mijne gewapende jongelingen verteerd hebben , en het deel van den buit , dat mijnen
Bondgenooten, de drie Karadniiifche flammen, toekomt, ftaat to hunner befchikking .
Zoo groot en edelmoedig , M . H . , eindigde A 1: F AH A a4 dit roemwaardig krijgsbedrijf !
Het herdersleven, M . H . , en het oorlogstooneel,
een Herder en een Krijgsman, zijn zoo geheel verfchillende voorwerpen van befchouwing en beoefening, dat
wij ons naauwelijks kunnen verbeelden, hoe het een
met het ander kan verwisfeld of in denzelfden perfoon
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kan vereenigd worden . Bij het een vertoont zich de
mensch in eene flille, geruste en natuurlijke houding ;
bij het ander fchijnt hij de menfchelijke natuur afgelegd to hebben, en bijkans in een verfcheurend en bloeddorflig dier herfchapen . Desniettegenflaande zullen doorgaans de verhalen van oorlogsbedrijven, hoe verfchrikltelijk ook, Diet minder onze aandacht trekken , dan
befchrijvingen van het vreedzame herdersleven, hoe veel
bekoorlijker anders ook, en hoe veel overeenkomfliger
met de zachte aandoeningen der menfchelijke natuur .
Wij zullen zelfs wel een tijdlzng met bewondering en
eene foort van eerbiedige verrukking bij den Krijgsheld
flilflaan, terwijl men den getrouwen en eerbiedwaardigen Herder naauwelijks eenen aanblik verleent . Maar
de eerfle verbazing over bet floutmoedige en fchitterende der daad gaat over in eene biijvende eerbiedige
hoogachting voor den bedrijver, wanneer wij de beminnelijke boedanigheden van menschlievendheid, vroomheid en edelmoedigheid met dapperheid in hem vereenigd vinden ; in 't kort, wanneer hij zich vertoont als
de onverfaagde verdediger, de hulpvaardige befchermer
van regt en onfchuld . En zoodanig is de held, lien
wij hier to befchouwen hebben .
Dat Wij ABRAHAM ten flrijde zien optrekken, is
eigenlijk een onverwachte uitflap in den loop zijner gefchiedenis, en als een vreemde trek in riju karakter,
waardoor wij verrast worden . Een herder, en wel
een herder als A B R A HA At, in de voile wapenrusting
van eenen krijgsman in then t1jd to zien optreden, vertoont in den eerflen opilag een contrast, dat niet dan
bij nadere befchouwing als een wel zamenhangend ge.,
heel uitkomt .
Niemand was van een' infchikkelijker en vredelievender aard, dan A B R A H A Dr . Niet aileen vermeed hij
zorgvuldig alles , wat in den kring zijner huisgenooten
aanleiding tot twist en onrust geven kon ; maar even
zorgvuldig vermijdde hij hetzelfde omtrent naburige volken of herders(}ammen . Schoon onder vreemdelingen
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rondzwervende, leefde hij met alien in vrede ; zelfs
wist hij zijnen naburen, door zich van alle geweld
en onregt to onthouden, hoogachting en ontzag in to
boezemen, en met velen cen viiendfchappelijk bondgenootfchap aan to knoopen . Maar to meermalen heeft
men zich bedrogen gezien, door to wanen, dat zulke
flille, toegevende, zachte en vredeiievende karakters zich
in alle gevallen flrafFcloos zouden laten beleedigen en
voor geen hcldenvuur vatbaar zijn . Integendeel legt
deze bezadigde en regtfchapen geaardheid doorgaans den
groud tot ware kloekmoedigheid, die zich ten regten
tijde openbaart en eenparig ilaande houdt ; terwijl anderen, van een driftiger, vuriger, gramfloriger en opbruifender temperament, die voor niets fchenen to zullen
zwichten , voor het gevaar terugdeinzen .
In dit enkele wapenfelt van onzen herderlijken Aartsvader
komen genoegzaam alfe die krijgsdeugden to voorfchijn,
welke den held vormen , zoo als hij behoort to zijn .
De zaak, waarom hij het zwaard aangordt, is ten
voile regtvaardig, zonder hetweik noch aanval noch
verdediging immer ge 3illijkt kan worden. Het is geene
beu,.elachtige belcediging van gekwetfle eerzucht , geene
verovcringszucht, Been eigenlijke Ilrijdlust, of cen dergelijke hartstogt, die hem aanvuurde en de wapenen
deed opvatten ; maar het is, om cene groote menigte ongelulkkigen, inzonderheid om eenen bloedvriend, met
have en vee weggevoerd, uit de handen van geweldenaars to verloslcn ; eene onderneming voorzeker, den
held waardig .
En dat bet A B 2 A H A BI bij deze onderneming nosh
aan moed noch aan belcid ontbrak , (twee zulke voorname vereischten in een' krijgsoverfle) toont de geheele
uitvoering van het begin tot bet einde . Zonder tijdverzuim gordt hij welberaden het zwaard op zijde en
roept hij de zijnen to wapen , zoodra hem de nood van
zijnen neef en deszelfs lotgenooten ter ooren komt .
Hij vreest wel de overmagt niet van een overwinnend
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heir, maar acht ook zijnen vijand niet to gering, om
in roekelooze drift op denzelven los to gaan . Hij verfmaadt geenszins de hulp zijner Bondgenooten, om zich
alleen de eer der overwinning toe to fchrijven . Met
beleid zoo wel, als onverfchrokken dapperheid, overvalt hij bij nacht van alle kanten de vier Koningen,
to midden van de zorgelooze dronkenfchap hunner
vreugde over de behaalde voordeelen . Hen alzoo aan
to vallen, op de vlugt to tlaan, en hunne gevangenen
benevens have en vee hun to onrjagen, was misfchien
bet werk van eenige wren van den nacht en den volgenden dag . Zoo bereikte A B R A H A 1\1 , in Un' beflisfenden flag, door cooed en fchrander heleid, het geheele oogmerk van dezen uittogt . En daarmede tevreden, nadar hij ver genoeg den vlugrenden vijand achtervolgd had, om niets meer van hem to vree/en to
hebben, keerde hij, waarfchijnlijk zonder aanmerkelijk
verlies van zijnen kant, zegepralend terug.
Doch nu verhief zich de heldenziel van A B R A H A M
tot een' nog hoogeren trap van grootmoedigheid . Wel
verre van bedwelmd to worden door den glans der overwinning en den rijkdom der hem omrivgende zegeteeItenen , bleef hij dezelfde bedaarde en befcheideu man ,
dezelfde vrome aanbidder van den God , die bemel en
aarde bezir . Ben' medeiianbidder van then God to ontmoeten, was nieuwe wellust voor het aartsvaderlijke
hart, vol van godsdienftig gevoel . In M E L C H 12 ED E s vereerde hij, als in zijnen meerderen , den Koning
Hoewel de
en den Priester des allerhoogften Gods .
hoofdperfoon van het heldenftuk, maakte hij geene bedingen van onderfcheiding, begeerde hij niets van den
geheelen bait voor zichzelven . Aan AIR L C H I Z E D E K
gaf hij, als een offer van eerbied voor de heilige waardigheid diens perfoons, de tienden ; en al bet overige
liet hij ter befchikking van den Koning van Sodow, van
zijne Bondgenooten, en van zijne itrijdmakkers .
Ziet daar, M . H . , den waren held, groot in den
ftrijd en groot in den vrede ! Hoe vele beruchte ver-
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overaars, zoogenaamde helden van lateren tijd, van de
befchaafdfie eeuwen, zelfs onder de Christenen, laat
deze eenvoudige Herder van den vroegften tijd, toen
nog naautivelij! :s bet licht der befchaafdheid ergens eenige firalen gelchoten bad, verre achter zich in ware
grootheid en onbaatzuchtige edellnoedigheid !
En wat was bet, dat A B It A H A M tot die flerkte en
Vat anders , dan de kennis
edelheid van ziel verhief ?
en dienst van den eenen waarachtigen God, en een onbepaald vertrouwen op de wijsheid en weldadigheid van
deszelfs geleide zoo we] , als op deszelfs magtigen arm?
Dezen God hield NJ , in aile zijne beproevingen en
ondernemingen, bellendig voor oogen ; tot dezen Cod
hief hij hart en hander op , van welken hij wist , dat
Hij hemel en aarde bezit, en rijl :dom of armoede geven
kan aan wien Ilij wil ; Hem kende hij als zijn (child
en zeer groot loon, als den algenoegzamen God, als
dien, die een duurzaam verbond met hem oprigten,
die zijn God, in den eigenlijken en hoogeren zin, zijn
wilde . Diep waren deze beginfelen in de ziel van den
Patriarch doorgedrongen, zoodat hij dezelve hij elke
gelegenheid volvaardig in praktijk bragt, en daardoor
een held wend in den ftrijd en in de deugd .
Landgenooten ! later ook deze beginfelen ors bezielen , en zoo veel to levendiger, als wij nog eens
betcren verbonds deelachtig zijn geworden . Ook onze
zaak, voor welke wij ftrijden, is heilig en regtvaardig .
Van then kant befchouwd, mogen wij ons met een
gerust vertrouwen op den bijftand des Almagtigen, als
onzen hoogifen Bondgenoot, verlaten . Indien God voor
ons is, wie zal tegen ons zijn? Hij, wien de logen
en alle flinkfche handel een gruwel is, zal ook eindelijk
ons uit den worftelftrijd tegen onregt en geweld met
de kroon der overwinning doer terugkeeren, indien wij
met volharding voortgaan op bet pad du eere en der
regtfchapenheid , zoo als een A B R A H A t en andere heilige mannen, en inzonderheid 1iij, de Zoon Gods, die
naar de ordening na E L C H I z E D E K s is opgeftaan ,
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en onze Hoogepriester is, onze Redder nit de magt der
duisternis en des verderfs, welken daarvoor, als zoo
vele tienden, de offLrs toekomt van onze eerbiedige en
dankbare harten, bier in den ftrijd des levees, en na
de behaalde zegeprahn over bet geweJd der dwaling
en der boosheid . \'Vie is bet, die de wergild overwint,
dan die gelooft, dat j E z v s is de CH RISTus? Hem,
die ons de overwitining geeft, zij onze dienst gewijd !
Hem zij , nevens den God, die hemel en aarde bezit,
eer en heerlijkheid toegebragt !
VLUGTIGE SCHETS VAN DELHI, DE HOOFDSTAD DES
GROOTEN D1000LS .
Een Engelsch Schrijver, S K I N N E R, geeft de volgende fchets van de Hoofdflad des Grooten Mogols .
Delhi of Dehli, eertijds CCD der wonderen van bet
Oosten , is thans no- de zetel van den Grooten Mogol ; maar deze, thns zoo magtige, heerfcher hangt
nu geheel van de EngelJche Compagnie af, en ontvangt van dezelve een jaargeld . Zijn gebied bepaalt
zich binnen de poorten van zijn paleis, dat, als een
gedenkteeken van vroegere grootheid , midden in de ftad
ftaat . Delhi zelf is naauwelijks de fchaduw van dat. 1k zag de flad eerst van
gene, wat bet eenmaal was
den linker oever der Jumna . Bij bet overvaren der
rivier aanfchouwde ik de ganfche flad met hare menigvuldige Moskcen en Minarets, welke in de zonnettralen
fchitterden, benevens eene verbazende menigte van graven, met elpenbeen overdekt en zondcrling befchilderd,
maar in deerlijk verval . De voornaatnfte Moskee en ook
zecr vele grafteekenen hebben gouden fieraden , welke
zich ongemeen prachtig vertoonen . Mime tent werd bij
den muur van bet paleis, tegenover de hoofdftraat van
Delhi, opgeflagen . Flier hevond ik mij nu midden in
bet gewoel der flad , terwijl ik tevens door flof en door
. De hoofdgeheele zwermen van infekten werd gekweld
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ftraat is zeer breed, en meer dan eene Engelfche mijl
lane . De huizen h~!bben twee, ook wel drie verdiepingen , en lchijnen zeer good onderhouden te worden . Dc mcesien hcbben ball :ons . Op dezelven ziet
men de manner, in hunne wij .ie, los omhangende mousfelinen kleeJercu, op bun gemak hunne houka rooken
- ook de vrouwen komen bier en wel zonder fluijer ,
en zij rooken even zoo good als de mannen .
De flad is ferk bevolkt, en ieder huis gelijkt een'
bijcnzwerm -- men telt_oo,oco inwoners , en bet tegenwoordige Delhi hceft zcven Engelfche mijlcn in omtrek . Aan cone Oosterfche ftad is doze hijzonderheid
eigen , dat amen or alles op flraat doet ; ieder fpreekt
overlaid, en hij elke fchrcde ontmoet men lieden , welke, al behandelen zij de onbcduidendlle zaken , een gefchrecuw rnaken, alsof zij twist hadden . Het hinniken der paarden , h t blaten der fchapen , bet brullen
der fiercn , bet ratclen der wagons , bet kloppen in de
werkplaatfen der fme_leo, blikflagers en tinnegicters ieder werkt met opene deuren - dit alles maakt een
onbefchrijfelijk geraas . I-lierbij komt Dog bet brullen
der elefanten, bet brommen der kameelen, nu en dan
ook bet geluid van een luipaard of panter, (men treft
op flraat dikwerf zoodanige dieren aan . die getemd
en op de jagt afgeregt zijn) een aanhoudend gewoel,
met zang en 1pel vermengd, zoodat iemand van een
zwak zenuwgellel hooren en zien vergaat ; geheele zwermen van allerlei infekten gonzen voor de gaarkeukens,
welker overal verfpreide gear voor ons reukorgaan
alles behalve liefclijk is : dat alles to zamen maakt bet
verblijf to Delhi niet aangenaam voor vreemdelingen .
De huizen zijn gewoonlijk regelwatig gebouwd, maar
dikwerf op eene zonderlinge wijze verfierd . Gordijnen
van zeer verfchilleude klcuren zijn er voor venflers
en deuren . Hot is ecn algemeen gebruik, allerlei foort
van (lock, bijzonder vcelkleurige vlaggen, boven van de
huizen to laten nederhangcn, gelijk men op fchepen
doet, wanneer er een feestdag wordt gevierd . Die zich
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to voet of to paard op flraat waagt, heeft veel voorzigtigheid en behendigheid noodig . leder oogenblik nioet
men al fchreeuwende, flootende, dringende zich door
de menigte menfchen heenwerken . Dikwerf words men
tegen de huizen gedrongen, opdat zwaar beladene kameelen voorbijgaan kunnen ; en komt u een elefant to
gemoet, zoo words uw paard ligt fchichtig en fleigert, zoodat iemand, die Been goed ruiter is, gevaar
loopt, om in een' der groote kokende ketels geworpen to worden, die de koks voor hunne winkels op
flraat hebben . Sums fchrikt ook de elefant voor bet
paard, en brengt dan de geheele flraat in eene verwarring, die moeijelijk to belchrijven is .
NOORD-AMERIKAANSCHE VOGELS .

(1/ervolg van bl. 397.)
De ddelaar aan de oevers van de Misf'ppi.

A Is

de reiziger ten tijde van den herfst, in de dagen,
wanneer de vogels bij duizenden uit her noorden komen
vliegen, om meer zonnewarmte t genieten, zachtkens in
zijne boot over de wateren van de Misfifippi heenglijdt, en
aan de beide oevers der rivier tegenover elkander twee boomen ziet, wier kruinen zich boven al bet overige geboomte
verheffen , zoo fla hij zijne oogen opwaarts . Op den top
van een' dezer boomen heeft zich een ade)aar nedergezet .
Deszelfs oog vonkelt in de oogholte, en fchijnt to bran .
den, als vuur . Hij befchouwt opmerkzaam de ganfche wa .
tervlakte ; ook vesti ;e hij zijnen blik dikwerf op den grondhij loert en wacht . Het damhert, dat zachtkens tangs bet
flruikgewas beneden grazende voorbiigaat, blijft niet onop .
gemerkt . Op den boom aan den overl :ant heeft zich de vrou .
weliike adelaar als op de wacht geplaatst , en een bij korte
tusfchenpoozen herhaald gefchreeuw fchijnt den man tot geduld to vermanen . Deze beantwoordt dat geluid door bet
flaan met de vleugels, door bet vooroverbuigen van bet
ganfche ligchaam , en door een gekrijsch , waarvan de gil
lende, fcherpe coon bet lagchen eens krankzinnigen gelijkt -
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daarna rigt hiJ zich weder op . Intusfche=.i ziet men alle
foorcen van eenden, waterfnippen en trapganzen in geflotene
gelederen de vlugt nemen . IJlings voert de ftroom dezelve
weg ; maar zij zijn een buit, weaken de adelaar verfmaadt,
en deze minachcing redt de kleinere vogels van bet ver .
der . Doch thans driugt een coon, then de wind zachtkens
over den itroom voert, in de ooren der luisterenden . Deze
kiinkt dof en raauw, als een werktuig van koper . Het is
de tlem van de zwaan . Het wijfje geeft den man berigt
door eenen ruep , die uit twee toonen beftaat, en de ade
laar begirt over l:et ganfche ligchaam to beven . Twee,
drie heftige flagen met den (navel op zijne vederen zijn de
voorbereiding tot den rooftogt. Intusfchen komt de zwaan ,
even als een vaartuig, daar aanroeijen, met den langen,
fneeuwwitten hals vooruit en met zijne onrustige oogen ang .
Illg rondziende . Langzaam , ais een den dood gewijd flags .
offer, trekt hij voorwaarts
Een krijgsgefchreeuw wordt gehoord , en fnel , als de t Fkfe!n , verlaat nu de adelaar zijnen
post . De zwaan ontdekt zijnen troordenaar, bnigt den hals,
hefchrijfc een' halven cirkel, en beweegc zich, in doods .
angst , in alle rigtingen, om bet verderf to ontkomen . Dit
kan alleen ddn gebeuren, wanneer her hem gelukt, onder
water to duiken . Doch de adelaar is bedacht op deze list,
en noodzaakt de zwaan, boven her water to blijven, daar
hij zich gedurig beneden den vogel weet to houden, om
hem onder den huilc of onder de vieugels eene wonde toe
to brengen . Dez rgodheknmatrgliszendhro!
. De zwaan begins eindeliik vermoeid en krachteloos re worden Alle hoop op redding is verdwenen . De
sdelaar geeft hem wet zijne klaauwen eenen flag onder de
vieugels, en dringc hewn in eene fchuinfche rigting naar
den oever . Niet zonder ontzetting is men getnige van eene
door zoodanige vaardigheid en list verkregen zege . De ade .
laar fpringt . ja danst nu als 't ware op zijnen buit , llaat
zijne ijzerharde wapens diep in bet hart van de ftervende
zwaan , klapt met de vleugels , en heft een vreugdegefchreeuw aan, terwijl hij zijnen kalen kop in de hoogte fteekt,
en zijne van trots vlammende oogen zich bloedrood kleuren . Het wijfje heeft er zich thans ook bijgevoegd ; ge .
meenfchappelijk keeren zij de zwaan om, fcheuren haar
met den fnavel de borst open, en verzadigen zich van bet
uitilroomende, nog rookende bloed .
MENGSLW . 1833 . NO. 10,
II h
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De groene Specht .

Alle vogels In lb'oord-Amerika zijn, gelijk de meesten el .
ders, in hunne liefdesaangelegenheden ijverzuchtig . De e eni.
ge uiczondering maakt hier de goud .gevlerkte groene fpecht .
A v D U B O N heeft voor deze fchitterende edellieden der bos .
fchen, als voor de aardiglle, fchooner dan elke andere vo .
gelfoort, eene bijzondere genegenheid . hlij zegt daarvan :
Ik heb meermalen geheele dagen in bet gezelfchap van deze
kleine gevIeugelde wezens doorgebragc ; men kan zich niets
levendigers noch vermakelijkers verbeelden . Zoodra van den
top eens vermolmden booms de fleet van den groenen fpecht
zich last hooren, words zijn geroep door alle zijne makkers beantwoord . Dan zict men verfcheidene, op een eenig
wijfj jagt makende, mannetjes omfladderen, been en we .
der zweven, en oncelbare, zonderlinge wendingen waken,
welke met een comisch ballet zijn to vergelijken . De me .
dedingers geven daardoor aan de fchoone bun verlangen
to kennen , om boar to behagen en genoegen to verfchalfen .
Geheel vreedzaam, en zonder bet minile blijk van minne .
niid of haat, flrijden de fraai gevederde danfers ow den
prijs hunner vrolijke fpelcr., om de gezellin, die des over .
winnaars cigendom zal worden . Van boom tot boom, van
ftruik tot firuik worden dezelfde beleefdheden en begroetingen herhaald . Dikwijls ziet men twaalf, dertien winnaars om de kleine, in hare keuze nog onberaden fchijnende
coquette fladderen, en deze fpeten duren voort tot aan bet
oogenblik, dot zij voor een' der mededingers zich verklaart,
hetgeen zij den gunfieling, terwijl hij haar voorbijvliegt,
door een grijpen met den fnavel to kennen geeft . Terflond
fpoeden zich dan alle de overige minnaars weg, ow eene
andere fchoone op to zoeken , en bet poor blijfc to zamen .
Weldra wordt er gedacht aan eene gefchikte woning voor
bet nieuwe huishouden . Zij beginnen met elkander to zoe .
ken, en kiezen in bet woud eenen boom , die Iigc uic to
holen is . Bij afwisfeling words door bet mannetje en wijf.
je met den belt gewerkt aan bet maken van de kleine holte,
die bun beiden benevens de jorgen moet bevatten . Zoo
dikwijls onder bet pikken van den eenen een (lakje bout
losgaat, blijfc de andere niet in gebreke, zijne blijdfchap
daarover, door eenen wel niec luiden , maar gitlenden fchreeuw,
to kennen cc geven . Is eindelijk de bouw van her nest
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voltoold, zoo verfchaft het een wezenlijk vermaak, wan.
neer men de beide vogels in alle rigtingen den boom zlet
op- en afklimmen, aan elken knoest den fnavel wetten,
zonder genade de roodborstjes en andere vogels verjagen
en vlugten in de verse ondernemen, om mjeren, poppen
van infekten en kevers op ce fporen . Ns verloop van twee
weken zijn er zes wide eijeren, zoo helder als kristal,
in bet nest gelegd . De groene fpechten broeden elk jaar
meermalen , en hot vroli ke gellacht vermeerdert in de bos .
fchen van Ainerika zoo flerk, dat men geene wandeling kan
doen, zonder hun doordringend gefchreeuw en het geluid van
hurne in de boomfchors hakkende fnavels to hooren .
De Uilen der Nieuwe 1W'ereld .
Doze foort van vogelen flaat in geen goed gerucht ; maar
de fchilderingen van den Amerikaanfchen L6'oudman ftrekken
ter wederlegging van eenige dier vooroordeelen . Men be .
fciiouwt den uil als een' dommen , fomberen , onheil aan .
duidenden vogel, die niet de minile fcherpzinnigheid heeft .
Men kent hem een verblijf op begraafplaatfen toe, en verjaagt hem met lbeenen, wanneer hij hec waagr, bij dag .
licht zich to vertoonen . In het gemeene leven heeft men
een fpreekwoord : Zoo dote als een uil, zoo bot als een ull.
Volgens het berigt van A U D U B O N , is onder de talrijke
uilenfoorten in Amerika flechts etsne (de zwartnebbige) van
fomberen card ; dezelve verdient echter deswege geene min .
achting, maar veeleer deelneming en medelijden, daar het
arme dier bijna blind , en de fp .'een hem ala aangeboren is.
Doch wat de overige verwante foorten betreft, S Ir A K E SP E ARE heeft dezelve goed nangeduid, daar hij hen lustige
vogels noerr.t .
Eens, verhaalt A U D U B O N, terwijl ilt in een bosch was
gelegerd, werd ik herhaalde malen door eenen uil van die
foort bezocht, welke dat galmende, langgerekce, zoo zon .
derling k!inkende gelach gewoon is ce doen hooren . Mijn
vuur deed den vogel niet terugdeinzen ; hij naderde huppe .
lend, zag mij aan, draaide den kop regts en links, en
bij zijne zonderlinge hoekige bewegingen moest men aan
die houren, door draad verk bewogene poppen denken , welke
met hoofd, handen en voeten allerlei lachver%Vekkende ge .
baren makes . Toen de luchc becrok en regenachtig wedet
H h 2
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fcheen op handen to zijn, warden zijne bewegingen nog
fueller en menigvuldiger -- zijne halsvederen rigreden zich
omhoog, en wikkelden den kop als in een' halskraag . Zijn
lagchen ward fleeds meer gillende, en zijn whah! whahl
drong door cot in de verborgentle hoeken van bet wood,
en wekte de opmerkzaamheid zijner makkers, wier geroep
als een echo op hec zijne teruggalrnde . Bij dit onwellui.
dend gefchreeuw , bij deze zonderlinge vrolijkheid wordt
men geneigd zich ce verbeelden, dat er een buitengewoon
feest in bet rijk der uilen plaats heeft .
De Spreeuw van Baltimore.

Daze vogel , die in grooten getale en bij voorkeur in
boomgaarden nestelt en broeit, en daarom ook de fpreeuw der
boomgaarden genoemd wordc, is van ongemeen zachten,
goedigen acrd, en merkwaardig om de kunst, waarmede hij
zijn nest bouwt . Gewoonlijk kiest hij de uiterfle takken
der vruchtboomen, om er zijn Main huisje san op to ban .
gen . Hat nest zelve gelijkt van buiten zeer veal naar weef
fel van de hand eens menfchen . Eene dame van mijne
kennis (verhaalt A v D v a O N) , in welker gezelfchap ik eens
dezen verwonderlijken arbeid befchouwde, vroeg mij , na
bet kuntlige weeffel een' cijdlang bewonderd to hebben, in
alien ernst, of hec niet mogelijk zijn zou, dezen vogel
breiden re leeren . Hat nestje , niet meer dan eene ons
wegende, heeft de gedaante van ecn' halven kogel, is van
buiten Brie duim hoog en vier breed, en de binnenfle ruimte
baalt geen drie duim middellijn . Ik maakte eene der vezelen der buitenfle omkleeding van bet nest los ; dezelve
was dertien duim tang en vierendertigmaal tusfchen andere
halmen doorgeflagen . Hat binnentle der Maine waning is
met wol of met de katoenachcige deelen des zaads van den
Amerikaanfchen plataanboom bezet, en de vogel weet deze
beide zelf(land igheden op zoodanige wijze to bewerken, dat
er een ftevig en sevens veerkrachtig kusfen door gevormd
wordt . (gym deze foort van hangmatren voor florm en regenvlagen tc bewaren, worden van verfchillende punten des
rands van bet nest grashalmen, als zoo vele ankertouwen ,
naar de naaste takken geflingerd en met zoodanige kunst
daaraan vastgemaakt, dat ik zelfs door den hardften wind
nooit zulk een fpreeuwennest heb zien nederwerpen . Maar
heeft de fpreeuw geenen gefchikten oofLboom gevonden, en ziet
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hij zich genoodzaakt, tot eenen treurwilg zijne toevlugt to
nemen, dan vooral moet men zich over zijn vernuft verwon .
deren . ik zelf was eens getuige van den angst , welke onder
deze omflandigheden bet ongelukkige fpreeuwenpaar pijnigt .
Verfcheidene dagen houdt bet zich bezig , orn den boom to
onderzoeken , en fchijnt , als men naar de geuite klaagtoonen
mag oordeelen , deswege met elkander to raadplegen . Het
nest , dat gebouwd wordt , offehoon nit dezelfde floffen be .
flaande , krijgc nu eene andere gedaante . Hetzelve wordt
aanmerkelijk langer, hec buitenfle weeffel veerkrachtiger gemaakt, en bet draadwerk niet zoo flerk aangetrokken . De
nuttigheid van dezen maatregel valt ter(tond in bet oog, daar
de takken, aan welke het nest hangt, dikwijls twaalf of
zelfs vi)ftien voet lang zijn ; hij eene andere inrigting zou
den dus eijeren of jongen door bet tlingeren ligt uitgeworpen
kunnen worden . Als bekwame bouwmeescers , weten de fpreeuwen partij to trekken van afle voordeelen , die eene plaats
opleverr. De nederhangende dunne takken van den treurwilg
worden in bosjes vereenigd en met grashalmen zaamgebonden,
even als de mandenmakers to werk gaan, om een kegelvormig
mandje to vlechten . Zoo vereenigd en gepast zaamverbonden , dienen de takken tot fleun voor bet nest, terwijl der
zelver digt loof bet voor florin en onweder b efchur . l k heb
de beide , zoo even befchrevene , foorten van nesten voor
mij liggen , en niet alleen de bij derzelver bouw aangewende
kunst , maar vooral bet verftandig overleg . dac den vorm van
bet nest naar de gefleldheid der plaats wijzigde , fchiint mii
toe, bewondering to verdienen . Die onverklaarbare aandrift
tot eene doelmatige handelwijze is zekerlijk jets meet, dan
hetgeen men gewoonlijk in/linct noemc.
(Het vervolg hierna .)
EEN BEZOEK OP BET ADMIRAALSCHIP VAN DEN KAPUDAN-

I

PACHA IN

1829 .

n Mei 1829 (dus verhaait A D . S L A D E , een Engelschman,
in zijne Records of Travels ir. Turkey, Greece &c . Lond. 1832 .)
vond ik ce Konflantiropel alles met de toebereidfels tot den
tweeden veldtogt tegen Rusland bezig . Ook de vloot lag
zeilree in den Bosforus ; en bet gelukte mij , verlof tot een
bezoek van bet Admiraalfchip to verwerven . De Kapudan .
Pacdra , die op bet dek der kajuit on kncfeng gezeten was,
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zijne pijp rookende, en omfiuwd van zijn gevoig, noodigde
mfj uit , om aan boord ce blijven, wiji hij nog dienzelfden
dag bet anker ligten en de Rusfen in de Zwarte Zee wilde
opzoeken . Deze uitnoodiging was mij zeer welkom , en,
nadat ik in slier ijl mijn hoed gepakt had, flevende 1k welgemoed met den Pacha naar bet Noorden .
Het Turkfche Admiraalfchip was met ongeveer 1400 kop .
pen bemand , die bet groottle deel van den dag aan zich_
zelven werden overgelaten, en sheen verpligc waren , bij bet
gefchut, waarvan elk fluk zijne bijzondere manfchap had, to
flapen en doorheen to verblijven . De manfchap van elk link
vormde een tafelgezelfchap, en elke troep fpreidde zijn klein
tapijt op bet dek uit, damde en fchaakce, en dronk koffij,
welke dag en nacht to krijgen was . Aan ddne verpligting waren alien , zonder onderfcheid , ten flrengtle onderworpen , -die namelijk van, op bepaalde uren, bun gebed ce ver .
rigten . Driemaal daags, voor zonsopgang, op den middag en
na zonsondergang, werd al de manfchap daertoe opgeroepen,
en de gemoedelijkflen onder hen deden nog twee gebeden
meer . Kreeg een hunner eene vrome bui, dan viel hij op
zijne kniei :n, wat er ook om hem been voorviel . Her febeen
mij wel cens toe, alsof eene onwelkome bezigheid in de
diensc dengenen, die daarmede bedreigd werd, zulk eene bui
deed aanwaaijen ; maar dic kwam mij toch ook niet waarfchijnlijk voor, in aanmerking nemende, dat, bij elk gebed,
de bidder 21 maal den grond met zijn hoofd moec aanraken .
Des avonds deed de melodieuze roep der lmans, die van
den bezaansmast de geloovigen ten gebede opriep, eene zeer
romaneske uitwerking. Van (chip tot fchip kionk deze roep,
en weerhaatlle als Geestenlemmen over de als in flille
rust gedompelde zee. Oogenblikkelijk was bet dek opgevuld
met aandachtig biddenden . Alles bragc den Heer der Heirfcha .
ren zijne hulde toe .
Nadat, op den ecrflen dag, deze plegtigheid was volbragc,
vroeg mij de Admiraal tot her avondeten . Een klein tapijc
werd tusfchen twee kanonnen op bet dek voor zijne kajuit
gefpreid, en wij plaatQ_n ons op hetzelve met gekruisce
beenen tegenover elkander . Twee ~4ga's van rang knielden
met waschbekkens voor ons neder, bonden ons vervolgens
fervetten voor, en zetteden eene zeer eenvoudige tafel met
een groot metalen blad cusfcben ons, waarop eenige fcho
eels met falade , fueden brood, koeken, gelei , zout enz .
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ftonden . filet eertle geregt, dat thans werd opgedischt, be .
flond uit visfchen , roodbaarden genoemd , en de Pacha, die
zich bet eerst daarvan bediende , ging op bet gevoel af ;
mesfen en vorken waren niec voorhanden, weshalve men
wederzijds zijne handen moest gebruiken . Daarna kwain ge.
vogelte . Met den linkerduim bet gebraad vaschoudende, trok
de Pacha er met zijne regterhand eene vlerk af, 1k beproefde
dezelfde manoeuvre omcrent een' achterboat ; maar dic mis.
lukte, wijl ik mij niec van beide handen wilde bedienen .
Teriond wenkce de Pacha eenen Officier , om mij behulp .
zaam to zijn . Gaarne had ik zulks belet ; maar hij had reeds
den vogel met zijne flevige knuisten gepakt, denzelven vaardig ontleed, met den nagel zijns duiais bet vleesch van de
borst gernkr, dit in reepen gedeeld, en alles voor mij nedrge .
gelegd , zeggende op half gehiedeuden coon ; „ Eet 1" Honger hielp mij bet cen en ander naar binnen zenden ; maar,
toen vervolgens lamsvleesch verfcheen , was ik reeds be.
kwaam , om deze hull to ontheren . Twaalf geregten werden
er opgedragen, zonder w'.jn of eerigen anderen drank . Thans
volgde eene pauze, en ik adenide vrijer, meenende zoo wel
mijner maag, als der beleefdheid jegens mijnen gastheer, bet
hare to hebben gegeven . hlaar zie! daar kwam nag een groote
fchotel pilaf (rijst), bet gewone laacfte geregt bij de Turken .
Nooic was ik een beminnaar van rijst, en bet gezigt van de .
zen vetten fchotel flond mij tegen . Evenwel zou ik mij
gaarne getroost hebben , ook daarvan mijn deel to nemen,
zoo ik daardoor tlechts had moben afwenden, wat mij nu
nog to wachten fund . De Pacha , namelijk, tastte diep in
den fchotel , narn eene voile hand rijst , en befteedde eenige
minuten, om deze!ve tot een' bal to kneden . In f ifle verwondering verbeldde lk bet oogenblik, dat mijn dischgenoot
dezen delicacen brok zou binnenilaan, hetgeen ik tot geen'
prijs zou gedaan hebben ; maar - verbeeld u mijnen toe .
hand ! - daar llrekte op eens de Pacha zijne hand naar mij
nit - verfchrikt deinsde ik terug ; maar hij vond toch den
weg naar mijnen mond, en du .vde mij den welgeknedenbrok
in denzelven I De omftanders fchenen verbaasd to than over
deze gemeenzame toenadering jegens een' vreemdeiing, en
ik -- ik kan 't nog niec bevatten , hoe ik in ftaat was, then
walgelijken rijstkogel door ce krijgen ! Thans befloot eene
konl kofchub (een , uic vruchten toebereide , zoete drank)
en een glas forbet den maaltijd . Ten gebruike van bet eerst-
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genoemde werden fchildpadden lepels gebezigd . - Hierop
werden koihj en chibouques (pijp.en) gebragc, en een Albanefche doedelzakfpeler vervulde, met zijn onbehagelijk inftrument, bet gebrek aan onderhoud . Toen bet op flapen gaan
aankwam , bleek bet, dat niec d dn bed in her ganfche fchip
voorhanden was . Dc Admiraal zelf fliep in eene foort van
kribbe achter den bezaansmasc, veal overecnkomst hebbende
met een hondenhok.
Ik kreeg verlof, om de manfchap in bet gebruik van bet
gefchut to oefenen ; naar ik kan hare onbekwaamheid to dezen niet naar eisch befchrijven . Herhaalde malen rigtte zij
de voile laag op den tot doel geflelden romp van een ge1lrand fchip , zonder bet to treffen . We] is waar, de flaat,
waarin bet gefchut zich beyond, bragt daaraan bet zijne toe .
Het fchip voerde iao flukken ; maar pier edn derzelven kon
in eene horizontale fteiling gebragt worden , en van rigten
enz . had men geenerlei begrip . De Admiraal zelf kon lezen
noch fchrijven, en alle verflandelijke infpanning was hem ge .
heel vreemd . Zijne handen fcheen hij alleen om to eten en
zijne gebeden to cellen, zijne beenen om daarop ce zitten to
gebruiken . Wilde hij opftaan , dan hielp hem zijn gevolg op
de been, en fleunde hero ook bij bet gaan onder de armen .
De voornaamtle uicfpanningen der manfchap, beftaande in
blindemannetje fpelen, naar een fluk gelds in een vat met
water duiken , en foortgelijke lompe grappen, gaven hem een
ongemeen genoegen , en hij vroeg lnij niec zonder trots, of
zich de Engeljche Admiraal ook zoo aangenaam wist bezig
to houden !
Zonder den vijand gezien re llebben, keerde de vloot,
binnen weinige dagen, naar den Bosforus terug ; en, na
een' zoo ellendigen kruistogc, verwonderde ik mij niet meer,
dat eels zoo dom, onbekwaam en nietig wezen, als de Ka .
pudan-Pacha, den derden hoogllen rang in bet geheele Turkfche Rijk had weten to verwerven .
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daar thans woonachtig . Van tijd tot tijd isr hij onderhevig aan
plodelinge gemoedsbewegingen , welke hem niet zelden van
verblijf doen veranderen ; wanneer men ter plaatfe, van waar
hij ging, eerst dan, als hij reeds elders gezeten is, verneemt,
wat er van hem geworden is . Zoo baarde zijne ongedachte
verfchijning aan eerie open tafel eens groot opzien bij de
vreemde gasten ; hoewel to Hoarlem zijne tegenwoordigheid
naauweli ;ks words opgemerkt . Den ganfchen voormiddag brengt
ht,) in zijn flaapvertrek door , zich met lectuur onledig hou .
dende , waarin hij behagen vindc . Des namiddags doet hij
zijne dagelijkfche wandeling, gekleed in een' ouden blaauwen
jas , die, even als zijn meescer, betere dagen heogt . In dit
onaanzienlijk gewaad zag ik den voornialigen Koning voor de
eerfte maal ; maar oo',t in dit gewaad was er jets aan hem ,
dat een' ongemeen' perfoon verried , en wie in hem den ge_
borer' heerfcher net zag, kon Loch niet nalaten, in hem een
man cc erkennen , van welken men zeggen moest : „ leder
duim een Edelman! " (*) Naardien hij jarrlijks Io,ooogulden
to verteren heeft , en bovendien de herbergiers, bij welke
hij korter of langer vertoeft , naar men zegt , eenen weak
van hooger hand bekomen , hem nooit eene rekening aan ce
bieden, bepaalt GUSTAAF even ;vel, zich des onkundig hou .
dende, hetgeen hij verteert met gereed geld ; en, om zulks
Heeds to kunnen doen, bepaalt hij zich cot eene zeer goedkoo .
pe, nederige leefwijze . Welk eene les voor de ijdelheid der
wereld l 'c Is een afttammeling van K ARE L D E N XII , (men
vergete dit niet) van wien wij fprnken . Dat hij volkomene be .
wustheid heeft van zijnen coettand , dit lijdt, bij zijn nog
zeer getrouw geheugen , geen twijfel . Wel is waar, de da .
den, die hem zijne kroon kosteden, waren die eens dollemans ; maar - •- (taat hij hierin niet gelijic met elken anderen
Monarch, die bet in hem geflelde vertrouwen mishruikt? Een
Koning was GUST A A F , geheel naar de omfchrijving van
den Romeinfchen Gefchiedfchrijver : Nam impune quae libet
facere, id est regem esfe . Zijn val bevescigde , voor bet eerst
in negen Eeuwen, de vermaning, dat men bet openbaar gevoelen niet behoort to trotferen . Met dat al fchijnt bet befef
zijner voormalige heerlijkheid niec geheel van hem to zijn ge .
weken, maar heefc hij van tijd tot tijd, als 't ware , een' aan .
val van zijne afgelegde waardigheid ; alsdan fluit hij zich op in
zijne kamer, en zijne gewone nederigheid en gemeenzaamheid
zijn op eens verdwenen ; gedurende een geruimen tiJd Iaat
(') In deze wijze van zien deelt Vertaler niet, die hem meermalen bejegende .
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hij zich met niemand in . Her fchijnt twijfelachtig, of deze
coevallen aan eene ziekelijke gemoedsgefteldheid, of veeleer
aan eene voorbijgaande poging tot genezing zijn toe to kennen .
Dan, ook in zijnen gewonen toeftand is G U S T A A F niet
coegankelijk voor iedereen ; immers niers kan hem bewegen,
ilechts voor een oogenblik een' zijner landgenooten to rede
to faan, waaromtrent hij een' onveranderlijken afkeer vertoont. De bloote naam van zijn Vaderland is gal en alfem
voor hem! - Zoo verve is bet met eenen man gekomen,
die eene kroon droeg, en wiens hoogmoed geene grenzen
kende ! Als balling zwerfc hij in Europa. Van hem geldt her
antwoord van Koning L E A R , op de vraag van een' krank .
zinnige : „ Zeg mij eens , neef! is een krarkzinnige een
Edelman of een burger? " -^- L E A R : „ Een Koning I een
Koning I"

HWLE ACOUSTIQUE , OF MIDDEL TEGEN DE D00FHEID .

(Vervolg en flat van bl . 4 :8 .)

A iles, war tot bet

kerkhof betrekking heeft, gevoelt zeke.
ren eerbied voor de Geneeskunde , of liever voor derzelver
beoefenaars . De aanfprekers, met welke onderdanigheid groeten zij den Geneesheer nier 1 De Spectator mogt to zijnen
tilde ce regt over hen klagen ; her is met hen in die 4ad na
eene eeuw nog even zoo als her toen was ; maar , wie hen
van overmoed befchuldige , ik niet. De Directeur der be .
graafplaars , de doodgraver, tot de dragers toe , groeren mij
met flillen eerbied en deftig ontzag, wanneer zij mij out .
moeten onder bet dragen van hetgeen ban door mijne mislukte of niet mislukte pogingen wordt opgedragen . En ik
houde mlj verzekerd, dat her kleed, hetwelk de meeste ellen
Celt, mijne baar zal dekken ; terwiji de leverancier van de
lijkkoets met de deftigile zijner koetfen, uit dankbaarheid,
na mijnen dood, mij voor half geld, zoo niet gratis, naar
de groote , ruime en tulle vergaderplaats van ons uitwendig
wezen zal rijden, ten ware dan, dat bij hem ook gold : waar
het weldoen ophoudt, dear heeft de dankbaarheid haren eind.
paal gevonden . Zij allen betoonen mij , war de Duitfcher
too gaarne ziet
eine lobenswurdige Devotion .
Her naauw verband tusfchen de Geneeskunde en her kerk-
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hof, of at wederom met Karen beoefenaar, meen ik daarin
mede opgemerkt to hebben , dat zij , die zelden om kerkhof
en graf denken, en nog minder om hergeen daar acbter ligt,
wanneer tie Geneesheer hun , om met You rc G to fprel.en, his
ready >>ifte pay (vaardig bij hen zijn bezoek aflegr), toch
eenige toebereidfelen maken, die daarmede in verband fchijnen ce flaan . Die op zijnen Bijbel bet ftof laat rusten, cast
fours naar bet Formulier-gebedenboek, en gelooft, dat de
Boecpfalmen ook voor hem wet niet to vergeefs zouden kun .
nen opgefleld zijn .
Of echter (dit zij in bet voorbiigaan gezegd) op die plek
gronds (hec kerkhof) de gelijkheid zonder eenige beperking
heerschc, -- dit fpreken wij, uic kracht der ondervinding,
althans wac den uitwendigen vorm becreft, den meerge .
noewden, of liever aangeduiden, Schrijver tegen . Hij neme
dit echter voor geene beoordeeling . Dat niet t Hij mogt
ons daarvoor eens rangfchikken onder bet getal der Recen.
fenten, die, let wet op! door hem BEULSKNECHTEN genoemd
worden . Had ik de bevoegdheid, den tijd, de gelegenheid
en den lust, our bet werk van den Heer w . ce be .
oordeelen , ik zoude bet thans niet doen , omdat men mij
Iigt van vooringenomenheid zoude kunnen verdenken, of
ik, om d6n Oogpunt , bet op de andere zoude willen ver .
halen . Ik laat in dezen de flem van bet publiek gelden,
en verblijde mij zelfs, dat een oorfpronkeljk werk eenen
herdruk heeft mogen beleven . De vorm van bet lampje
op bet ticeiblad moge at minder near den zin van den Heer
beoordeelaar in de 1/aderlandfche Letteroefeningen geweest
zijn, bet ficht, door hetzelve verfpreid, fchijnt coch niet
zoo min to wezen . En wat doer dan de vorm tot de zaak?
Dat blijven hangen aan vormen !! Gaat men nu ecbter ge.
volgtrekkingen maken : „ De Recenfenten zijn de uiwoer„ ders der bevelen van den Redacteur, de handlangers, die,
• als bij de artillerij , hec gefchut helpen bedienen, of de
,, opperlieden, die den kalk en iteen aanbrengen, waarmede
• bet tijdfchrift ten deele words opgebouwd ;" en verge.
lijkt gij nu deze goede menfchen, die eigenlijk niet voor
zich, maar ilechcs in last voor hunnen principaal werken,
bij beulsknechten, dan zoudt gij er toe kunnen komen, den
Redacceur bij den bent to vergelijken! - Bij den fcherpreg.
ter. . . .?! Maar zegt dic nu zoo veel kwaads? Behoort
een Redacceur geen fcberp regc to houden? Hij is de man,
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die aan de isten (Galenisten, Brousfaisrsten enz.) en aan de
anen (Stahlianen, tlahnen.annianen enz .) bet opgemaakte
vonnis moet uicvoeren, hetwelk, voigens rede en ondervinding, overeenkomilig den Code der Natuur, door onbe ..
vooroordeelde Recenfenten (*) tegen hen words geveld .
Wanneer nu de gevonnisden van bet knellend fystemen-harnas,
(1k bezig des Schrijvers eigene woorden) dat hun op de
ATo"gefchool om bet geleerde lijf gegoten is en zy Wet konden
losrtaken, door de executie ontdaan worden , hoe menig .
een komt daardoor nice nog tot inkeer, doet amende hone .
rable van zijne geliefde theorie, en fpreekc her peccavi uit!
Wanneer ik alles nu nog eens naga, zoo komt bet mij
voor, dat de Schrijver niet meer dan der waarheid hulde
beeft gedaan, door de Geneeskunde als bet voortdurend doelwit der vinnige en ongebondene fatyre to befchouwen . De
lofzang, door welken zij zoude vervangen worden, wanneer
de hekelfchrijver Karen gezegenden inyloed gevoeld had, words
meestal, zoo als bet mij voorkwam, niet langer aangehe .
ven, dan tot dat den hekeldichter words herinnerd, dat de
Arts evenmin bij den ]of der edelmoedigheid kan ]even, als
de Dichter bij rozegeur en manefch~n . In dic geval neemc
de hekeldichter foms nog de rol op zich van den nit her
water gehaalden jongen bil L A F O N T A I N E .
Dat de Geneeskunde de groote onbekende X zoude zijn ,
is baar to veel eer gegeven . De groote onbekende X is
eigenlijk de mensch, een doolhof naar bet ligchaam, een
raadfel naar de ziel . Wanneer de praktijk alles bedaardelijk
ganziet en Karen vasten (lillen tred goat, en bewerkt her
geen de Schrijver verder uiceenzec, hoe zal de groote X
door theorie ep theorie gevonden kurnen worden ? De prak .
tijk, gelijk haar de Schrijver zeer juist fchildert, rust op
de getrouwe waarneming der Natuur ; van haar alleen heeft
de Geneeskunde hell ce wachten. De theorien, welke met
eeuwen en gefiaehten afwisfelen . . . . war wisfelvallig is, kan
tot geene zekere uitkomst leiden .
Maar, hoe wilt ge van en in de Geneeskunde zekerheid
eifchen? War is veranderlijker dan de mensch ? en hij is
bet ouderwerp, waarmede de Geneeskunde zoo veel to fchaf.
fen heeft . Van zulk voorwerp Mg men, met HUYGENS,
(*) Zulke beflaan er immers ? De brillen zijn thans wel
meet in den fmaak, maar alien volgen tuck Met de mode .
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welzcg,en : Zoo reed ickals ick raed!-Hekelfchrijvers,
gij alien, wie gij zi.jt, voelt gij Diet, dat reeds federt alr .
P o cR A T L s
nict de Geneeskunde bet doelwit der vinnige en onge3ondene fatyre was, maar dat gij uw geflacht
en daarmede uveiven gehekold hebt en nog hekelt? Herinnerc u fl .chts bet punt'.ge gezegde van O w E N (a w E N I
Epigrammata felecta) : „ Indien de menfchen flechcs verko„ zen overeenkomQig de Natuur to leven, zij behoefden gee .
» ne Geneesknnde ." Gij , die heden hekelt en morgen lo£.
zingr, die den eenen dag bet Hofannah aanhefc en den
anderen uit alle magt fchreeuwt : naar bet kruisl gij zijt het
wispelturigtle fchepfet on den aardbadein ; gij Iaat u door
uwe luimen regeren, naar bet u wd l of tegen gaac . Met
zuik een wezeu moet de Geneeskunde zich bezig houden ;
van zulk een kaineleon, die dikwijts op bet ilerfbed zijne
ware kleur Dog Diet vercoont, zal zij lets zekars zeggen ;
omtrent hem zekere voorfchdften met wiskundige naauwgezetheid geven 1 . . .
:Mar , dat it, niec verder voortga .
Mijn oog valt juist op een' voor mij liggenden T E R E N .
T I U S , die mij herinnert : „ 1k ben ook rnensch, en ook
" mij kteeft veel men ; helijks aan ." Order mijne papieren
ligt nog eene fchets, die veel betrekking heeft tot bet
laatfe gedeelce van dit Oogaunt, welk een mensch de Ge .
neesheer behoorde to z n . Zoo gij haar u .ver aandaeht waar .
dig achc, dan zal 1k die voor a opzoeken .
Vergun mij thans nog aileen , (opdat ik eindige met dat.
gene, waarmede ik had behooren ce beginnen) uit erken .
tenis voor bet gezondene, dewiji de oude nicht met hare
doofheid u wederom zoo lastig fchijnt to vallen, u hot
volgende huismiddel mede to deelen : Neem oiijvenolie drie
deelen , amandeloiie dda deel , klcur bet met de kleuritof
des alkannawortels, en gij zutt, volgens bet getuigenis van
den Apotheker o E L L A C ti E R, L2 Infpruck, de huile acoustigue van Dr . R E N a M A U R r C E van Parijs, ook to efm .
Jierdam voor hoogen prijs uitgevent, in al hare kracht be .
zitten . Hot ire ;fchil zal flechts daarin bettaan, dat gij ze
voor eenen geringen prijs verkrijgt, terwijl de ligtgeloovigen
die ce Parys tegen den prijs van zes franker de drie loo .
den kunnen koopen ; to 4rnJlerdam zal zij denkelijk, tegen
den verhoogden prijs pour i'etranger , nog duurder komen
to flaan . Ik deel u dit mede, zoo als ik bet van den Heer
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OELLACHEa ontvangen

heb (*), en heb er niets tegen,
dat gij ber geheim ook aan auderen mededeelr . Ik voor
mij ben een vijand van alle geheimzinnigheid, houdende
hair meestal voor de vruclic van kwakzalverij en eigenbaat . -- Vaarwell
(*) Medicinisch-Chirurgifche Zeitung, 183t.
Beylage van den 28 April, bl . I14.
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DE BRUILOFT IN EENE DER VROEGERE VOLKPLANTINGEN
IN NOORD-AMERIKA .

M

(Eene ware Gefehiedenis .)

A R I A G R ANT, een otderloos meisje , woonde to Dover,
in New-Hampshire. ROBERT WILSON, een joug landbouwer van Salem, beminde haar, en zag zijne liefde met
wederliefde beancwoord . Om in de nabijheid van MARIA
to zijn, befloot hij, in de nabuurfchap van Dover zich to
vestigen . De hoeve, die hij bier betrok, zoude welligt Met
volkomen in den fmaak van alle onze lezers en lezeresfen
geweest zijn . Dezelve lag geheel in de wildernis der na .
tuur ; hooge hoomen verhieven fier hunne kruinen en fchuddeden die in den wind, alsof zij den mensch bedreigden,
welke bun de heerfchappij zou willen betwisten, die zij
aldaar vele eeuwen ongeltoord gehad hadden ; en in de fchuil .
hoeken van deze donkere bosichen loerden dikwerf listige
wilden , verfchrikkelijker en bloeddorltiger, dan leeuw en
tijger. Maar ROBERT WILSON crotfeerde de boomen en
dacht onbekommerd aan de Indianen . Hij had een vrolijk
hart, een' flerken arm, eene fcherpe bijl en goeden fnap .
haan . De moelten en gevaren op zijn levenspad verontrustcen hem even min, als de belemmerende distels op den
weg hem verlegen maakten, wanneer hij kerkwaarts reed .
Edn jaar, nadac hij zich to dezer plaatfe had gevescigd,
begon zijn land reeds bet aanzien van een ontgonnen en
welbebouwd oord to erlangen . De boomen waren verdwe .
nen, en een veld van eenige uitgebreidheid, dat dezelve
verving en de flompen bedekte , prijkte reeds met een' rlj .
ken oogst. Tarwe en rogge groeiden weelderig . Kom'kommers lagen met lange ranken over den grond verfpreld en
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rljpten in de hitte van oogstmaand . Op eene kleine hoogte
in her midden van dit bebouwd land ftond een lief huisje
lit zou hetzelve wel eene but willen noemen, dewijl deze
naam rornaresk is en welligt meer belangftelling bij fommige
lezeresfen kon verwekken ; doch waarheidsliefde dringt mij ,
om to verklaren , dat deze woning, offchoon veel aardiger
en ook beter dan menige wezenl ke hut, nogtans niet in
alien opzigte eene zoodanige hut geleek, welke, als werk
der verbeelding, alleen in de boeken zoo fraai is . Het
gebouw, twintig voet breed en vierentwintig lang, was nit
welbehouwen boomen zamengetteld, had den dak en ontving licht door drie kleine met glas voorziene verifiers . Ter
wederzijden van deze woning verhief zich eene breede laan
met hooge boomen, en eenige kleineren groeiden er voor,
welke men tot fieraad daar had laten ftaan . Wilde rozen en
andere bloemdragende heesters waren door a 0 B E R T gefpaard
of verplant geworden, om zijn landelijk verblijf to verfraaijen.
Dikke, donkere bosfchen beperkten aan beide kanten bet ge .
zigt ; maar voor bet huis was al bet geboomte weggeruimd
tot aan den Cochecho, wiens heldere wateren in de zonne .
ftralen fchenen to danfen . Daarop kon bet oog genoegelijk
rusren , na eenigen tijd in bet donkere der omringende won .
den omgedwaald to hebben .
Voor iemand , die gewoon is aan de verblijven des over.
vloeds en der weelde, zou dit naau velijks ontgonnen oord bui .
ten twijfel zoo akelig, als eene gevangenis, gefchenen hebben
maar voor R o n E a T, die bet grootendeels als eene fchep .
ping van zijne eigene hand kon befchouwen, was bet een
klcin paradijs . Daar ontbrak echter nog lets aan zijn geluk-het bezit van zijne geliefde MARIA . Met haar kon hij bier
zoo vergenoegd levee, als in eenig prachtig paleis, waarin
bij, naar bet verhaal zijner moeder, van wege zijne afkomst,
beftemd was geweest eenmaal to wonen . De dag der voltrekking
van zijn huwelijk brak eindelijk aan . Met reikhalzend verlangen
had a oB E a T naar denzelven uirgezien ; hij beloofde zich dour .
zame en ongeftoorde vreugde : maar MARIA
, alsof zij een
gevoldmranzekfombrandeig voorgevoel van
cenig ongeluk had, Zij geraakte in eene hoogernftige flemming, zoo dikwerf van haar aantlaand huwelijk werd gefproken . Zij kon zelve zich de reden van deze zwaarmoedigheid
niet verklaren . Hare neerflagtigheid ontflond geenszins daar .
nit, dat zij of keerig was van de voorgenomene verbindtenis ;
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1ntegcndeel, zij beminde R o BERT met geheel hare ziel . Ook
ereesde zij pier, in eene wildernis ce wonen ; in langen tijd
hadden de Indianen de nieuwe volkplantingen niet verontrust .
Vanwaar komc her, dac fomwijlen de geest tot creurigheid is
geftemd en zich nedergedrukc gevoelt, terwijl geene redene .
ringen lets daarcegen vermogen `'
Men had groote coebereidfelen cot de bruiloft gemaakt .
Ten drie ure in den na :niddag moest de plegcigheid plaats
hebben . Dan volgde een feest . Voorts zouden alle gasten,
die paarden hadden, mederijden, en her jonge paar begelei_
den naar deszelfs woning. Van den opfchik van bruidegom
en bruid zal ik alleen dic zeggen , dat dezelve in then tijd
geheel naar de mode was , doch thans in allen opzigte ouder.
wets zoude fchijnen ; maar eene befchrijving van oude klee .
derdragt gnat de perken van een zoo kort verhaal to buiten .De eerwaardige JOHN R E Y N E It verrigtte de inzegening.
Daarop zat bet ganfche gezelfchap aan eene lange cafel , die
priikte met een' ongemeen grooten Indiaanfchen pudding -niet gemaakt van Indianen , gelijk zeker Engelschman , een
verklaard voorfiander van den Slavenhandel, dit woord eens
opvattede, maar van Indisch meet . Dezelve flond op een'
tinnen fehotel, die blonk als zilver . De borden waren
van hetzelfde metaal, alien even fraai en pas gefchuurd .
Bovendien had men gebraden rundvleesch en lamsvleesch ,
ook wildhraad , en vele fmakelijke geregten , die ce aangenamer waren , naar mate ze daar zeldzamer voorkwamen. Wijn
en fterken drank bad men niet ; en, war thans opmerkelijk
zijn zoude, de jonggehuwden gevoelden geene fpijt, dat zij
die niet sanbieden konden, en de gasten vonden er geen gemis in, dat zij niet hadden to drinken, war anders tot zoo ,
danige partij fchijnt to behooren.
Her huis van ROBERT flond anderhalve mijl van dat
van Kapitein W A L D R O N , die, als een vader, voor de
opvoeding van MARIA had gezorgd . De naaste menfchelijke
woning lag tachtig roeden van daar. De affland was niet
groot ; maar men beyond zich to midden eerer wildernis .
Geen andere weg was er, dan Bierr men door verhakking
gebaand bad door her woud . Slechts de meest binderlijke
boomen waren geveld en een weinig ter zijde gewenteld .
Over zoodanigen bodem kon nog geen wagen rollen ; doch
bierover hekommerde zich niemand, dewijl men to Dover
nook eenig ander rijtuig op wielen gezien had, dan groote
voermanskarren . Zoo beklommen dan deze ridders de moe .
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dige paarden ; ieder minnaar nam zijn meisje achter zich op ,
en zij reden , met den bruidegom en de bruid aan bet hoofd
van den opcogt, in groove flaatfre af, onder de blijde zegenwenfchen van die genen , welke , WE gebrek aan paarden ,
niet mede bij den crein zich voegen konden . Vrolijk verwijderden zij zich op een' fnellen draf, tot dat zij den kronkelenden weg van het bosch bereikten, alwaar men genood .
zaakt was , langzatner to rijden ; maar ROBERT'S paard, aan
bet pad gewoon zijnde , draafde voort , en was weldra bet
gezelfchap eenige roeden vooruit.
Ben weinig v66r dat men nit het bosch in bet open veld
komt, nadeit de weg, tot op zeer korten afiland, de rivier .
Deze bogt was gemaakt , om eene breede rots to vermij .
den , die fleil zich verhief aan de noordzijde, en naauwelijks
ruimce genoeg voor eenen doortogt overlies . Juist toen ROB E R T om deze rots reed , gaf M A R I A een' gil , zeeg ach .
terover en viel nit den zadel . Op hetzelfde oogenblik fprong
bet paard voorwaarts, en, terwiji ROBERT, zijne vrouw bij
name roepende, hetzelve poogde to doen flilflaan, werd een
fnaphaanfenot gelost, door eenen Indiaan, van achter de rots .
De kogel trof bet paard , terwiji bet, ten gevolge van bet
knellen des Looms, hoog fleigerde, in de borst, en bet viel
achterover op zijnen berijder . Het fnaphaanfchot werd ge .
volgd door een luid gefchreeuw van de bruiloftspartij . Men
vermoedde echter geenszins de reden van dat fchieten, noch
de noodlottige gevolgen, maar onderilelde, dat ROBERT
zijne woning bereikt en tot een vreugdeteeken zijn geweer
afgefchoten had . Hun gejuich verfchrikce de wilden, die
fchielijk wegvloden met hunne gevangene, zonder haar tijd
to laten, om tot haren ongelukkigen echtgenoot to fpreken .
Het gezelfchap reed vrolijk op ; maar hoe groot was de fchrik
en verbazing van alien, toen zij ROBERT, oogenfchijnlijk
levenloos, op den grond uitgeflrekt vonden I Hij was bedekt met het bloed van zijn paard, dat zij voor zijn eigen
bloed hielden . Men zag MARIA daar nergens . Rampen drukken dawn het zwaarfte, wanneer ze plotfeling ons overvallen
to midden van vreugde en volkomene gerustheid . Het gezelfchap , zoo even nog zoo vrolijk , liet thans niet anders
hooren, dan medelijdend geklag over de ongelukkigen, of
verwenfchingen tegen de bewerkers van dit Teed . De .mans
waren alien ongewapend , en konden deswege de Indianex
Wet vervolgen , om M A R I A uic bet geweld dezer vijandeu
1 i
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to bevrijden . Zoodra zij befpeurden, dat R 0 B s R T nog leefde,
voerden zij hem terug naar de mooning van Kapitein wALD R ON, werwaarts hij v66r weinig tijds gegaan was in at
de fierheid der vrolijke jeugd .
Dien nacht fliep niemand in Dover . De inwoners waren
door plotfelijken fchrik bevangen . Zij begaven zich naar de
verlterkte huizen . De moeders drukten hare kinders vaster
aan hire boezems, en durfden naauwelijks ademhalen, terwijl
zij met angst luisterden, en fours den fchrikwekkenden street
der wilden meenden to hooren . Maar die vreeze was noo .
deloos . De nacht ging voorbij zonder eenigen aanval, en
de heldere morgenzon verdreef al fpoedig de overdrevene be .
kommering. De val van ROBERT had geene zoo erge ge .
volgen, als in bet eerst bet geval fcheen to zijn . De lig.
chamelijke ongefteldheid had weinig to beduiden ; maar zijne
bleeke kleur, zijn donker en itrak oog given to kennen, daft
zijn geest zoo veel to meer Teed . Hij bad vast befloten ,
zijne vrouw to zoeken ; en eenige jongelingen, vernemende,
dat hij van zijn voornemen niet was of to brengen , verbon .
den zich , uic eigene beweging , our hem to vergezellen .
Eerst begaven zij zich naar de noodlottige rots . Van daar
volgden zij de Indianen bijna eene mijl in bet woud ; maar
laugen tijd konden zij verder geen fpoor vinden . Na eenige
uren gezocht to hebben , ontmoetten zij een' zoogenaamden
biddenden Indiaan, (een Indiaan, die belijdenis van bet Evan .
Belie bad gedaan .) M E N r) 0 W I T had de Engeljche taal en bet
Christelijk geloof aangenomel :, nadat de volkplantelingen zich
vestigden to Salem. Hij had menige gunst van den ouden
WILSON, ROBERT 'S vader, ontvangen, en ROBERT Van
liens kindschheid at lief gehad . Later was hij naar Dover
vertrokken, alwaar hij zijnen tijd doorbragt met jagen en vis .
fchen in de nabijheid der hoeve van ROBERT . M E N D O .
WIT vond weldra (poor van de Indianen . Zij waren op
hunne fchreden teruggekeerd, na hunne verwijdering van de
bruiloftspartij, en een final pad ingeflagen, tot dat zij eene
meet opene plaats bereikten ; en daarop hadden zij dieper in
de wildernis zich begeven .
Na drie mijlen voortgecrokken to zijn, ontdekte men, waar
de roovers hunne legerplaats gehad hadden . M END O W I T
befpiedde alles zeer naauwkeurig . „ Hoe velen zijn zij Y"
v;oeg R o B E R T . -- „ Twee , benevens de gevangene ," ant.
woord4e M E N D O W I T ROBERT werd bleek ass een doo-
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de , terwiji hij zich bukte , orn van een' ftruik een van gags
en kant vervaardigd kleedingfluk op to rapen , hecgeen hij
wist, dac tot den bruidsopfehik van M A R I A behoord had.
De jonge man flak her in zijnen boezem , en vroeg M E NDOWIT, waar hij meende, dat de viiandige Indianen to huffs
behoorden . ,, Zij zijn van den (lam der Mohawks," was her
antwoord ; " ik bemerk bet aan hunne voetzolen ; zij willen
aan de groote rivier of aan her mec . zich weder bij de hunnen vervoegen ." - „ Zij zalien Diet t" riep ROBERT,
woedend op den grond flampende ; „ ik wil hen vervolgen ;
ik nvil M A R I A weder hebben , of met haar flerven ! M E N .
DOW I T ! gij kent de paden door de bosfchen - wilt gij met
mij gaan ?" Dit zeggende , relde hij verfcheidene dingen op ,
die hij hem geven wilde, als een fnaphaan, buskruid enz .
Doch de Indiaan fprak op bedenkelijken coon : ,, Zij zellen
door de gevaarlijke landlreek van Agiocochook trekken I" „ Wij kunnen hen wel inhalen, eer zij de witte Bergen bereiken ," zeide R o B E R T driftig ; „ gij zult den besten fnaphaan hebben , lien ik in Boston kan krijgen , M E N D O W I T ,
en mijn' volleu kruidhoorn , en een nieuw mess' Dit was
eene zware verzoeking voor den Indiaan ; maar nog meer
deed bij hem of her gevoel vin dankbaarheid , en vooral een
oude en onverzoenlijke haar, lien hij den Mohawks coedroeg .
Wraakzucht is cene bijkans onoverwinnelijke neiging bij deze
lieden van de roode kleur . 1 1 END 0 W I T was Christen , ja ,
voor zoo verre hij her zijn kon ; dac wit zeggen, hij had
niec geheel opgehouden Indiaan to zijn . De nieuwe, door
hem beledene, leer had nog niec then invloed op zijn verftand
en hart, dat hij boven vroegere vooroordeelen zich geheel
wist to verheifen en onbetamelijke hartscogten to onderdruk .
ken . Nu hadden de Mohawks een Christenvriend (een broeder)
beleeiigd ; derhalve fcheen, volgens zijne redenering, her
opvolgen van zijne wraakzucht cen Christelijke pligc to zijn .
Doch er was lets, dat ernf'ige bedenkingen tegen her verge .
zellen van ROBERT bij hem deed opkomen : M E N D O W I T
begreep , dat de Indianen zekere bergengte zouden doortrek .
ken , en daarvoor had hij bijgeloovige vrees . Maar ROBERT
verzekerde zoo lellig, dat zij de Mohawks zouden inhalen
vddr deze Igiocochook bereikten , en hij drong zijn verzoek
met zoo krachcige redenen bij hem aan, dat de man eindelijk
zijne tueftemming gaf .
De zon ging juis : ondar , toen het befluit werd genornen .
Ii2
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Het zou onvoorzigtig geweest zijn, de Indianen gedurende
den nacht ce vervolgen ; en nu er mogelijkheid fcheen, om
M A R : A weder to krijgen , toonde R O B E R T ziCh verflandig
genoeg, om uaar den read van zijne vrienden to luisteren en
cot den volgenden morgen to wachten . De nacht werd groo .
tendeels doorgehragc met bet waken van toebereidCelen cot de
onderneming, en met overleggen, hoe men de Indianen bet
best zou kunnen aanvallen . Eenigen zochten den jongen man
alle poging, om zijne vrouw met geweld weder to nemen,
of to raden, dewijl de Indianen, zoo zij verzekerden, hunne
gevangepen gewoonlijk vermoordden, wanneer men hen non .
viel . Zij zeiden , dat bet becer ware , eenen bode naar de
Mohawks to zenden , die buiten twijfel ontkennen zouden, dot
zij iets vay bet geweld wisten . Deze zouden dan , meende
men, welligt voorwenden, dot bet waarfchijnlijk door zekere
weggeloopene perfonen van hunnen ftam gepleegd ware , en
daarop zoude dan wel eene onderhandeling over bet losgeld
voor de gevangene volgen . Ilec blood van ROBERT verflijfde in zijne aderen , als hij dacht , dot overhaasting den
dood zijner echtgenoote zou kunnen ten gevolge hebben ;
maar, aan den anderen kant, onderhandeling over haar los .
geld was onzeker, en dan kou hare bevrijding nog long uit .
gefleld worden . Ook geloofde hij , dot zij in den flaat barer
gevangenfcbap niet long meer zou kunnen leven , en hif
hoopte de roovers onverhoeds ce overvallen, haar ce ver .
losfen, haar aan zijnen boezem to klemmen, en hare liefelijke
item zijnen naam, als then van haren bevrijder, to hooren
uitfpreken . Door zijne verbeelding hem die alles zoo levendig
voortlelde , fprong hij op en liep naar buiten , om to zien,
of het morgenlicht zich reeds begon to vertoonen . De dag
brak weldra aan ; en volkomen uitgerust , de Indiaan met
zijn fchietgeweer en zijne bijl, ROBERT met een' Chap .
haan met twee loopen, met kruid en lood, en met een
zwaard, voorts elk van hen een pakje dragende, waarin le.
vensmiddelen , alsmede eenige verkwikkingen Voor M A R I A ,
gingen zij op eenen gewaagden rogt uit , die buiten twijfel
gevaarlijker was, dan de ontmoetingen van menig trocsch
ruder, wiens daden in fabelachtige verhalen opgefmukt wor .
den en op de wapenfchilden hunner afflammelingen prijken .
Een roemrijke naam hangt meer of van toevallige omitandig .
heden , dan van groove bedrijven . Had ROB B R T W I L S O N
in den riddertijd geleefd , zijn moed en flandvastigheid zou .
den door dichters en zangers vereeuwigd zijn geworden ; thank
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is er van zijnen naam, of van zijn beflaan, geene andere
herinnering, dan dit eenvoudig verbaal .
Zoo flaken zij dan met bun beiden (it o B E R T's vrienden, hem onwrikbaar in zijn befluit vindende, zeiden
hem , op diens eigen aandrang, bier vaarwel) diep in her
bosch, en, bet fpoor der terugtrekkende Indianen volgende,
ijiden zij eerst dezelven met den meestmogelijken fpoed na ;
doch MEND O W IT begon weldra langzamer to gaan, en poogde
R 0 n E R T to beduiden , dat de twee Mohawks misfcbien ver .
fpieders van eene groote berde waren , en dat men voorzig.
tigheid moest gebruiken , ten einde niet onverhoeds in eene bin .
derlaag to geraken . R o B E R T zoude zich , in zijn ongeduld ,
niet aan dezen dwang onderworpen hebben , zoo bet hem
mogelijk geweest ware, anders to doen ; maar hij kon de
fchreden van M E N D o w i T niet verhaasten , en zag zich dus
genoodzaakt even langzaam to gaan . Met zekere befchroomd .
heid trokken zij dan voorc door oude bosfchen , waar nook
eenig befchaafd mensch zich gewaagd bad . Overal heerschte
eene diepe flilte, behalve wanneer Du en dan bet gefchreeuw
van een' eenzaam levenden vogel met een akelig geluid hunne
ooren trof, of Toms eenig geritfel tusfchen de dorre takken
de reizigers den adem deed inhouden en luisterende flilflaan,
tot dat een hers, dwars voorbij hun pad fnellende, aan de
andere zijde diep in bet woud drong, terwijl zij op hetzelve
niet duifden fchieten , nit vreeze , dat de flag hunne vijanden
in beweging zou brengen , die misfcbien in hunne nabijheid
op den loer iagen . Gedurende then ganfchen dag was er
eene angflige bekommering, eene onbefcbrij f bare onrust in
bet hart van It 0 B E R T - hij zou minder geleden hebben ,
zoo hij met zekerheid had mogen weten , dat M A R I A niet
meer was . De mishandeliugen, welke zij misfcbien zou moe .
ten ondergaan, werden door zijde levendige verbeelding hem
als wezenlijk gefchilderd, zoodat elk geluid hem fcheen op
to wekken om to barer bevrijding to fpoeden, en bet uitilel
en de beletfelen, die er gedurig ontflonden, deden zijn bloed
koken, zoodat hij van woede zich naauwelijks kon bedwingen .
Over zijn ongeduld was MEND o w I T groocelijks verwonderd .
die , met wijsgeerige bedaardheid , behoorlijk tijd wilde ne.
men, om bet fpoor van hunne vlugtende vijanden to onderzoeken , en den Wand to berekenen , welken dezelve nog
vooruit waren , alsmede wanneer zij hen waarfchijnlijk zou .
den inhalers . Dir zou weldra plants gehad hebben , zoo de
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Mohawks Heeds voorwaarts getrokken waren ; doch deze, alsof
zij vervolging voorzagen, badden bet er gedurig op toege .
Iegd, om dezelve to verijdelen . Meermalen waren zij op
hunne fchreden teruggekeerd , gelijk de vosfen doen . Den
loop der rivier volgende , hadden zij fomwijlen zich to water
begeven, en over en weder geltruist op plaatfen, waar alleen
de fchranderheid van een' Indiaan hen kon nafporen . Uit
die maatregelen van voorzigtigheid befloot MEND 0 w I T, dat
er geen groot getal wilden bijeen was ; en des morgens van
den vierden dag gaf hij aan ROBERT de verzekering, dat
zij weldra MARIA, zoo zij nog leefde, zouden zien .
(Het vervolg en hot hierna .)
DE MONSTERMORTIER DER XVDE EEUw .

In den ftrijd tusfchen de Hollanders en die van bet Sticht ,
legerden zich de eerstgenoemden , op den aiften September
J48a, na de verovering van bet Huis Prone/lein, bij Jutfaas,
voor bet Blokhuis op de Vaart. - I s A A C L E L o N c tee .
kent, aangaande bet beleg dezer fterkte, in bet zesde deel
van bet Kabinet van Nederlandfche en Kleeffche Oudheden,
bet volgende aan :
» De Beleegeraars bet Blokhuys naderende , planceden daar
• Cartouwen en Veldt .flangen , en befchooten bet felve feer
„ fterk, fonder iets to winnen . Toen fondt de Bisfchop van
• Utrecht op den 3o!Ien dier maandt twee groote Mortieren ;
• met welke men de meergemelde fterkte ook befchoot,
„ doch fonder iecs to raaken, Hy felve was den s611en reefs
„ in 't Leger gekomen , en bleef 'er toc dat bet Blokhuys
„ overgegeven wierdt . - Vermits de Hollanders nu met al
„ haar Gefchut niets winnen konden, fondt de Steedehouder
„ naar Gorkom, om een groote Busfe, welke daar lag, en
• eertydrs de (tads Zutphen plagte toe to behooren , zynde
• met de kamer fevenchien voeten lang, en fchiecende Koe .
• gels, die weinig kleynder waren dan een Utrechts Half .
• Schepelvat ; welke Busfe Hertog C A R E L VAN B O U R„ G O N D I E N verovert hadde, toen by van Gelderlandt mees• ter wierdt . Met defe Busfe gefchiedde op St . Michiels• Avondt de eerfte fchoot, zynde op een Saturdag, en
,, ,Iraakte bet Blokhuys beneeden . De volgende fchoot ging
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door de burst-weeringe . Met den derden fchoot daaverde
alles 't geen 'er asn 't Blokhuys was . Soo haast als 'er
een fchoot uyt deze groote Busfe gedaan was , wierden ten
eerilen wile de Cartouwen en Veldc .tlangen meede afge .
fchooten . Wanneer bet fcherni open ging, daar de groote
Busfe onder lag , en dat zy fcbieten foude , dan liep bet
Volk van de befettinge uyt het Blokhuys, op een plaats
daar buyten , fonder dat bet de Beleegeraars konden fien ;
en wanneer de fchoot gedaan was, keerden zy wederom
daar binnen . Toen 'er nog een fchoot gedaan was, verfogten fogten JAN VAN ALPHEN en EWOUT RUTGERSSEN,
ais Kapiteynen op her Blokhuys, beneffens de gantfche
befettinge to capituleeren, 'c welk haar wierdt toegefaan ;
waarop zy 't Blokhuys op St . Michiels-Avondt overgaven ,
behoudens
baar lyf, dock zy wierden gevangen gefet. -„
Zij
waren
ook
van Buskruydt wel voorfien geweest , maar
•
• de groote Busfe hadde haar alleen den lust benomen," enz .
Welligt komt her een of ander onzen vaderlandfchen Oud .
heidkundigen belangrijk genoeg voor, om de verhouding van
de toenmalige lengte- en inhoudsmaten, bier boven vermeld,
met onze tegenwoordige handers to vergelijkeu, en daarnaar
de grootte der meergenoemde Busfe , en die van derzelver
geworpen kogel, zoo veel mogelijk, to bepalen . Ik zeg, zoo
veel mogelijk ; aangezien er uit bet berigt niec blijkt, 1s~elke
maten bier eigenli)k bedoeld zijn geworden . - Dan, wat
hiervan zij , zoo ftrekt de medegedeelde bijzonderheid ten
bewijze, dat men zich reeds destijds bier to lande van mon .
ferachtig fchietgeweer, nu en dan, bediend hebbe.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W . H . wARNSINCH, BZ .

EENE RECENSLE VAN EEN MOFFRIKAANSCH EOEK IN EEN

DITO TIJDSCHRIFT

(Zeitung fur die Elegante Welt),

WAAR EENEN HOLLANDER DE LEVER VAN SCHUDT .

„Holland in 1831 en 1832, VOf LUDOLF WIENBARG, der
Philof. Doct . - Hamburg, 1833 .
„ Het voor ons liggende boek geeft , in afzonderlijke fchet .
fen , de geheele phyfiognomie van Holland -- men ziet den
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Hollander met de gelaatstrekken van den alouden Fries en
Batapier, met bet vergramde oog des Protestancfchen ijve .
rears, van den ftouten Watergeus, met den troosceloozen
grimlach des zelfzuchtigen koopmans , met de plompe bee.
nen des onverfchilligen wereldburgers, op de bruggen , dam.
men en duinen, de arbeid zijner handen, llaan, en den rook
uit zijne aarden pijp blazen, enz . enz . Ziet hier eenige Men :
• G o THE is de Poezij in de hofkoets, B Y R O N die to
• paard, JEAN PAUL die per pedes Apostolorum ; de Rol
,, landfche Dichters mogen de Poezij in de trekfchuit voor• ftellen . In Holland ziec men zelden een' ruiter, niet eens
„ een' Manege-ruiter, nog zeldzamer een' voetganger . Alles
• vaart en zeilt ."
• Alles vond ik, gelijk ik 't mij had voorgefleld - name .
„ lijk zindelijk, glad en plat. Alleen de menfchen niet . De
„ itrijd met Belgie had hen geheel uit de fchrenieren van
„ hunne gemoedsgelleldheid gedreven ; bet bedachtzame yolk
• was, door een nieuw gevoel, Ridderdom, Bet, in een
• bun vreemd element gedompeld ; de jongeren flookcen de
„ ouden op ; de dagbladfchrijvers alien . Van eene familie .
• zaak der N A S S A U s maakten zij eene volkszaak , en ge .
• droegen zich zoo ijzegrimmig , dat men er kwalijk van
• werd. Zoo trof ik in de herberg to Ymersfoord een aantal
• jonge Officieren van de Schutcerij aan , die , onder een
• glas wijn, zich op eene hatelijke wijze onderfcheidden .
„ Eindelijk ftelde de jong(le een' toast in : Op Keizer N I R o .
• LA A S en de nederlaag der Pole,! Allen klonken - onder
,, hunne oranjefjerpen floeg geen enkel hart voor de edelfle
• zaaki Neen, de Hollanders zijn geen Duitfchers meer.
• Vuur, water, lucht en aarde hebben hen tot Hollanders
„ verkneed ; hunne fpraak is verfchrompeld en in cen keelge .
• reutel ontaard ; bun geest is nog alleen de droefem van
,, den Duitfchen geest, beroofd van de hemelfche vonk der
• zielsverheffing, vreemd van en arm aan verbeeldingskrachc
• en gevoelI"
„ De Hollandfche Afgevaardigde heeft bet groote voordeel
• van lang to kunnen fpreken , zonder to vervelen , en even
• zoo lang to luisteren , zonder dat hij zich vervele . Ver.
• veting is eene pijn, die de Hollander niet kent ; niet om .
• dat hij werkzamer is dan andercn, (integendeel, er is geen
• land , dat zoo veel lediggangers , lieden, die van hunne
• renten leven , telt) maar omdat bet volflrekc niec in Mine
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natuur ligt zich to vervelen , dewijl hij eerder leegce in de
„ rnaag dan leegte in bet hoofd gevoelt, en geene verbeel„ ding bezit, die eene beftencige bezigheid verlangt :'
„

ZANG DER VOOR BET VADERLAND GESNEUVELDEN,

Koor .

Als

de blikfem fchiet door 't ruim ,
Als de donder rollend gnat,
En de ftorm der baren fchuim
Tegen wal en oevers flaat,
In bet uur van nliddernacht ,
Bij bet bleeke licht der maan,
Houden wij op nieuw de wacht ,
Vangen we onze zangen aan .
Stem men van het Kasteel.
Voor Vorst en Vaderland den fchrikb'ren kamp volftreden ,
Gaf elk van ons met vreugd bet dierbaar leven op ;
Met eerlaurier bekroond, zijn we in den dood getreden ;
Door ons rees Ilollands roem, gelijk weleer, ten top .
In 't middernachtlijk uur, rol, glorievlag, uw banen I
Wij zwaaijen hier op nieuw de aan ons gefchonken vanen ;
Bij 't fluicend ftormgeluid rtjst wear ons eigen doek,
En op de ontroucve f'ad klinkc onze fchrrkb're vloek!
Rijz' 't hoerah voor Holland I Gij , ftormende winden,
Wilt u aan den klank onzer zangen verbiadenI
Koor .

Als de blikfem fchiet door 't ruim , enz .
Klinkt, zangen , van de vest I rolt luide van de wallen
Wij zien er onze viag in fchitt'rend licht wedr flaan .
Voor 't regt van Nederland zijn wij met eer gevallen ,
En 't nakroost kroont ons hier op de eigen gloriebaan .
Hier, waar wij in den damp van kruid en nev'len zweven,
Zag Ne&rlands broederfchaar ons , kampend , bloedig fneven ,
Toen moordend lood en vuur verfchriklijk greep in 't rond,
En roemvol ftierven wij voor Nearlands vrijen grond,
Rijz' 't hoerah voor Holland I enz .
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Koor.
Als de blikfem fchiet door 't ruim , enz.
Stemmen op de Schelde.

De form is ons verblijf, de nevel onze woning,
En ligter din bet fof betreden wij den vloed .
Wij deden d' eed gefand voor Vaderland en Koning ,
En Ancwerps fnood gefpuis zag then ontemb'ren moed .
Wij zweven op den froom , en de opgefoken baren
Den bier ons feestgezang met form en onwedr paren .
Wij redden de eer der vlag, die opvloog in den damp,
En flierven glorievol in d' ongelijken kamp .
Rijz"t hoerah voor Holland! enz .
Koor.
Als de blikfem fchiet door 't ruim , enz.
Wij danfen op bet fchuim der ongefuime golven .
Klink' hun deez' tang in 't oor, als 't bruifen van de zee 1
Zijn we ook in vlam en vuur verfchrikkelijk bedolven,
Nog dreigt ons fchimmenheir op deze onveil'ge red .
Klinkc, zangen, over 't viak der opgezette froomen ;
Dreunt wrekend hun in 't oor tangs deze ontrouwe zoomen I
Blaast, form en winden, blaast1 fleekt fel en feller opt
Ons bleef zij , Hollands vlag ; zij waaic in vlam van top I
Ilijz' 'r hoerah voor Holland ! enz .
Ifoor .
Als de blikfem fchiet door

't

ruim, enz .

Te zamen .

Vereenen we onzen zang op dezen froom en wallen ;
Klink' hij van 't Scheldevlak en van 't aloud Kasteel!
Wij wreekten onzen dood op 's vijands duizendtallen .
Bezweken wij in 't eind', de roem blijfc feeds ons deel .
In overmagt mogt ons de Gal verwoed befpringen ,
Zij voelden onzen moed in 't fcherp' van onze klingen,
En 'c wrekend dond'rend vuur, voor de eer van vest en vlag,
Zegt, wat bij ons de trouw aan Vorst en Land vermag!
Rijz' 'c hoerah voor Holland ! enz .

ZANG DER VOOR HET VADERLAND GESNEUVALDEN .

Koor .
Als de blikfem fchiet door 't ruim ,
Als de donder rollend gaat,
En de florm der baren fchuim
Tegen wal en oevers Nat ,
In het nur van middernacht,
Bij her bleeke licht der maan,
Houden wij op nieuw de wacbt,
Slaan wij deze toonen aan .
F . W . CONRAD .

BET GEVECRT VAN DEN LEEUW EN DEN STIER .

r'

(iS68 .)

oen Alva, ter eere van God en de Kerk,
Hier raasde als de baarlijke duivel,
En hij , met zijn knechten , bij 't heilige werk ,
Zich mestte met Hollandfchen zuivel, Toen is er in Duitsehland een flukje gebeurd,
Der golven van L6the wel waardig ontfcheurd,
En deftig to worden bezongen,
Tot flichting voor ouden en jongen . Verfchrikkelijk zwaaide Due d' 'live zijn zeis,
En maaide bij duizenden koppen ;
Geen ketter, verfcholen in flulp of paleis ,
Was vrij voor zijn galgen en ftroppen .
Ook Egmond en borne betraden 't fchavot,
En honderden beidde nog dergeiijk lot ;
Maar Willem , de fchrandere Zwijger,
Ontfnapte nog tijdig den tijger .
Die wakkere Willem, ontzet van zijn goed,
Gedoemd om als balling to zwerven,
Vergac toch zijn yolk niec, verloor Loch geen moed,
Maar zocht tegen Spanje to werven .
Dan , vond hij in Duitschland al menigen vrind ,
Hij vond er nog meerder vijandig gezind,
En zag met Toledo ze heulen
Zoo deed ook de Keurvorsc van Keulen .
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Die Keurvorsc van Keulen (hem gelds mijn verhaal)
Had juist, in die bloedige dagen,
Zijn' talrijken hoftoet met vorsclijke praal
In 't fledeken Bruhl opgeflagen .
Dddr zat hij, en vierde er met vrolijken geese,
Vriend Alva ter eere, fchier dagelijks feest,
En dronk er met ridder en pacer
Den kostlijkflen rijnwijn als water .
Dii r zat hij, en zwoer er, bij 't boordevol glas,
Eene eeuwige vriendfchap aan Spanje ;
Dar peinsde hij, wen hij fours nuchteren was,
Op (chimp voor den Prins van Oranje .
Maar - zon hij op plannen zijn' krullebol zeer ,
En was hi), als wereld- en geestelijk Heer,
Voorzeker zoo dapper als fchrander, -Vet een was zoo flecht als bet ander .
En bijna was breinkas en wijnkelder lens,
Haast was onze man buiten rade,
Daar kwam er bet Toeval - zoo wijs is geen mensch Verwonderlijk wcil hem to flade .
Een man met een' leeuw crekc bet fledeken door ;
Dat brengt men den fiiflenden Keurvorsc san 't oor,
En, ijlings oncwaakc uit zijn droomen,
Gebiedt hij : „ Die kerel moet komen l"

• Potstaufendf' this roept hij, „ wat licht gaat mij op
• Hec plan voor bet mooifle fpektakel,
• Zoo vruchtloos gezocht, komt op eens me in den kops
• Waarachtig, dat lijkt me een mirakel I
Die
leeuw fla voor Alva in 't flrijdperk der eer ;
•
Een
flier zij dan Willem, en flell' zich to weer :
•
• Hij , Alva, de koning der dieren ;
• Hij , Willem, de flugfle der flieren !"
En pas is bet fchrandere plan uit zijn' mond ,
Of zwermen • van vorsclijke boden
Doorvliegen to viervoet veel mijlen in 't rond,
Om d' adel bij 't fchouwfpel to nooden .
En 't fledeken , als in een' wenk op de been ,
Zeult balken en planken eer kampplaatfe been,
En divert van 't hamergeklater,
Bb 'c opflaan van 't amphitheater .
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't is ddn twee drie, als met een' tooverfiag, klaar,
Terwiji het van tnenfchen vast wemelt ;
D : I okke i der ftrijders ftaan over elka~r ,
Ter zij' van een prachcig gehemelt' ;
Van daar loopen rijen voor d' adel van 'c land,
lets lager voor grooten van minderen ftand,
Nog lager voor burgers en boeren,
Om 't vor1elijk fpet to beloeren .
Daar is hij , de dag van de zinrijke pret I
Reeds tijdig is elk op de koten ;
Geen fpinnewiel blijft er in d' omtrek bezet ;
't Komt alles met ftroomen gevloten .
De fcheile trumpet klinkc de kampplaats in 't rond,
Opdat zij de komst van den Keurvorsc verkond',
En aan(tonds is ieder gezeten ,
En zit, in verwachting, to zweeten .
En pas zit zijn Snuggerheid ook op zijn' ftoel,
Of ziec! een heraut treedt to voren,
En meldc en ontvouwt bet gewigtige doel
Der zeldzame grap naar behooren .
• Dit feest dan," zoo Quit hij op brommenden toon,
• Zij Spanje cer eere, zij Holland ten boon ;
• Profetisch vermelde 't ulieden ,
• Wat cens met die twee zal gefchieden I"
Thans happen van wedrzij de flier en de leeuw,
Bij 't daverend hoerah! naar buiten ;
De Keurvorst vooral geeft eeu' hartigen fchreeuw,
En knijpt zich van pret in zijn kuiten .
Daar ftaan nu de ftrijders regc over elkadr,
En blikken omboog naar de fchreeuwende fchaar ;
En 't is of to Keulen her dondert,
Z66 fchijnen zij beide verwonderd.
Maar eensklaps - daar flaan ze op elkander den blik :
De flier fleekt den kop naar de laagte ;
De leeuw, pas herfteld ran den plotslingen fcbrik,
Betoont tot den ftrijd niet veel grasgte ;
Wel giert hij van honger en fmacht hij van dorst,
Maar, fchoon hij thans muilband noch ketenen torseht,
En v66r zich den bout heeft to kluiven,
Te zuur, naar bet fchijnt, zijn de druiven .
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Dat fammelen marteic de wachtende groep ;

» Op, Alva I fat lustig ten flrijde !"
Zoo fchreeuwc men, en fleekc, bij dic farrend geroep,
Den leeuw met eeu fans in zijn zijde .
Die prikkeling werkc als een vonk op bet kruid :
Ras blikfemc de gramfchap ten oogen hem uit ;
Een vreeslijk gebrul doer zich hooren,
En ijlings - daar fpringc hij naar voren .
Daar vliegt hij vol vuur op zijn wedrpartij aan ,
Die , zwijgend, met vonkelende oogen ,
De fprongen des brullenden gade blijfc flaan ,
En dieper den kop •h oudc gebogen .
En juist vliegt de Hertog den Prins in den baard,
Toen deze oak vooruic fchiec met vreeslijke vaarc,
En . . . . Hemel! wie zou bet gelooven?
Daar flingert hij Alva naar boven

Hij flingert hen opwaarts, wel twintig voet hoog ;
En 't yolk , bij zoo vreemd eeu fpekcakel,
(Wie zag in zijn leven een' Hertog, die vloog7)
Zit flour als een visch bij 't mirakel .
En nu hij weir nedrplofce en kwakte als een pad ,
Toen was 't, of de Keurvorst op brandnecels zar ;
Hij fchold op den koppigen ketter,
En mompe!de een : „ Donrer and Wetter!"

De Ieeuw, onderwiji, van den luchtfprong verbluft,
Komc langzamerhand op de beenen ;
Hij blikt op zijn' vijand - hij duizelt, bij fufc,
En fluipc , nog eens omziende, henen .
En hoe men den Hertog wedr fart op den Prins ,
Hij fchijnt niet ten tweedemaai vecbten van zins ;
Hij kreunc zich aan farren noch tergen,
En gaac in zijn hok zich verbergen .
Maar, „peen!" fchreeuwt her volk,met denKeurvorst begaan,
„ Dat mag niet, dat zal niet gebeuren I
„ De leeuw moec de baas zijn , de flier zal er aan,
» Al zouden we ook zelf hem verfcheuren l"
En dadelijk tijgc men vol liver aan ' t work,
En andermaal jaagt men den leeuw in bet perk ,
Die, 'r farren Loch eindelijk moede,
Nog eens wordc ontfloken in woede .
Wedr fchudt hij de manen en zamelc zijn kracht,
Om 't glorierijk pleic to beflechten ;
De flier, die bedaard op zijn' boefflag hem wachc,
Zet nogmaals zich fchrap our to vechcen .
Daar fpringt dan de leeuw, met een davrend gebrul,
Ten tweedemaal los op den bukkenden but,
En . . . 't gaat hem wedr net als bevorens ;
Wedr does hij den dans op de horens!
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En 't laatfe tooneel van 't profetisch bedrijf
Scbijnt velen van fchrik to verfteenen ;
De icier boort zijn horens den leeuw in het lijf,
En fleurt door do kampplaats hem henen ;
En had men, nog tijdig ter hulpe gefneld,
Den bloedenden leeuw nict ontrukt aan 't geweld,
Den tier in zijn hok niet gedreven,
Wis kostte 't leeuw Alva het leven .
Zoo liep zij ten c :nde, die vorstlijke klucht,
Die deerlijk mislakre vertooning ,
En ieder ging flit, mec benepenen zueht
En peinzend , rerng naar zijn woning .
De Keurvorst ook droop, met zijn' hoed op den nens,
Terug naar zijn !lot en verwenschte den Geus,
En was in geen dagen of weken
Voor ridder of pacer to fpreken .
'k Reb, als waarheidlievend dichter, Lezers! u het felt verhaald ;
'k Heb het Brfihlfche fpotfpektakel trouw en eerli3k afgemaald .
Zal mijn lied nu verder zingen , hoe hec de uitkomsc heeft geleerd .
Dat die kamp, zoo boos ontworpen,waarheid heeft geprofeteerd?
Neen , dat moge Munfler tuigen I ik verzwijg her in mijn lied :
Wie , op Hollands grond geboren, kent toch Hollands glorie niet?
Maar, mijn lieve Lezers ! hebc gij in 't verhaal van dezen ftrijd
Niet tier iinnebeeld hervondeu van een yolk uit onzen tijd?
Of-bedriegt mij ,nijn verbeelding? zweefde bij dit zeldzaam feest
En zijn' deerniswaarden uitflag u de Beig niet voorden geest?
Ja , voorwaar , nieuwbakken volkje , misgeboorte deter eeuw !
Gij gelijkt , in menig opzigt, iprekend op then Briihifchen Ieeuw .
Gun mij , dal ik tot uw llichting (daartoe zing ik met pleizier)
Die gelijkenis ontwikkci in eeo losfen trek drie vier.
Lang gewend aan lei- en nanitband, flondc gij eensklaps vrank en
vrij ,
Wildet fier voor leeuwtje fpelen, maar - waart zwak en laf als hij .
Aangehitst ten itrijde, vie,t gij ons, weleer uw broeders, aan,
Die gij naauw ai, itieren teldet in uw' overdwaalfchen waan ;
Maar hoe ras, o Basterdleeuwen 1 is uw flrijdlust niet verkoeld ,
Toen gij onze horenfpitfen diep in 't ligchaam hadt gevoeld I
En toen gij, o deerlijk fchouwfpel! aangevallen op uw beurt,
Magtloos, bloedend , zwaar gehavend, door de kampplaats werdc
gefleurd ,
Ach I toen ware 't met uw fprongen wis voor langen tijd gedaan,
Rukte niet een Gallisch leger u tot bijfland in de baan .
Nu dan, Belgen I hoort de leering, die ik u ten flotte bled :
Wacht u voor de flierenhorens en fpeelc gij voor leeuwen niet ;
Of, zoo 't echter u niogt lusten, kieedt u in de leeuwenhuid,
En maakt ons voor poelbewoners, boeren, ilieren , kikkers uit ;
Maar vergeet, vergeec hec nimmer : welk een huid ge ons overtrekc,
Altijd words een onverbasterd leeawenhart er me4 bedekc !
En dat eindlijk ieder onzer , lieve Lezers ! jong of oud ,
Zich aan d' armen Keurvorst fpiegel' en de nucte les ontboud' :
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Wie, met Ilinkfche, valfche ftreken en verraderlijken zin,
Strikken fpannen durft voor andren , valt niet zelden zelf er in.
Schoonhoven , junij 1833 .
J B. IC R A M E R S, J Z .
OP HET SPRINGEN VAN DEN DUSGENAA6IDEN MONSTERMORTIER .

I\1onfterachtig, laffe Belgen !

Zijc gij in uw gansch beftaan :
Waar wij ook onze oogen wenden,
Biedt ge ons Monflerbeelden aan .
Noemt uzelven vrij herboren,
Gij , in tnisgeboorten kloek I
Monfterachtig blijft uw wezen
Zegen loondet gij met vloek.
Door een' Koning, den wij eeren,
Werd u 't lleuglijkst lot bereid :
Weldoen maakte u, trouweloozen!
Monfters van ondankbaarheid .
Om uw Mon(terwerk to kroonen .
Wrocht gij een' Mortier, zoo groor,
Dat bet de ijverzucht moest we!tken
Van uw' fnooden Bondgenoot.
Had men u er in gaan ftampen,
Dan . . . . maar neen I wat baatte't bier f
Dwaasheid wijkt niec van de dwazen,
Sties ge ook her, in een' Mortierl
't Was een zinnebeeld, voorzeker,
Van uw dankbaarheid en trouw,
Van uw dapperheid, o helden !
Van uw huich'lend naberouw 1 . . . .
't Monfter braakte vuur en vlammen
Uit zijn ijz'ren ingewand,
En de Satan :eikce, als broeder,
Om dien Helvond , u de band I
la, zij viel in 't eind', de Vesce,
Zoo heldhafciglijk bewaard ;
Maar u bleef, ellendelingen!
Nog een laatfe les gefpaard .
't Monfter, dat uw moedwil baarde,
Moest door uwe hand vergaan :
Zaagt ge toen , verwaten Koning !
Niet een vlammend handfchrifc ftaan ;
Aan den wand, door u bezoedeld,
Van 't geroofde Koningsflot,
Sidd'rend niet het vonnis fchrij ven ,
Dat met uwe outwerpen fpot ?
Zoo toch fpat, o Monfterkoning!
Eens uw Monfterrijk uiteen ,
En, ondankb're Belgen I rest u
Uwe ellende en fchande alleen!
Junij, 1833 .
J . W. IJNTEMA .

MENGELWERK.
RF.DEVOERING, OVER IIE,T BELANNGRUKE DER SCHILDF.R ;'UNST ,
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1.

V

VAN HAIIDERWIJK, RZ .

(*)

olfchcone, wie 't paler tot cyther , en de verien
Tot toonen ziju, die riet in de ijdte iucht verfterven,
Maar eenwen tarten
I die, met zonneglans omftraald,
In 't flonkerend gefleent' van Iris gordel praalt,
Ilea hedcn ftil doet ftaan , 't voorleden wedr doer keeren
En kiuistert door uw' wenk ; gij , Godheid , die wij eeren !
15

Geen aardrijk kweekte u ; n--, en , 't ontfing u van den trans,
Waataan de dagtoorts rijct in onverdraagbren glans,
Die de ( , f),-en blindt : of neen, uit nog een hooger orden ,
Waarin de nemelen , waar wareldftelfels worden ,
En zonnevuren zich ontlteken . Daar.alleen
Is de afkomst, uwer waard, en niet op dit bencdn .'
Zoo zong de eenige en voortreffelijke B I L D E R D IJ K (t)
tot ]of der edele kunst , aan welke in ons Vaderland een
tal van Priesters zijne hulde brengt, die ook onder ons
hare vereerders tellen mag , en die ook wij den wierook
onzer hulde toebrengen , kweekelingen vormende , gefchikt om eenmaal uit onze oefenfchool tot het edele en
verhevene harer tempeldienst, Hierdoor tot Hooger, op
to klimmen . Zoo zong, M. H . , de onvergelijkelijke Dichter ; en niemand uwer voorzeker zal warren , dat de ge(') Uitgefproken ter ge!egenheid van de uitdeeling der
Eereprijzen in her Teekengenootfchap , onder de zinfpreuk :
HIERDOOR TOT HOOGER , to Rotterdam, op den 2o van
Grasmaand 1833 .
(t) Winterbloemen , D . II . bI . 6 .
MENGE.LW . 1833 . NO . 11 .
K k
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dachten , door hens in zijne zangen uitgedrukt, nit bet
rijk der idealen gegrepen , flechts in poetifche geestvervoering neergefteld , alleen het uitvloeifel eener hoog opgewonden dichterlijke verbeelding zijn . Neen ! wat de
Vorst der Nederlandfche Poezij ons in zijne dichterlijke
taal doet hooren , is gegrond op de voortreffelijkheid en
bet wezen dier kunst , tot wier vereering wij thans zijn
zaamgekomen . Of wijst mij een land of yolk , waar zij
niet, van de vroegfte tijden af, door hare tooverkracht,
bet gebied voerde ; waar zij , door haar fcheppend vermogen, door haren invloed en hare uitwerking , de zinnen niet ftreelde , en de harten niet verhief tot alles ,
wat goed , fchoon en voortreffelijk heeten kan .
Meermalen, T . , werd zij u in al hare waarde, kracht
en verhevenheid voorgefteld , en geen feestftond , door
ons aan hare hulde gewijd , ging voorbij , of de Sprekers, die de aandacht der vergadering leidden , wezen
dezelve op haar, als op die flomme Poezij, wier verheven taal ons bet hemelfche en het aardfche , bet eeuwige en vergankelijke predikt ; die onze tranen vloeijen,
onze geestdrift voor bet ware en fchoone ontvlammen
doet, en ons tot alle zoodanige gewaarwordingen flemt,
die ons boven ons zelve en onzen gewonen toeftand
zeer verre verheffen .
Mij , door bet Beftuur dens Genootfchaps , de aangename en vereerende taak opgedragen zijnde, om in deze
vergadering een woord ter regeling en ter beantwoording aan bet plegtige duel onzer zamenkomst to fpreken ,
fchroom ik niet , openlijk to erkennen , dat bet mij niet
weinig moeijelijkheid opleverde, om een bepaald onderwerp to kiezen , dat uwe belangftellende aandacht opwekfken en voor deze feesture gefchikt zijn kon . Veel
goeds en ter zake dienende is reeds , bij gelijkfoortige
gelegenheden , gefproken ; doch , to midden van den rijkdom van gezigtpunten , die bet veld der Schilderkunst
den opmerkzamen befchouwer steeds opent , trof ik er
een aan , waarop ik uwe aandacht wilde vestigen , en
lietwelk , zoo ik vertrouwe , evenmin ongepast in den
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tijd , lien wij heleven , als onbelangrijk voor deze ure
zal geacht worden, daar ik de hope koester , dat bet
ftandpunt, waarop ik ntijne Toehoorders wensch to
plaatfen , gefchikte aanleiding geven zal , om deze feestviering , ter eere der Schilderkunst , eenigzins barer waardig door to brengen ; en heb mij dus voorgenomen , tot
u to fpreken over bet belangrijke der Schilderkunst , in
betrekking tot de Gefchiedenis des Vaderlands .
Om bet opgegeven onderwerp , waarover mijne Hoorders niet zoo zeer cene uitgewerkte redevoering, als
wel eene korte befchouwing van deszelfs aangelegenheid
wachten moeten , eenigzins ordelijk en , zoo ik meen ,
doelmatig to behandelen , wil ik , om uwe overtuiging
aangaande de belangrijkheid der Schilderkunst in betrekking tot de Gefchiedenis des Vaderlands to verlevendigen , u aantoonen , dat z~ , vooreerst, bij uitflek gefchikt is , ona de roemnri/ke laden onzer Vooryaderen
in bet fchitterendst lieht to plaatfen ; it , ten tweede ,
aanwijzen , dat zij , meer dan Gefchiedenis zelve , in
flaat is , on; den v eenadeling eerbied en bewondering
voor de bedr ven des voorgeflachts in to boezemen ; en
u, eindelijk , haar voorflellen , als hoogstbelangrfk ,
om, bij de zucht voor de beoefening der Gefchiedenis , ook de liefde tot bet Vaderland op to wekken en
aan to kweeken .
Het zal wel niet noodig zijn , M . H . , u in bet breede to onderhouden over de aangclegenheid van de beoefening der Gefchiedenis in bet algemeen en die des Vaderlands in bet bijzonder . Hij , die in hare beiludering
belang Belt , weet bet , hoe zij hem, door hare fakkel
geleid , in den nacht der eeuwen terugvoert, waar hij ,
als met eigene oogen, bet voorgeflacht handelen en werken ziet ; terwijl hare beoefening de belangrijkfte bouw .
ftoffen , de rijkfte tafereelen , de treffendfle voorf'rellingen
den Geleerde , den Dichter en den Kunfl:enaar oplevert.
Biedt, M . H . , alzoo de Gefchiedenis in bet algemeen
den Dichter en Schilder de heerlijkf e onderwerpen aan ,
gij erkent bet ook voorzeker met mij , dat geene GeKk2
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fchiedenis voor des Dichters zangen of des Schilders ftomme poezij rijker en waardiger voorvallen , heldendaden
en oorlogsbedrijven heeft opgeteekend, dan de Gefchiedenis onzes Vaderlands . Kunnen de voortbrengfelen der
Dichtkunst ons in geestverrukking opvoeren , als de v A N
HARE NS en VONDELS, de ANTONIDESSEN, de
H E L M E R S E N, de F E I T H S en anderen ons de roemrijke bedrijven der Voorvaderen afmalen ; zetten de gezangen van den Lievelingsdichter onzer Natie ons hart
in gloed , als hij ons aan de f'randen van Nieuwpoort ,
of op den Oceaan bij den vierdaagfchen Zeeflag voert,
of de heldendaden van een' W I L L E M DEN E E R S T EN,
van KENAU HASSELAAR, BEILING, SCHAFFELAAR, HERMAN DE RUITER en zoo velen afmaalt :
de Schilderkunst, harmonisch met hare zuster vereenigd,
oefent dezelfde verhevene werking op ons gevoel en
onze verbeelding uit. Ja ! eere ontvange de voortreffelijke, die wij huldigen ! zij behoeft hierin barer zuster
den voorrang niet of to ftaan . Niet, T. H . , dat wij ,
ten koste der eene, de andere kunst verheffen , of Une
van de bevallige trits, die'door Godentaal, verwenfpraak
of door den adem barer klanken tot onze zielen fpreekt,
op den achtergrond zouden willen plaatien . Neen ! maar
gelijk wij de goddelijke Dichtkunst als de befchaaffter
van bet menfchelijk geflacht vereeren, en haar ook dthir
huldigen, waar zij, met de Historie, door zusterlijken
band vereenigd , de daden en roemrijke bedrijven des
voorgeflachts als in een' fpiegel ons voor oogen houdt,
zoo is bet ook de Schilderkunst , die onze verbeelding
op bet fterkf'e ontgloeit, en onze zielen voor de indrukken van her fchoone en verhevene op de edelfle wijze
vatbaar maakt . Want, war Loch is er (om bier de woorden eens verdienftelijken Schrijvers to bezigen) van her
verftandelijke in de werkzaamheden des Dichters, waarin
de Schilder hem niet evenaart ? Wat zijn de verhevene
klanken des Dichters bij de bezielle fchoonheden en den
levendigen luister des pen feels, wedijverende met de edelfte
voortbrengfelen der Natuur, uitdrukkende de beelden van
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11of en geest , de volinaaktheden van gedaante , de krachten der ziel, den fchitterendfien gloed van kleuren en
den gouden glans des lichts ? Wat is de woordelijke
uitdrukking , vergeleken met de zigtbare tegenwoordigheid ; bet verhaal cens hedrijfs , met bet bedrijf zelf voor
oogen gemaald ? En als zoodanig, M . H . , treedt de
Schilderkunst in al hare belangrijkheid , in betrekking tot
de Gefchiedenis des Vaderlands , op . De veder der Historic male ons, door H 0 0 FT'S of D
G R O O T'S
keurige hand , de bedrijven onzer Vaderen ; de fierlijke
B R A N D T wijze ons op bet ideaal eens Helds, waarop
nooit eenig ander land dan Nederland bogen kon ; de
Dichter bezrnge al die grootheid en dapperheid, die heldendeugd en vaderlandsliefde : maar -• wij wenschten zoo
gaarne die bedrijven , die beehitenisien to aanfchouwen ,
en , als ware bet , de handelende perfonen verwezenlijkt,
bezield voor ons to zign . Wie, T . , zal ons in deze
tooverwereid voeren? -- Daar vat zij ons aan de hand,
de beheerfcheresfe onzer zielcn , die door hare verwen
i'preekt , leidt ons nit het heiligdom der Gefchiedenis in
haren tempel, en geest gefchied- en dichtpen klem ; en
wat de beoefenaar der Historic ichoons en voortreffelijks
uit den nacht der eeuwen opdolf, doet zij hem , met al
de verfchijnfels der zigtbare fchepping, in heerlijken luister , krachtig en indrukwekkend aanichouwen .
Daar voert zij ons aan bet ilrand van Nienwpoort ;
daar zien wij den hevigen worftelftrijd ; daar wappert
M A U R I T S' vaan , en wij zien , in al derzelver kracht ,
de befchrijving verwezenlijkt , welke de Gefchiedfchrijver van den bloedigen tramp heeft opgeteekend . Nu
zien wij , wat D E G R O O T befchreef : die afgeworpen
en verlaten wapenen , die bebloede flranden en duinen ,
en die hetivelen van ligchamen ; en terwiji wij de kracht
van bet gezegde in vollen nadruk gevoelen : doorluchtig was de zege aldaar verovert en walkers gelycke
feedert vale jaren herwaarts niet ligt to vinden is , bewonderen wij den moed des Prinfen en huldigen wij
DI ALT R ITS , als den fehrik van Spataie en den grootiten
LR
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Veldheer zijner eeuw . Hier wijst zij ons op den manmoedigen JACOB SIMONSZOON DE RIJK, bedreigd
met fchavot en dood, en wij lezen het gezegde, door
H O 0 F T ons opgeteekend, uit zijne onverfaagde en edele
blikken : van bereid to zifn om zifne Doorluchtigheid
en het haderland to dienen ; en nu fl:aat hij daar in die
eerbiedwaardigheid voor ons, welke den Held onzer Gefchiedenis kenteekent, die liever boci en foltering en
dood wil ondergaan , dan , ten koste van zijne eer , zijne
vrijheid to begeeren .
Ginds wijst zij ons , daar wij den moed van den onvergelijkelijken D E R U I T E R in onbenevelden glans voor
ons zien , op den eeuwig gedenkwaardigen vierdaagfchen
Zeeuag . Wij zien die oorlogsvloten ; wij zien 's lands
dapperen ; wij zien den heldhaftigen Vlootvoogd . De
vijand wordt genoodzaakt zijne vlag te ftrijken ; Engelands kielen vlugten ; en terwijl ons , bij deze voorilelling der kunst , de getuigenis des Engelfchen Gefchiedfchrijvers, omtrent flat roemrijke van dit heldenfeit, geftaafd words , dat D E R U I T E R de eenige Idmiraal
in Europa was, die zich zoo veel naams verworven
had, ads de groot/le Generaal zoude vermogen to doen ,
zoo ftaat ons levendig tevens voor oogen , wat op
de gedenkmunt ter vereeuwiging van gezegden ftrijd
gegriffeld is
Hier Jlryckt het Britsch gewelt voor Nederlant de vlagh ;
De zee heeft noit gewaeght van zulk een zwaeren Jlagh. (*)

Elders doet zij ons (want ik zoude deze voorbeelden
met honderden kunnen verrneerderen) de R E G U L u ss .E N en c u R T 1 U S S E N van Nederland in een' H A MB R O E K en B E I L I N G aanfchouwen ; en als de Gefchiedenis ons eerie befchrijving geeft van de grootheid
(*) Men vindt care dier Medailles in hat Kabinet re 'sGra.
Zie aanteekeningen op de hulde aan D E R U I T E R
door Mr . J. A . B R AND , bl . r6r .
venhage.
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en ftandvastigheid, van hot beleid en de ftaatkunde des
eerften w I L L E at s , dan toont de Schilderkunst ons dat
edel beeld met die leven3igheid , die minnelijkheid en
aantrekkelijkheid , met Mien peinzenden blik , dien vasten
mond , maar met die trekken van zorg en kommer op
bet gelaat , die hij zoo dikwijls in bet hart verborgen
hield . De beeldtenii des cerbiedwaardigen Grondleggers
onzer Vrijheid fcltittert daar voor onze oogen , en bij de
aanfchouwing van dien voortreffelijken is bet, of penfeel en verwen ons toeroepen : „ Leest de Gefchiedenis
des Vaderlands , en bewondert de daden van hem , die
de hulde van alle volgende eeuwen waardig is, en wiens
eertitel REDDER VAN DEN STAAT, VADER DES VADERLANDS blijven zal !" Zoo , T . , wordt de Schilderkunst belangrijk in betrekking tot de Gefchiedenis onzes
Vaderlands ; en , voor zoo veel gij onze kunstgalerijen
bezocht , zult gij hot moeten toeltemmen , dat zij niet
alleen uitftekend gefchikt is , om zoo vele roemrijke daden en gebeurtenisfen , als welke fchier op iedere bladzijde onzer Gefchiedenis to lezen ftaan, in hot geheugen
tern- to roepen , maar ook in ttaat , om ons oog to verrukken , ons hart to ontgloe1jen , onze bewondering to
verhoogen, onzen kunstzin aan to kweeken , en ons met
eerbied voor bet dierbaar voorgeflacht to vervullen .
Is de Schilderkunst alzoo bij uitftek gefchikt, om de
roemrijke laden onzer Voorvaderen in het lchitterendst
licht to plaatfen , zij is niet minder in ftaat , om , moor
dan de Gefchiedenis zelve, den vreemdeling eerbied et:
bewondering voor de bedrUven des voorgeflachts in to
boezemen . Aan de ontwikkeling hiervan zal het tweede
deel mijner rede gewijd zijn .
Zoo onbekend de buitenlander veelal met de voortbrengfelen onzer Letterk :Inde is, zoo weinig kennis draagt
hij fomwijlen van de Gefchiedenis onzes Vaderlands, en
ongeloofelijk is het, hoe vaak buitenslands onze taal,
onze letterkunde, ons volkskarakter , de geheele historic onzes lands beoordeeld worden . De reden voor dit
verfchijnfel is grootendeels to vinden in vooroordeel ,
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partijdigheid , volkstrots en andere beweegredenen , die,
tot onkunde en de ongerijnmdfte misvattingen leidende, den
buitenlander, onervaren in de Gefchiedenis onzes Vaderlands , onbekend met de gebeurtenisfen van verloopene
eeuwen , de fcheeffte oordeelvellingen over de bedrijven
onzer Natie en de Helden onzer Gefchiedenis doen vellen , of niet zelden van den Nederlander dddr vergeten
to gewagen , waar hij vo-3r tijdgenoot en nageflacht oniterfelijken roem verworven heeft. Aan al deze dwalingen hebben wij zoo veel onwaars to danken , als waarmede Engelfchen , Franfchen en Duitfchers hunne gefchriften, met betrekking tot ons en onze volksgeaardheid, opgevuld hebben ; terwiji de ontrouw van menigen
Gefchiedfchrijver dAdr zwijgt, waar onze Natie ter verdelging van heerschzucht en geweld bet meest en bet
tnoedigst geftteden heeft . Verkiest de vreemdeling zich
met onze Gefchiedenis niet bekend to maken ; zijn onze
taal en bet vooroordeel tegen dezelve hem hinderpalen
om hiertoe to geraken ; moeten de gezangen onzer Dichters , die vaderlandsliefde en heldenmoed , burgertrouw
eel godsdien1Iigen zin ademen , zullen zij den buitenlander veritaanbaar in de ooren klinken, in zijne taal worden
overgebragt : de Schilderkunst fpreekt, onder de verfcheidenheid der talen, eene taal, waardoor zij zich aan alle
volken der aarde kan doen verftaan , en kan alzoo voor
den vrccmdeling de verkondigfter en uitlegfter onzer Gefchiedenis zijn . Zij komen dan, die vreemdelingen ; want,
moge onze Gefchiedenis hun weinigbeteekenend zijn, de
voortbrengfelen onzer kunstfchool worden niet zelden
door ben in waarde tegen goud opgewogen ; en wanneer
zij , bij bet bezoeken onzer openbare, aan kunst en
wetenfchappen toegewijde, Inrigtingen, ook onze Mufeums binnentreden , dan zal de Schilderkunst hun den
roem en de grootheid onzer Vaderen verkondigen, en
menig tafereel hunne bewondering voor de daden des
voorgeflachts, hoe miskend en verdonkerd, opwekken en
aankweeken . Als de beroemde A n E L u N a zijnen landgenooten poogt diets to maken, dat de Hollandfche na-,
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tie ongeneigdheid en onbekwaamheid tot den landoorlog
bezit, dan roepen wij, met den verdienftelijken V A N
KAMPEN, Uit : , Schimmen van MA URITS, PREDRIK HENDRIK, COEHOORN, \VILLEM FRISO
en alle Nasfaufche Vorften , die voor bet Vaderland vielen !
zijt gij bij den Duitfcher dan zoo geheel vergeten ?" (*)
maar wij vocgen er dan bij : „ kom en zie !" en , terwijl
ooze knastfchool hem de fchatkameren onzer Historie
zal ontfluiten , zullcn wij hem voeren bij die tooneelen
en vooral op dat llagveld , waar, volgens het gezegdg
van den beroemden S T 1J L (t) , toen het daar tot een
hoofdtreffen kwatn , de ganfche wergild overtuigd werd,
dat ook de Nederlanders geleerd hadden in 't open veld
en op vijandeltYken bodem naar de zege to Jlaan . De
Schilderkunst zal hem dhir leiden , waar de Admirant
VAN A R R A G O N gevangen, ALB E R T U S gekwetst, het
Spaanfche heir op de vlugt ge(lagen , en door den dapperen 1\1 A U R 1'r s on(terfelijke roem verworven werd ;
terwijl, wanneer zij hem wijzen zal op Leydens benarden
toefland en op den cooed en de voiharding der edele
Burgerij, de tegeni'and , then de vijand bij zijne belegeringen ondervond , hem zal kunnen overtuigen , dat de
Nederlander voorzeker ook tot eene verwerende wiju
van oorlogen niet onbekwaam moet zijn .
Ja, T . , als de bewoner van Albion, door volkstrots
verblind , bet mogt vergeten , welk eene getuigenis eenmaal de beroemde Veldmaarfchalk des Engelfchen legers
van onzen moedigen, hooggeroemden en krijgshaftigen
Kroonprins aflegde , dan zal de Schilderkunst hem toeroepen : „ Daar ziet gij hem , van wien uw W E L L I N CT 0 N getuigde : geen lot genoeg to vinden voor den
moed des Prinfen van Oranje ;" en bij de geheele voorftelling van hey vuur en leven in de houding des Vor(*) Lerkarndeling over de onbekendkeid van de Nederlandfche Taal, Lctterkzsnde en Valksgeaardheid, to vinden Letteroef. voor 1327 . No . VIE
. Meng. bi . 310(t) S T u L , Opkemst en bioei der Ver . Ned. , 3de druk ,
hi . 295 .
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flen, die, to midden van het blikfemen der ;waarden
en den verftikkenden kruiddamp , met den wapperenden
vederbos wuivetide , zijnen dapperen de baan der eere
aanwijst , zal hij moeten blozen en van fchaamte terugdeinzen bij de wetenfchap , dat zijne Natie den dapperen
Nederlander, in dezen voor Europa zoo gewigtigen
worftelftrijd , vergeet, of geheel op den achtergrond durft
plaatfen . Voorzeker, edele Schilderkunst ! gij bezit de
tooverkracht, om de bewondering des vreemdelings voor
onze Gefchiedenis op to wekken ; en als hij mogt twijfelen , of wij bedrijven , der oudheid waardig, op onzen
bodem hebben uitgeregt, dan zullen penfeel en verf hem
in het Gefticht , waar dmflels Wees werd opgevoed ,
eene zelfopoffering wijzen , zoo als Griek of Romein
alleen toonen kan . Ja ! als de vreemdeling op de gelaatstrekken van den edelflen en braafflen der Vorflen ftaren,
en men hem den naam van Boning W I L L E DI noemen
zal, dan zal de Schilderkunst hem al die grootheid, vastberadenheid en vorflelijke deugd voor den geest roepen ,
welke Europa bewonderde, en die, wat de tijd moge
uitwisfchen, den naam van den afflammeling des eerflen
W I L L E M S der wereld verkondigen en tot eerbied en
bewondering wekken zal . Zoo, geeerde Hoorders ! wordt
de Schilderkunst de verkondigfler en uitlegfter onzer Gefchiedenis, ook bij den vreemdeling en bevooroordeelden
buitenlander ; en ook daarom omkranfen wij haar beeld
met bloemen der erkentenis, en offeren den wierook van
onzen lof, met geestdrift, in haren gewijden tempel .
Na u , mijne Hoorders ! de belangrijkheid der Schilderkunst, in betrekking tot de Gefchiedenis onzes Vaderlands , uit het behandelde oogpunt to hebben voorgedragen, fchenkt gij mij voorzeker nog eene korte wijle
uwe aandacht, daar ik u haar, ten flotte, wilde voorftellen , als gefchikt, om , bij de zucht voor de beocfening
der Gefchiedenis , ook de liefde tot het haderland op
to wekken en aan to kweeken .
Wanneer de Schilderkunst (om hier de woorden van
een geleerd en vernuftig Schrijver de onze to maken)
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ophelderingen en noten geeft voor de Gefchiedenis ; a1s de
Schilder waarheid en natuur in de fijne punt van zijn
penieel z66 weet to vereenigen , dat wij de befchrevene
oorkonde levend en handelend voor ons zien (*) , dan
kan bet niet anders , of de zucht voor de kennis en de
beoefening dier beCchrcvene oorkonde moet , bij de befcllouwing van de tafereelen , die zij ons aanbiedt , vermeerderd en verhoogd worden . Of zullen wij, zoo vele
roemrijke bedrijven , zoo vele achtbare beeldtenisfen op
bet doek voor ons ziende , niet de bron opfporen, waar
wij de oorzaken en gevolgen dier bedrijven, de levensberigten en daden dier groote mannen in al derzelver
uitgebreidheid en waarde kunnen befchreven vinden? Zullen wij, dezelve aantlarende, niet opgewekt worden,
om het karakier , de Iotgevallen, de opkomst en den bloei,
de worilelingen en zegepralen, de flaatkunde en regeringsvormen, den moed en de heldengrootheid van dat
yolk to leeren kennen, waarvan de Schilderkunst ons
zulke roemrijke wapenfeiten en cervolle bedrijven afmaalt ?
Voorzeker ! de Schilderkunst zal ons bezielen , aanvuren en ontgloeijen ; en door haar zullen de
bladen onzer historic ons gewigtiger en belangrijker,
bet Vaderland ons dierbaarder worden . Ja! op bet doek
de WILLEDIS ell DE RUI T ERS, de MARNIXEN
enDE RIJKS, de VAN DE 1VERFS en VAN SPEYKS
van Nederland bewonderende , zal de kunst ons liefde
tot bet Vaderland inboezemen , dat zulke Helden voortbrengen kon . Geen f'rijd zal ons to zwaar , geene opoffering to groot wezen . Die helden na to volgen , onze eer to handhaven , onze vlag to befchermen , onzen
naam in de rij der volken to bewaren , --- tot dat alles , en
zoo veel meer, zal de Schilderkunst ons ten fpoorflag
verilrekken ; en gelijk de zangen van T Y R T E U S de
Spartanen in den krijg bezielden , gelijk her beeld van
een gewapend krijgsman certijds de 4theners ten (trijde
aanzette, zoo zal de Schilderkunst, de daden des voor(f') L
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geflachts , den heldendood van zoo vele dapperen ons
voorhoudende, ons aanzetten, om, gelijk zij, good en
bloed, ja bet leven voor bet Vaderland op to offeren ;
zoo zal hun voorbeeld de geestdrift eener geheele natie
ontvonken . Ja ! als eens weder cdat God verhoede ! )
het : voorwaarts ! van de lippen des dapperen Kroonprinfen klinken mogt, dan zullen penteel en verwen bet
ons zeggen : „ Volgt zijne banier ! Zoo als hij Neerlands
ftrijders aan den Vierfprong en bij Bauterfern voorging ,
zal hij nu ! Staart op zijnen vederbos ; waar deze wappert, zal de zege volgen en bet Vaderland behouden
worden , en wij , in bet heiligst vuur ontfloken , fnellen
met hem ten rlrijde, om to overwinnen of to fterven !"
Heerlijk rijst gij dan daar voor ons in al uwe belangrijkheid, in betrekking tot de Gefchiedenis onzes Vaderlands, edele en beminnelijke Schilderkunst ! Uitftekend
maalt gij ons de bedrijven en beeldtenisfen onzer Voorvaderen ; eerbied en bewondering boezemt gij den vreemdeling voor onze Gefchiedenis in ; de zucht voor de beoefening derzelve kweekt gij aan ; de liefde voor bet
Vaderland ontvlamt en v-.rhoogt gij . ledere daad , door
uwen tooverftaf ons voor oogen gemaald , prikkelt onze
eerzucht, en wordt ons een levendig voorbeeld ter navolging . De kunst wekt tot liefde voor bet Vaderland ;
de liefde voor bet Vaderland ipoort tot roemrijke daden .
Schilders en Kunftenaars ! wekt die liefde op door
uwe tafereelen ! Boezemt den buitenlander eerbied voor
ons en onze Gefchiedenis in ! Een heerlijk tijdvak is
voor u geopend . Een Vaderland rijk aan kunflenaars ,
cone Gefchiedenis rijk aan edele bedrijven : welk een verfchiet voor den bloei en de wonderen der kunst ! Voorzeker, M . H . ! onze Gefchiedenis is rijk aan edele bedrijven ; want de dertig maanden, die wij doorleefd
hebben , zijn niet minder rijk en belangwekkend aan onderwerpen voor den Schilder en Dichter , dan de tachtig
jaren, die onze Vaderen , voor hunne onafhankelijkheid
ftrijdende, hebben doorgeworfteld . Grijpt dan krijt, penfeel en verwen ! Maalt , o Kunftenaars ! die wonde-
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ren aan bet nagellacht 1 Uwe kunst zal zoodoende noten en opheldcringen aan ooze Volkshistorie geven . Zij
zal voor onze GeichiedLnis belangrijk , u tot onfl:erfelijken kunstroem , der natie ten krachtigen prikkel , het
Vaderland ter cere , den vrcemdeling ter bewondering,
en bet nageflacht ter getuigenis zijn van eenen moed en
eene dapperlteid, van cane vaderlandsliefde en trouw,
waarvan geene Gefchiedenis de wedergade kan aanwijzen,
maar die 'feeds gevonden werden bij dat Volk, hetwelk,
tc midden van de omwentelingsllormen , die Europa
fchokten , de bewondering der wereld tot zich trok , en
welks grootheid en luister niet zullen ondergaan , zoo
lang hat , bij hat bezit van Staatslieden en Helden , Geleerden en Letterkundigen , Dichters en Schilders , als
waarop bet thans nog room draagt, verbonden blijft met
dat Stamhuis , uit hetwelk ons een Vorst regeert, wiens
neam wij met geestdrift en cerbied noemen , en die , als
Koning van Nederland, als Befchermer van wetenfcnappen en kunften , ais llandhaver van 's Lands belangen ,
de dankbaarheid en liei'de zijns Voiks overwaarciig is .
(Na de uitdeeling der Eereprijzen en lofel jke Getuigfehriften en het hotiden van toeIpraken aan 'idle aanzienljke Commisfien , zoo wel uit de Jledel jke Regering,
als u .t de voornaamJle kunst- , wetenfchap- en letteroef-nerde Cenoot chappen , ter deter Stede gerestigd, welke

dit feast met derzelver tegenwoordigheid vereerden , beJloot do Spreker aldus : )

Voorts gij alien , Tochoorders ! van welk een' rang
of iland, die doze plegtigheid bijcvoondct, uw bijzijn
heeft de feestelijkheid van dezen kunstavond opgeluisterd . 1!-Iogt uwe belangitelling in de bevordering van bet
fchoone en goede opgewekt , en veler inedewerking ons
een bewijs opleveren van de begeerte , om der Kunst en
dezer Inrigting nuttig to zijn !
Verheffen zich de tinnen van den Tempel der Kunst
fteeds hooger en hooger ! Verfpreide de kunstzon , die
thans in Nederland in fchoonen luister praalt, hare verkwikkende ftralen , tot roam des dierbaren Vaderlands ,
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Reeds verder en verder ; en rijze , bij de vermelding
van haren lof, de zucht in aller boezem op, om, waar
wij kunnen, de Schilderkunst aan to moedigen en voor
to ftaan, ten einde haar, in al haar oorfpronkelijk en
eigendommelijk fchoon, als eene kostbare nalatenfchap
aan volgende geflachten over to brengen !
Sticht, Schilderkunst! flicht bier uw' troon ;
Blijf oog en hart verrukken, flreelen ;
Ontgloei ons voor bet godlijk fchoon,
Dat vonkelt nit uw kunattafreelen !
Moog' luiscerrijk uw cooverkracht
De deugd van 't edel voorgeflacht
Aan vreemdling en aan landzaat toonen I
Maal, Heeds oorfpronklijk in uw' crant,
Den heldenroem van Nederlard,
Den krijgsroem van zijn dappre zonent
Ontfluic ons 's lands historieblad ;
Verkondig d' aard' den roem der vaadren ;
Wijs haar, wat helden Nes rland had,
Als fnood geweld den grond mogt naadren !
Zoo zult gij, door penfeel en verf,
Ons hart in liefde voor bet erf,
Zoo fchittrend rijk aan roem, doen blaken ;
Zoo zullen wij door goud of flaal ,
Bezield door uwer kleuren taal,
Voor eer en regt en vrijheid waken .
Ja, Schilderkunst! uw verwengloed
Spreidt over 's yolks historie flralen,
Die ons der vaadren trouw en moed
In onbeneveld licht doen pralen .
o Genius der kunstl oncvlam
In geestdrift voor den Koningsflam
De harten uwer priescerfchsren !
Zoo zullen ze ieder heldenfeit,
Dat Nasfau's naam en roem verbreidt,
Voor 't nakroost onbefmet bewaren .
Komt, Schilders ! komt ; de task is grootsch .
Wat lauwer dorren moge of flerven,
Uw naam braveert bet rijk des doods
En blijft in leven door uw verwen .
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Verbreik,_ alorn , very eft al meer
's Lards heldenroem en fchildereer :
Een dubbie lof zij uw belooning!
Zoo words de zucht voor 't vaderland
Door kunsrpenfeelen voorrgeplant ;
Zoo wortelt gtl met ciren hand
De liefde in 't llo landsch hart voor d' erfgrond en den Koning .
MERKWAARDIGHEREN UIT DE NATUURLIJKE GESCHIEDENIS VAN DEN LUIAARD . Naar WATERTON .
De eigenlijke woning van den Luiaard is tot hiertoe
weinig bekend en zeer weinig opgemerkt geworden . Allen, die over dit zonderlinge dier gefchreven hebben,
beweerden uit ddnen uiond , dat hij onophoudelijk in een'
lijdenden toefland verkeert ; Lit de langzaainheid zijner
bewegingen tot een fpreekwoord geworden is ; dat de
ruimte hem als tot ecue gevangenis flrekt, en dat, zoo
dra hij al de blad .eren van den boom, waarop hij geklomwen was, heeft v~rteerd, hij zich als een kloor in
elkander rolt en op den grond laat vallen . Velen heb.
ben het arme dier diep beklaagd , omdat het als 't ware
tot lijden gefchapen is , en zij hebben de wijsheid der
Voorzienigheid aangeklaagd wegens de voortbrenging van
een wezen , hetwelk de voorwaarden tot zijn gelukkig
beflaan niet in zichzelve vond . Zelfs B U F F 0 N zegt
„ De Natuur ichijnt hier traag , of veeleer is het min„ der traagheid dan ellende, gebrek, ontblooting en wan„ flaltigheid ." Zelfs ontfnapte hem het woord misgreep der Natuur, en hij ontleende uit dit dier een
welfprekend vertoog tegen de eindoorzal en . Zoo fpreken menfchen over de werken der hoogfte wijsheid
en liefde, zonder dezelve behoorlijk onderzocht to hebben ! Lene naauwkeurige nafporing zou hun aangetoond
hebben, dat die allesbefturende Voorzienigheid hier we.
der eene bewonderenswaardige verfcheidenheid in hare
werken vertoont , die ons flechts niet op het eerfte gezigt in het oog vair .
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De Heer W A T E R T O N, een Engelsch reiziger en
natuuronderzoeker , heeft in zijne vier reizen in Ime .
rika over verfcheidene dierfoorten eeu nieuw licht doen
opgaan . Zoo heeft hij ook in de bosichen van Demerary den Luiaard opgefpoord, en bet volgende omtrent
hem ontdekt.
Dit zonderlinge dier leeft eenzaam , en is door de Natuur blijkbaar befremd, om zijn ]even in de boomen door
to brengen . Om hem regt to doen , moeten de natuurbefchouwers hem difi£r opmerken . Maar hij bewoont de
fombere wouden, verblijven van flangen, fchorpioenen
en wreed lekende mieren , of kreupelbosch en moerasfen . Blanken dringen dus zelden tot zijn verblijf door .
Indianen en Negers, meer aan de moeijelijkheden van
dezen grond en luchtflreek gewoon, grijpen den Luiaard,
en brengen hem bij de Europeanen, die dus bet dier
buiten zijnen natuurlijken ftaat, dat is buiten de bosfchen, zien . Van de andere viervoetige dieren toch moet
men de gefchiedenis fchrijven , terwijl zij op den grand
zijn ; van hem, terwijl hij in de boomen is . Zijne voorpooten , of liever armen , zijn fchijnbaar veel to lang ;
zijne achterpooten zeer kort , en winden zich bijna als
een kurketrekker . Zij kunnen dus geene regtflandige beweging maken , of hen op den grond ftaande houden ,
gelijk die van andere viervoetige dieren hun ligchaam
fchoren . Plaatst men hem dus op den vloer , zoo raakt
zijn buik den grond . Daarenboven hebben zijne pooten
geen fteunpunt ; zijne nagels zijn zeer lang, krom en
fpits, en hij kan dus even min gaan als een mensch ,
die bet beproeven wilde , op handen en voeten ltaande,
op de toppen van vingers en teenen to loopen . Wanneer
hij nogtans op den grond moet zijn , wordt hij begunfligd & or de fieenen , wortels en andere uitf}ekende
voorwerpen, waarmede de aarde bier doorgaans bedekt is ,
en waaraan hij zijne klaauwen kan vasthechten . Nogtans legt hij bier zoo weinig wegs af,,dat hij den naam
van Luiaard heeft verkregen . En inderdaad fchijnt bet
voortgaan , of liever voortkruipen , op den grond hem
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zeer moeijelijk to vallcn , en loost hij daarbij m2nigen
zucht . V66r eenige jaren hield ik , zegt de Heer w AT E R T 0 N , maanden ach~ereen , cenen Luiaard in mijne
k amer . l k bragt hem naar buiten , om zijne hewegingen
Bade to 1la ::n . \Vannecr de grond hobbelig was , vorderde hij nog al redelijk feel met zijnc voorpooten naar
den naasten boom ; naar was de oppervlakte glad , zoo
was hij blijkbaar onrustig en ging niet dan pijnlijk . Zijn
gelicfkoosde verblijf was de rug van een' leuningftoel,
maar in de tegenovergeftelde rigting van cen' luijen ouden Heer ; hij ging er namelijk met zijne vier pooten aan
hangers ; zoo knn hij daar uren blijven , en gaf mij fomtijds door cen dof geluid to kennen, dat hij bet w6l had.
Des Luiaards element zijn dus hooge boomen . De
Voorzienigheid heeft den Adelaar de lucht , den Visch
bet water , den Mensch de oppervlakte der aarde , den
Mol den grond heneden dezelve ter woning beflemd . Ook
de boomen zijn niet zonder eigenaardige bewoners gebleven,
als b . v, den fpecht ; ouk viervoetige, den eekhoren en
den aap ; maar deze dierfuorten kunnen met vele vlugheid
hare itandplaats veranderen : all--on de Luiaard is beftemd,
zijn levers daar door to brengen, en wel niet op de takken , gelijk de genoemde dierfoorten , maar order de takken ; daar bewcegt hij zich , daar rust hij , daar flaapt
hij - haingende . Nogtans hangt hij niet met bet hoofd
naar bencden , gclijk de vledermuis vampyr . Wanneer
hij flaapt , houdt hij eenen talc , die met den grond evenwijdig is , vast ; hij grijpt then eerst met den eenen , dan
met den anderen arm , en vervolgens met de beide zamengevoegde beenen, zoodat die alle flechts r ne lijn
uitmaken . Dus fchijnt hij volkomen to rusten . Een ftaart
zou hem in die bonding flechts belemmeren , bet zij liggende , het zij hangende , en daarom heeft hij er geen ,
behalve cen klein endje van anderhalf duim lengte . Bij
bet opklimmen bedient hij zich beurtelings van zijne twee
armen ; kunnende zijne twee voorpooten, of armen, zeergemakkelijk de zwaarte van zijn ligchaam dragen , zoo wel
in het opklitnmen, als in bet flapen . Hij behoeft echtcr niet
brENGELW . 3833 . NO . II .
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altijd op Ecnen boom to blijvcn, maar kan dien beurte .
lings , nadat hij bet loof daarvan tot zijn voedfel gehruikt heeft, vcrwisfelcn . Nimmer heb ik nog, na jaren
verblijfs tusfchen de keerkringen , daar eenen boom van
loof ontbloot gezien ; tegen den tijd , dat de Luiaard
dien kaal heeft gegeten , is er zekerlijk weder ander uitgeloopen , -- zoo fuel is hier de plantengroei ! - Er is
een fpreekwoord bij de inlanders : „ Als de wind blaast,
begint de Luiaard zijne reizen ." lnderdaad blijft hij bij
flit wear onbewegelijk, uit vrees zekerlijk , dat de broze
punt der takken zal breken ; maar, als het hard waait,
vlechten zich de takken aaneen , en dan heeft hij een'
dubbelen fleun . Maar hij kan bijna altijd reizen ; want
windflilte is bier zelden : de gewone pasfaatwind fteekt
doorgaans des morgens ten tien tire op ; dan kan de
Luiaard na her ontbijt op reis gaan , en nog heel wat
wegs v66r bet middagmaal afleggen . Want op die wijze,
die hem natuurlijk is, zet hij een' zeer goeden flap ; en
wanneer men hem dus zag reizen , zou men er nooit
aan denken , hem den vernederenden naam van Luiaard
to geven .
Dus hebben de Schrijvers in hunne fchildering van
dit dier zich in tweederlei opzigt vergist : i . zij hebben
hem nooit in zijne oorfpronkelijke bosfchen , 2 . altijd
in eene onnatuurlijke houding gezien , namelijk op den
grond . Daar gaat de Luiaard even ongemakkelijk , als
een mensch op flelten op een bed met Wren zou doen .
Eens zag ik , verhaalt al verder de Heer WA T E RT 0 N , bij het overzetten der rivier Esfequebo , een' grooten Luiaard met twee vingeren (Unau) op den oever
zitten (*) . Hoe was hij er gekomen ? Een inlander verzekerde mij , dat hij nog nooit eenen Luiaard in die houding gezien had . Hij was er niet gekomen om to drin(*) Er zijn twee foorten van den Luiaard : de A7, met een
kort ftaartje en drie vingeren of teenen ; de Unau, met twee
vingeren aan de voorpooten of handen, en geen ftaart . Daarenboven heeft de Unau zesenveertig, de A7 flechts uchten .
twintig ribben . - B U F F O N .
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ken ; want de boomtaklcen hingen tot in de rivier neder,
zoodat hij die gemakkelijk kon bereiken . Hoe het zij ,
hij kon ons nict ontfnappein
Toen wij bij hem kwamen, wierp hij zich op den rug, en verdedigde zich
dapper „net zi,ine voorpooten . Ik had medelijden met
den armen drommel ; %Iar ik liet hem niet loopen ; dat
zou wreed geweest zdn : ik reikte hem een' ifok aan ,
waaraan hij zich dadelijic vasthcchtte, en bragt hem naar
eene groote , prachtige 1lIoraa (*), die hij met verbazende fneiheid opklauterde , zoodat hij in cone minuut bijkans op den top was ; toen nam hij eene fchuinfche
rigting , greep den talc van een' naburigen boom , en
was weldra het bosch in en nit het gezigt . Met verbazing
befchouwde ik doze vreemde manier van reizen . 1k meende er bij to voegen, dat ik nooit een' Luiaard zoo fuel
zijne hielen had zien ligten ; maar dat deugt niet , want
een Luiaard heeft geene hielen .
Hetgeen de Natuurkundigen van de taaiheid van leven
van dit Bier gezegd hebben , is zees waar : ik heb er
een het hart , een half uur Lang nadat hot uit bet ligchaam genomen was , voelen kloppen . Slechts bet wourali-vergif vermag fneller to werken . Een pijl, met dat vergif der Wilden befireken , doodt het dier in tien minuten .
Er is in het hair van den Luiaard eene nog onopgemerkte ldjzonderheid , die hem van alle andere dieren
onderfchcidt . Van buiten is hot namelijk zeer grof en
dik , doch words allengs fijner , en is eindelijk aan den
wortel als het fijnfte fpinrag . I let heeft zoodanig de kleur
van hec mos der boomen , waarop hij woont , dat men
hem , wanneer hij zich (tilhoudt , naauwelijks van hetzelve kan onderfcheiden .
De Luiaard is het eenige bekende viervoetige dier, dat
zijn geheele leven met de voeten aan de boomtakken
hangt . Ik heb het met de grootite oplettendheid in zijne
geboorteplaats waargenomen . De aap en de eekhoren
grijpen eenen tak met hunne voorpooten , klimmen naar
(*) Eene boomfoort in
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boven , en rusten dan uit, of loopen op den tak ; maar
de Luiaard , na den tak gegrepen to hebben , bl~ft hangen , en gaat zoo under den talc voort , tot hij een' anderen gegrepen heeft . Nooit heb ik bet dier in bet geboomte anders dan hangende gezien . Bij het onderzoek
van deszelfs inwendige deelen blijkt bet duidelijlc, dat
de Luiaard behagelijk in geene houding kan wezen , waarin zijn ligchaam hooger is dan zijne pooten .
Reeds de Marquis D e hi O N T M I RAIL , bij B U FF 0 N aangehaald , verrneldt een gedeelte der bier verhaalde
daadzaken ; hij pleit ook den Unau van luiheid vrij, doch
niet den 4 , lien hij echter nooit gezien beeft .
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SOMMIGE

V y ijleu de beroemde Utrechtfche Hoogleeraar VAN G E U N s
deed eens, in reeds ver gevorderden ouderdom, op een zij_
ner Collegian, ten aanhoore zijner fludenten, ongeveer de
volgende merkwaardige verklaring : „ Neem ik bet groot aantal onkundigen , die de Geneeskunst uitoefenen , in aanmer .
king, en de overhaasting tevens , waartnede zoo vele Genees .
heeren , en onder dezen ook de zoodanigen, wien bet overigens aan geene kennis ontbreekt, hunne bezoeken bij de
kranken afleggen, dan meen ik er, na veeljarige ondervinding, openlijk voor to mogen uitkomen , dat het menschdom
er ongelijk beter aan toe , en de flerflijsten veel geringer
zouden zijn, zoo er in bet geheel geene Artfen waren, en
de lijders hunne genezing, met inachtneming van gepast dieer,
alleen aan natuur en tijd overlieten ." Dic zeggen van then
zoo achtbaren grijsaard zal mogelijk menigeen voor overdre(*) Dat dit fink eene grootere uitgebreidheid gekregen
heeft, dan anders wel de citel zou doen verwachten, is daar.
door veroorzaakt, dat de fchrijver zich, ten einde to nuttiger
to zijn, bij de behandeling heeds hevlijtigd heeft, om, waar
hec maar voegzaam gefchieden kon , zijuen Lezeren , die dit
mogten noodig hebben , vooral den lijdenden onder hen, bet
een en ander onder de aandacht to brengen , waarmede zij ,
in tijd en wijle, bun voordeel zouden kunnen doen .
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ven houden ; maar vermoedelfik deed hij hec niet, althans
niet zoo gemakkelijk , ingeval hij zoo lang , als 1k, door lig.
chaamsfmarten , in de droeve noodzakelijkheid geweest ware
van met meer dan ddn' Arts bekend ce worden , nu eens
aan de onwetendheid des eenen , dan weder aan de to groote
overijling des anderen ter prooije to zijn , en hierdoor dik .
wijis meer to lijden, dan hij welligt zou geleden hebben, zoo
hij zijne herftelling, bij uitiluiting, aan bet lot had toebe .
trouwd . Neen, peen, in zoo verre ik eenigzins bevoegd ben
mijn oordeel uit to brengen, de waardige Hoogleeraar overdreef niet , toen bij alzoo fprak , allerminst , toen hij aan de
overhaasting, waarmede zoo vele Doctoren hun werk verrig .
ten , insgelijks de vermer •r dering van fmart en fterfte meende
to moeten toekennen . Trouwens, die fpoed (tot welks kenbaarmaking en billijke veroordeeling dit flukje dienen moet)
is dikwijls verbazend grout , grooter zeer zeker, dan eene
kunst gedoogt , waarbij bet „ haast u langzaam I" eene zoo
bijzondere behartiging verdient, en zij zich verbeelden kun .
nen, die, gelukkig, niet in de gelegenheid geweest zijn,
dien, door eigene ervaring, to leeren kennen . Inderdaad,
de zoodanigen mijner Lezers, die in dic geval verkeeren,
hebben, om er zich eenig denkbeeld van to vormen, voor .
beelden noodig, die ik hun dan ook to liever aanbiede, hoe
meer en vuriger ik wenfche, zelfs den minilen fchijn van
lastering van mij to weren , waarvan zij mij , in hunne on .
kunde , zoo Iigt , onverdiend , zouden kunnen verdenken .
Vergen zij evenwel niet, dat ik ze nit eigene lijdensgefchie_
denis putte, en alzoo, door de herinnering en vermelding van
daadzaken , die ik liefst der vergetelbeid wijde, mijzelven
noodeloos kwelle en bedroeve ; maar vergenoegen zij zich
met de aanvoering van een tweetal, die ik ontleene uit
hetgene ik bij anderen , toevallig , in eigen perfoon, zag,
en alzoo to geruster in bet midden brenge, omdat ik mij
met geene : „ mij werd eens gezegd , verhaald ," behoeve
to behelpen . Ziet bier bet eene ! Nu ruim een jaar ge .
leden, mii, in de plaats mijner woning, op eene wandeling
bevindende, viol mijn oog, onwillekeurig, op de koets van
eenen , niet onberoemden , Arts , die, er nit getreden , zeker
huis binnen ging, om bet echter, na verloop van een
oogenblik , weder to verlaten , en zich , zijwaarrs af, naar
eene gracht re begeven, waarheen ook mijn weg mij geleidde .
Lang duurde bet niet, of ik zag bet rijtuig op nieuw flit .
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houden, den Geneesheer een even korc bezoek in cene andere
woning afieggen, en daarna nog in drie digs er aar grenzende,
waarop hij naar de overzijde trok , om ook char zijne vifcten
to maken . Verder kon !k 's mans vaart niet nagaan, waartoe
ik ook geeu' lust gevoelde , aan dit ftaaltje van voortvarend .
held overgenoeg hebbende, ow to begrijpen, dat ruim een
kwarder uurs (want veel langer was bet niet!) zeer veel to
korc was , om zes lijders , onder welke ligc ddn kon zijn ,
wiens coeftand alleen zoo veel tijds vereischte, naar behooren op to remen . Niet meer dan twee en eene halve minuut
aan een' lijder to verleenen , die , dacht mij , kon er niet
door, en was waarfcbijnlijk , over bet geheel , bet geld niet
waard , dat er voor gegeven word ! - Het andere voorbeeld
van dien to grooten fpoed leverde mij de ligging mijner woning
tegenover die hens lijders, wiens zware ongefteldheid elken dag
de tegenwoordigheid van zijnen Arts gebiedend vorderde . Da .
gelijks zag ik dien dan ook de floep opgaan en met drift
aanfchellen, zoodat de dienstboden niet wisten, hoe fuel ge .
noeg naar de deur to vliegen, om hem binnen to laten . Msar,
beantwoordde nu aan deze haascige aanmelding en bet gewigt der ziekte de dour van bet verblijf 7 Dit was zoo weinig bet geval, dat mijne huisgenooten en ik naauwelijks ons :
„ de Doctor is hier over wedr ingegaan," uitgefproken hadden, of bet : ,, daar vercrekt hij reeds weder!" volgde,
Meermalen lachcen wij over die, gelijk wij haar noemden,
gevleugelde vifite ; maar nog meerdere malen ergerden wij er
ons over, en zeiden wij tot elkander : ,, Indien dit aan hec
groene hout gefchiedt , wat zal dan aan bet dorre gefchie .
den!" met andere woorden, als de rijke alzoo bezochc wordt,
wat zal dan bet deel des armen wezen ! Meer proefies zou
ik kunnen aanbieden (*) ; dock , waartoe dit ? de gegevene
(*) Zoo herinner !k mij uit mijnen kindfchen leeftijd, dat
zeker, toen zeer beroemd, Arts mij, om wien h .i eigenlijk
gekomen was , in zijne haast, uit zuchc tot politiferen geboren, geheel vergat, en, na (de Courant doorfnuffeld to
hebben, reeds de kamerdeur tot zijn vertrek geopend had,
toen mijn vader hem, nog juist bij tijds, terughield, door
hem na to roepen : „ Dokter I gij denkc in bet geheel Diet
aan uwen kleinen patient!" -- Van dien zelfden Geneesheer
verhaalde mij, v66r kort, iemand, die hem zeergoed gekend
had, en overigens hoog ingenomen was met zijne bekwaam .
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acht ilt genoeg to zi n ; e!I zij , die op nog andere mogten
belust wezen , kunnen
zich getnakkelijk verfchaffen bij
maar al tc vela patiente,l , wier 'oefland langdurige genees .
Mijn doel , met de aangevoerde,
kundige hvl vereischc .
was flechts , anijj bij hen to regtvaardigen , wier mindere omgang met Geneesheeren h-n in verzoeking mogt brengen , mij
van hateiijkheid to vcrdenl :en ; verdenking , die ik to nooder
wil beloopen , naar mate ik r;i ; vaster verzekerd houde , dat
ik den grootil.en cerbied k--ster vuor de Geneeskunst en die
hater beoefeuaren, welke zicli vaa hurine pligten naar behooren trachten to kwijten . - Ja, dit doe ik, cerwaardige mannen , die zulks beflendig puogt ! 1-Ioog waardeer ik uwe verdienflen, omdac mij eigen lijden geleerd heeft, zulke Artfen
op prijs to itellen, wier i:ti-de , geduld , iiefde en godsdien .,
flig gevoel de
fche!ij
me- e ciieude zoo weidadig verzachten,
en wie de ontberingen , die zij zich getroosten , de zorgen,
die zij zich laten welgeva!len, de gevaren , waaraan zij zich
ten offer bieden , regt van aan(praak geven op de meeste on_
derfchciding en de gruot,'t : elitentelij!.heid . Verfueijen zou
ik tnii , miine Heeren ! ind+en i ; : u in can icht wilde plaat
fen , waarin gij niet moet fiaan ; wanneer ik zelfs den ge
ringiten toeleg bij ;uij ontwaarde , o :n it , de eer der menschheid, to onteeran . ;naar als ir; den, zich zoo fchandelijk
overhaastendea, Arts vetcordeJe, dj)i doe ik bet immers u
Pier , wie pligthe of !aug gei;oag aai, der kranken leger geboeid houdt, om uwe roeping naar eisch to vervuilen? Wanneer iit zijnen overdreven fpoed in deszelfs gevaarlijkheid
voorilel , dan doe ik immers hetzelfde , wat g~ doet, - opcrekken tegen datgene , coat , in bet gebied uwer kunst , dikwijis zoo groote fchade aanregt , zoo menigwerf uwe zielen
met de grootite verontwaardiging vervult, en wenfchen doer,
dat zij alien mogten geweerd worden, wier nalatig gedrag,
ten opzigte der lijdende menschheid, een beroep in minachting en wantrouwen brengt, dat, ow duurzaam nut to Rich .
heid, dat hij , om her werk to bekorten , of heel dikwijls
de gewoonte had, bij geringe lieden, die op kamers woon .
den, beneden aan den trap to blijven ftaan, dengenen , die
boven was, re vragen : ,, hoe maakt bet de patient ?" en,
op her antwoord : „al zoo hetzelfde," zonder den liider to
zien , zijn iteretur opwaarts to zenden, in de-i uitroep, „dan
maar voortgaan 1 hetzelfde ! hetzelfde !"
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ten, tot hoogachting en vertrouwen moet opwekken ? Die
hoogachting, dac vertrouwen verdienc gij, die, door gezette
pligcsbetrachring, uwen fchoonen stand ce zeer vereert, dan
dat ik ze u niet voor mijzelven fchenken, en, zoo veel van
mij of hangt, bij anderen bevorderen zou . - Doch, kome ik
dan nu ook, no mij bij den waardigen oefenaar der Geneeskunst, en bij die mijder Lezers, welke zulks behoeven, zoo
ik hope, genoegzaam geregtvaardigd to hebben, dadelijk ter
zake, alle vrees wegwerpende, dat mijne vrijmoedigheid ook
maar door een' eenigen veroordeeld zal worden , bij wien
bet om waarheid en menfchenbehoud voorr.amelijk to doen is!
Vraagt men, welke dan toch wel de redenen zijn mogen van
den zoo grooten fpoed, dien fommige Geneesheeren , bii bet
bezoeken hunner lijders, maken, dan meen ik re moeten ant .
woorden, dat deze van tweederlei aard zijn, geheel of geheel .
telyk to verontfchuldigen, en volflrekt onverfchoonl~k.
Beginnen wij met de opgave der redenen, voor welke eene
geheele of gedeeltelyke verontfchuldiging kan worden aangevoerd.
Tot deze nu breng ik, in de eerf'e plants, wanneer de
Geneesheer met een doorgaand ongefleld ligehaam to worflelen
heeft. leder fchier, die zich , at zuchcende, naar zljne bezigheden henenfeept, wenschc naar haar einde : en zou bet
dan ook niet de . Arts, die in dic geval verkeert, en wiens
werk, nit deszelfs card, zoo weinig gefchikt is, om ligchaam
en geest op ce beuren? Hoe nacuurlijk, dat hij naar huis
en rust verlangc, en uit dien hoofde grootere boost maakt, dan
hij, gezond zijnde, zich wel zou veroorloven! Dezen meen
ik deswege niec to mogen bezwaren, maar, integendeel,
geheel ce kunnen en to moeten veronrfchuldigen , wits hij ,
namelijlt, al dargene poge ce doen, wat zijne wankelende
gezondheid to onfchadelijker voor zijne patienten maken kan .
Laat hi} dit no ; geeft bij son onmatigheid en andere ongeregelde hartstogten to veel toe ; weigert hij to doen , hetgene
zijn geftel weldadig fleunen en verbeteren kan , en ftelt hij
zich, juist hierdoor, to meet in de onmogelijkheid, om zijne,
reeds zoo zwaar to volvoeren , pligcen ce vervullen ; breidc
hij, nit geldzuchc, zljne pralttijk boven vermogen nit, en
waagt hij hierdoor zijne , met hem reeds genoeg wagende ,
lijders to meer ; heeft hij, gelijk men zegt, genoeg om van
to ]even ; kan hij zich dus, met ce minder geldelijk bezwaar,
van de hulp zijner ambrgenooten bedienen , of ook we] zijn
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beroep opgeven, en doer hij echter bet eene zoo weinig als
bet andere : dan meen ii, hem althans niet meer , dan ten
deele, to mogen verfchoonen, en hem to moeten toeroepen :
» Wilt gij volflrekt bij uwe zaken bliiven , ontzie dan uzelven ; neem niet to veel op u ; wil niet , waartoe alleen de
gezonde in flaat is ; en herinner u , dat een G E t t E R T , en
bij ons een v n N V L u T F N, met hunne weinige krachten ,
daarom nog zoo veel uitvoerden , onzdat pligtbefef hen aanfpoorde ze to fparen , en dat zeker lijdend Arts , then ik gekend heb, jaren achtereen, ten zegen der menschheid werkzaam was , omdat hij , haar ten gevalle , ziclizelven vele dingen ontzeide , waarvan anders ook de zwakke niet zoo ligt
aflland doer .
Ook achren wii, ten ardes•e , den fpoed des Geneesheers
geheel of gedeelcetijk to mogen verontfchuldigen, wanneer
h~ zich dies: /lechts nun en dan veroorlooft. Wie zou bet den
Arts , mensch , a!s ieder , en , bovendien , Reeds met lijden .
den moetende omgaan, zoo euvel duiden , dat hij ook al
zijne min lustige oogenblikken hebbe, en zich fours war
meer haaste, dan hij dit, naar bet hooglte en reinfle pligtgebod, eigenlijk wei doen mag 8 Onzer eigene nalatigheden
bewust, en befelfende , hoe vermoeijend , afmattend de Geneeskunst is voor die haar naar waarde beoefent, zijn wij
geneigd, den, zich een- en anderinaal vergeterden, Arts to
verfchoonen, mils, nan,elilk , zijue overhaasting vooral niet to
dikwijls plaats hebbe , hij haar ais eene verkeerdheid befchouwe , er zich voor poge tc wachten , en , zoo hij er in
de gelegenheid toe is, heden tr elite to vergoeden , wat hij
gisteren mogt ziin to kr'rt gekomen . Maar die Geneesheer,
welke zich to dikwijls vergeet en ziiner roepinge ongetrouw
is, de toe'praak van geweten en lijders, wanneer zij hem
tot meerdere gezetheid vermanen, re weinig gehoor geeft,
eigene crvarirg, hoe veel koaads de onopnnerkzaamheid van
den Arts flichten kan, niet genoegzaam in aanmerkingneemt,
de zoodanige mag zeer zeker op geene algeheele verontfchuldigirg rekenen , en zich al uiterst gemakkeliik beoordeeld ach .
ten, wanneer wij hem onder de gedeeltelijk verfchoonbare
rangfchikken , hergere wij echter voifirekt niet doen zouden , zoo deze of gene verachrelijke ondeugd, meer dan
enkele nalatigheid , op zijn vetkeerd gedrag invloed mogt
uiroefenen .
De geheele of gedceiteli ;ke vergeefiijkheid van den fpoed
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des Geneesheers kan ook, al res •der, ir, de li;ilers zelvve ge .
legen zijn . Door tijdelijke vermeerdering van ziekten is hg
we! genoodzaakt zijne vifiten ce bekorcen , en verdient hij ,
dit doende, gelijk van zelf fpreekt, geene berisping, maar
veeleer goedkeuring . Om zich evenwel deze met geruscheid
ce kunnen toeeigenen, moot hij zich bewust zijn , dat hij ,
door, zoo veel krachten en omflandigheden her gehengen ,
mindere oogenblikken aan rust en genoegen re wiJden , er
zoo veel to meer aan zijne lijders geeft ; zich bewust zijn ,
dat hij zijnen werkkring , uit winzuchc , niec zoo zeer uit .
gebreid heefc, als die Arts, welke, zijn kort bezoek, door
beroep op meerdere drukte, willende verfchoonen , van zijn'
patient tot antwootd kreeg : „ Wat goat rnij uwe drukte aan ?
Moet ik dan, omdat giJ to veel op n neemt, in . gevaar mijns
levens komen?" zich bewust zijn, eindelijk, dat hij zij .
nen fpoed pier longer loot vooroiuren , dan de aanwas der
ziekcegevallen noodwendig van hem vordert . - Ook ilaat
hat den Geneesheer vrij , bij ligt ongeflelden , bij patiencen ;
die hij , door langdurige behandeling , kept , zijne bezoeken
eenigzins korcer ce maken, en zich met een' enkclen blik op
zulke lijders ce vergenoegen . Niemand , die weet , dat vifiten niet altijd long behoeven ce zijn our goed ce wezen, zal
hem daarom veroordeelen ; maar hem dan Loch wet berispenswaard achten , wanneer hij zich op zijn vaardig oog en
waarnemingsvermogen al to zeer verlaat, en ce weinig be .
denkc, dat fours uit eene onbeduidende koorts eene zware
krankce ontflaat , en een lijder den Arcs , die jaren over hem
ging, wet eons ontvalt, wanneer deze zulks in bet geheel
niet vermoedc . -- De ongehoorzaamheid , betweterij, genie .
lijkheid, bet wantrouwen van den patient kan, eindelijk,
den Geneesheer mede eene billijke reden tot geheele ver .
ontfchuldiging van zijn haostig vertrek opleveren, nits hij
van zijnen kant beftendig alles doe, wat van hem afhangt,
our den lijder reden tot tevredenheid to geven . Maar ontflaat diens onaangename humeur uit de verkeerde behandeling , onheufche bejegening en to blijkbare ligtzinnigheid
van den" Arts zelven , dan nag hij al zeer voldaan wezen ,
wanneer men zijne zaak flier lager flelt, dais onder degene,
die flechts ten deele kunnen worden vergoelijkt .
Ook mag, ten iaatfle, die Geneesheer op gereede veronc
fchuldiging rekenen, die zich daarom war korcer bij zijne pati8nten ophoudt, omdat h!~, op het Jludeervertrek, zijne ken .
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nis, hun ter bate, ge/ladig wenscht to veraeerderen, r'rr: rtig beoefenaar der Geneeskunst, zoo hij al dien naam ver .
dient, die, heeds den ouden gang houdende, altijd op de .
zelfde hoogte der wetenfchap blijvende, geene poging hoegenaamd doet, om zijn verfland met nieuwe kundigheden to
verrijken ! Vereerenswaardig, daarentegen , hij , wiens geest
altijd met de begeerte vervuld is, om at ruimer en heiderder inzigten in het vak zijner ftudie to bekomen, ten einde
alzoo at nuttiger en nuttiger v , or ziiine lijders to worden I
Wie, bid Ik u , zal dezen veroordeeler. , wanneer hij , nu en
dan, een uurtje aan de ziekenkamers ontneemc, om het zijner
ftudeerkamer to geven ? Niemand, gewis ! iijne handelwijze
ontmoet atom eene volledige goedkeuring . - Maar zou mea
deze ook dien Arts mogen fchenken , welke, zijne eerfte, eigen
lijk gezegde , roeping vergetende en veronachtzamende, her
ziekbed to fpoedig verlaat, en naar zijn boekvertrek ijlt, om
daar niet zoo zeer ten nntte zijner patienten ce verblijven,
maar meest, orn aan zijn verlangen naar onderzoek voedfei
to geven , allerrel ziektegevallen, ook de zeldzaamst voor.
l:omende, en derzelver geneeswijzen, na tefporen, voor her
publiek to fchri ven , en zich hierdoor een' grooten naant in de
gene eskundigo wereld to verfchaffen ? Neen , peen , geheel
to billijken i ; zijn gedrag voorzeker uaiet! Om des ijvers wil,
mogen wij h ; m zijn verzuim omtrent zijne zieken niet ten
allerhoogfle a anrekeu°n , ;,agar geheel onberispelijk is hij
voorzeker ri~2t re scht-en . Voor zoodanig hield hem dan ook
de reeds e roe ade lioogleer ar VAN G E U N S zoo weinig, dat
hij den gew )nen Doctor fleeds naar de ziekenkamer, als de
eiger,iijkc pinats zijner betle :nming, henenwees, hem Diet
toet;aa :: : r , haar to verlaaen, en zich der geneeskundige letter.
oefenir•g .cra to wijden, vOOr en ateer hij zich daar van zijne
oligten , naar r,ehooren , gekweten had ; cerwijl deze zelfde ,
zoo waardi~e , uan de 1-loogleeraren voornamelijlt op hunne
fludeerkwn .:rs wenschtc, en hen , offchoon er zich ook dezutken onder zijne ambtgenooten bevonden, fcherp hekelde,
die zich niet , all's hij , alleen tot her geven van confulten
heperkten, maar , als Doctoren, vifiten deden, en hierdoor der
Geneeskunde en der fluderende jeugd oogenblikken ontftalen,
die haar, bij uitiluiting, toebehoorden .
Uit bet tot dusverre gezegde zal men ontwaard , hebben,
dat ik ge;;eel o ; gedeeitelijk verootfchuldigd heb , wat zulks
naar bij eenige mogelijkhei i kon , en , naar ik vertrouwe ,
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mij dan nu ook to gereeder en met to minder wedrzin son .
hooren, wanneer ik overga, de onverfchoonlyke redenen van
den to grooten doccoralen fpoed aan to voeren, en, offchoon
met befcheidenheid, evenwel met vrijmoedigheid en naar
verdienfte, to gispen.
Tot deze nu breng 1k, vooreerst, de zuckr tot gemak.
Wij hebben den Geneesheer van eene wankelende gezond .
held, die naar den afloop zijner bezigheden verlangt, reeds
verontfchuldigd, en doen bet nogmaals . Maar antlers moeten
wij to werk gaan omtrent hem , die, her zij dan uic wanlust
in zijn beroep , her zij uit traagheid , of om andere dergelijke
berispenswaarde oorzaken , zijn huis met verveling verlaar,
dat des lijders met wedrzin binnentreedt, er al geeuwende en
gapende vertoeft, en her, hoe eer hoe liever, weder uitfnelt,
om op nieuw de rust to gaan nemen , die hij zoo noode
vaarwel zeide . Waarlijk , zulk eenen dienaar kan de Geneeskunst, die in baren beoefenaar een helder hoofd, een warm
hart, een' ijverigen geest met a1le reden vordert, zeer wel
misfen ; en echter heeft zij bet verdrier van to moeten zien,
dat zoo menig Geneesheer zijne praktijk aldus uitoefent .
Maar, hoe zou zij zich ook bij mogelijkheid van zulke
wezens geheel ontflaan kunnen? De een houdt zich aan
haar, omdat hij nu eenmaal onder haar gevolg behoort ; de
ander, omdat hij Loch lets om handen dient to hebben ; de
meesten, omdat zij begrijpen, dat de Doctor, door een kort
verblijf bij zijne patienten, bet Loch altijd in zijne magt
heeft, zich her werk zeer gemakkelijk to maken, en deswege
voor geene regtbank ter wergild tot verantwoording geroepen
words . - ,, D :t laatfle zij zoo, en is zoo," zegt gij, mijn
lieve Lezer! „ maar," voegt gij er, to regc, bij, ,, ik zou
wel eens wenfchen to weten, was Loch de vadzige Arts zijnen vrijmoedigen patient antwoorden zou , wanneer deze van
zijn ziekbed hem eens dus toefprak : „Wegens uw gemis aan
ijver wordt gij wel voor geene rcgtbank ter verantwoording
geroepen , mijn Heer ! maar mijn belang evenwel , en dat der
mijnen, gebiedt mij, er u, in eigen perfoon, over to onderhouden . Kunt gij bet loochenen , is bet niec uwe zucht tot
gemak, die u cragelijk doet komen, wanneer ik uwe hulp
inroep, u de portefeuille zoo fuel uit den zak doer halen,
als gij mij maar met een half oog aangezien, met een
half oor aangehcord hebt , en die u zoo ras doer vertrekken,
dat men al zeer onkundig moet zijn, om niec to begrijpen ,
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dat een work, zoo fpoedig afgedaan, hoogst gebrekkig moet
wezen? 1Vaarlijk, ik gun u gemak, maar gun bet ook mij 1
ik gun u uachtrust, dagrust, rust van alle foort ; maar noodzaak mij , in 's hemels naam , niet tot flapelooze nachten,
rustelooze dagen en velerlei kwelling ! Valt u uwe taak to
zwaar, ftaat zij u tegen , wel nu, waarom haar niet opgege .
ven? En , kunt gij dic niec , waarom u dan niet verkloekt,
als zoo velen , die ook naar gemak uitzien, en bet ook be .
hoeven , maar bet toch nit piigrbefef, of om andere rede .
nen , niet semen? Hoe, gij zuudc mij molten opofferen, om
uwe rust ce bevorderen, en bet den tragen regter, die zich
fpoedig van uwe zaak afmaakt, den ijverloozen pleitbezorger,
die u, door zijnen fpoed, uw proces doet verliezen, den Iui .
jen daglooner, die; u , door overhaast werk, op groote koscen
jaagt, ten kwade mogen duiden , dat zij uwe belangen aan
hunne zuchr tot gemak ondergefchikt maken? Billijkt gij mijne taai, o, verander dan van gedrag, en heb eerbied voor
eene kunst, waar zoo vele ongelukkigen raad, troost en hulp
van verwachten , en die wakkerheid, als eeneerstvereischte,
vordert van u , van elk, die haar zegt to beoefenen!" - Nog
eens , to regt , mij n Lezer , wenscht gij to weten , wat de,
zoo op gemak gezecte , Arts op deze redenen we[ antwoor .
den zon . Dic antwoord zou. uatuurlijk verfchillend wezen,
en van bet zedeiijk gevoel des gevraagden veelzins afhangen :
woonde dit in hens niet meer, dan zou hij zich aan zoodanige predikatie weinig bekreunen, en voortgaan met er tegen
to zondigen ; maar had bet nog eenige plaats in zijn hart,
dan zou hij zich wel moeten veroordeelen , gelijk gij hem
veroordeelt, en ik met u .
Onverfchooniijk noem ik hot , al verder, wanneer zich de
Geneesheer met zijn werk overhaasc nit cene to ver gedrevene winzucht. Wie bet altaar bedient, moet er van leven ;
wie zich der Geneeskunst wijdt , er beftaan in vinden . Wat
is bi!lijker? De voorbereidende , en fteeds voortdurende, flu .
din van den Doctor zijn ce kostbaar, zijn beroep, wdl uitgeoefend , levert to vele bezwaren en zorgen op , vordert
van hem to groote opofferingen , dan dat hij er niet, onbekommerd , van zou mogen ]even . Ik voor mij gun den waardigen Arts aanzienlijke winflen, en prijs hem veeleer, dan
dat ik hem zou taken , wanneer hij zich die door ijverige
pligtsbetrachting verfchaft . Maar, wanneer hij die winflen,
door de bekorting zijner vifrcen , en aizoo door de verwaar-
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'oozing der zieken , verkrijgt, dan is hij , in mijn oog , niet
fechts berispelijk, maar ook zeer verachtelijk . En evenwel,
hoe vele gewetenlooze Doctoren creft men, helaas! niec aan,
die hunne bezigheden op zoodanige wijze uicoefenen , als
meest gefchikt is, niec om hunne patienten to genezen, maar
om bunne beurs to vullen ! Zoo pat daar die geldgierige
Arts to werk, die huis in huis nit ijlc, van her eene naar
bet andere ziekbed draaft , om zijne rekeningen to kunnen
vergrooten en aan zijne geldzucht re voldoen, welke echter
even weinig, als die van elken gierigaard, immer to bevredi .
gen is . Zoo handelt daar die andere , die wel tot her doers
van vele vifiten gehouden is, omdat hij ,niecvlazhn
zelven hebbende, echter, met zijn huisgezin, op een' voet
leeft, veel to kostbaar, en niet vol to houden, zoo hij elken
patient zoo veel tijds geeft, als dezen toekomt,
Te regt ,
mijn lieve Lezer, zoudt gij wel wenfchen to weten , was de
Geneesheer, wien de winzucht zoo magcig voortdrijfc, den
wrevelmoedigen kranke zou antwoorden, wanneer deze hem
van zijn leger eens dus toefprak : ,, Gij maakt Reeds zulk
eene haast, mijn Heerl dat her u onmogelijk is, mij, naar
behooren , to vragen, to antwoorden, waar to nemen . Vergeef
her mij, maar dwaal 1k zoo geheel, als ik geloof, dat de re .
den van uwen ce grooten fpoed in uwe begeerte to zoeken
is , om uwe bezoeken to vermenigvuldigen en uw tijdelijk
vermogen to vergrooten ? En bedrieg ik mij in dezen niet zoo
geheel, zoo fta mij toe, u, op uw geweten af, to vragen ,
of her wdl van u gehandeld is, wanneer gij uw werk ten
halve doer, en mij, door deze uwe nalatigheid, zoo dikwijls
verpligt, u terug to doen komen voor hergene in eens had
kunnen gedaan zijn ? Lig ik dan hier in de ellende, ow aan
uwe geldgierigheid gehadig nieuw voedfel to geven, of om
u in ftaac re ilellen, met de uwen, eenen levenstrein re voe_
ten, then gij niec houden kunt, zonder mij, ongelukkige, to
berooven ? Heb welgevulde beurzen , maar ledig de mijne
en die van anderen flier zoo onbarmhartig I Heb , waaruit
gij uwe prachcliefde kunt voldoen , en die van vrouw en kinderen ; maar noodzaak mij en de mijnen niet, om, u ten gevalle, een gering kleed to dragen, eenen foberen maaltijd to
houden, en in angst en zorg to leven I Wit ik van u vraag,
vordert gij dit zelf niet van den daglooner, die bij u arbeidt,
van elk , die u iets levers, deugdzaam werk , goede waar, en
billijke hoeveelheid van een en ander? Zijt gij over den man
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voldnan , die, nit •. vinzuc'~t , u tarisleidt? of , veroordcel.t gij
hem niet , en ont',:e t gij hem niet awe verdere gunst? Zeg
mij , moogt gij , \vat hij , naar uw eigen oordeel , niet vermag ? Gelden uitvil.gten voor it , die gij zelf wraakt , wan
neer hij ze voor zich oppert ? - Nog eens, to regt, mijn
Lezer, wenscht gij to weten, wa : de Geneesheer, wiens oog
meer op de bears dan op hot heil zijns patients gevestigd is,
op zulk cone taal ,vl zou antvvoorden . Bit antwoord zou,
dunlet mij, zeer verfchillend weten, naar bet ge .veten meer
of min in hem geflorven was . De gewetenlooze zou vermoedelijh , in toorn ont ;}oken , zijne verkeerdheden pogen
goed to praten , en er in bliiven volharden . Hij, in wien bet
zedelijk gevoel nog leefde , zou voor r het minst zwijgen ,
maar, zwiigende , zicn .-< elven veroordeelen, gelijk gij hem
veroordeelt, en il, met u .
Voorzeher veroordeelt gi, ook met mij lien Arts ten voile,
wiens fpoed uit overdrevene zucnt tot vermaak ontflaat . Uitfpan_
ping moet een Geneesheer hebben ; hiertoe is hij , ads die dagelijks de kuaaghuizen bezoekt, zoo zeer als iemand , geregtigd .
Wie, wic zou bet hem betwisten, en niet veeleer bet zijne bij .
dragen , orn het leven van den man to veraangenamen , die zich
aan de dienst tier lijdencle tnenschheid wijdt? Maar, wanneer
de begeerte naar vermaak bij hem zoo groot is, dat hij zijne
ltranken verwaarloosc, bun naauwelijks den genoegzamen tijd
guunende, om hunne kiagten to uiten ; wanneer hij gemelijk
wordt , als zijn patient een wat larger verblijf van hem vordert, dan zijn verlangen naar uitfpannirg hem dit veroorlooft ;
wanneer lid , met bet horolo„ie in de hand , ziin werk ver .
rigs, en gedurig ziet . of haast bet nor aar is, o ;n naar So .
cieteit, gczc fci i , fcl.ouwburg of Concert been to fnellen ;
wanneer hh zoo verzin : l jut is, dat oli .;t bij hem verre achterllaa- ; dan zie ik poetic hens , hem to verortfchuldigen .
Te regt, mijn lieve Lezer, wenscht gij to weten, wat wel
zulk een Arts autwoorden zoo , wanne,'_r eens een verontwaardigd lijder heart van zijn ziekbed this toefprak : ,, Dat gij op
time vermaken zoo buitenfporig gezet zijt , mijn Heerl gaat
mij en mi,;nen lotgenooten regtflreeks niet aan maar wanneer
gij dit doer ten onzen koste, dan raakt dit ors wel degeiijk .
loiaauwelijks voor :nijne legerflede verfchenen, of de begeerte
naar uwe uitfpanningen drijft er u van weg, en , wit bet
geval ., dat gij Owe enoegens, mijnenthalve, voor eene wijl
vaar,vLl zeggen moet, dan fpreidt gij een' zoo ergerlijken
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wanlust en wrevel ten coon , en maakt gij zulk een' fpoed,
dat men u onmogelijk naar behooren raadplegen kan . Ik,
door uw toedoen, bet brood der fmarce etende, gij de keur
der lekkernijen! IV , door uw toedoen , bet water der ver_
drukking drinkende , gij den uicgelezenlien der wijnen I Ik,
door uw toedoen , met mijzelven en rr,ijne jammeren in ge .
zelfchap, gij met uwe lustige vrienden I Ik, door uw toe .
doen , in de ellende , gij in de vreugde ! Achrt gij dic alles
voor niets ? Treft u deze vergelijking niet ? Zeg mij , wan .
neer gij regt hebt, den man, die uwe zaken waarnee nt, to
veroordeelen , als hij zulks , uic zucht naar vermaak , met
overhaasting en ten halve doer ; als gij regt hebt, uwen
dienstknecht re gispen , die , uic gelijit verlangen , zijne be.
zigheden met overhung verrigt, zou ik dan u uwe pligten
jegens mij niec mogen voor oogen ftellen , die eveneens handelt als zij ?" -- Nog eens , to regt , mijn Lezer , wenscht
gij to wezen , war antwoord de fchuldige Arts op een en ander geven zou . Dic zou ook al wederom van zijne meerdere
of mindere gemoedelijkheid afhaugen : de onverbeterlijke zou,
met bitterheid vervuld, zijn gedrag mogelijk nog vergoe.
lijden, maar er geene verandering in waken ; de verbeterlij .
.ke, bet gezegde billijken, en zichzelven veroordeelen, gelijk
gij hem doet, en ik met u .
En wie , wie zou ook lien Geneesheer niet onverfchoonlijk noemen, wiens overhaascing nit geheel gebrek aan eene,
door Rede en Codsdienst aangekweekte, nienschlievendheid gebo .
ren wordt? Het dagelijksch gezigt van lijden en lijders kan
natuurlijk bet gevoel van liefde bij den Arts, meer dan bij
iemand anders , zeer verzwakken , zoodat hij er wel allerbij_
zonderst de verflerking gedurig van noodig heeft . Te dien
einde ftelle hij zich , van tijd tot tijd, in de plaats zijner pacienten en die hunner aanverwanten ; herinnere hij zich zijne
voornaamfle roeping, de verzachting, namelijk, der menfche .
lijke ellende ; en vertegenwoordige hij zich den Goederciere .
ne bij uitnemendheid, wiens woorden : „ weest barmhar .
cig, gelijk uw Vader in de hemelen barm!hartig is !" vooral
ook tot den beoefenaar der Geneeskunst gerigt zijn , wiens
werk een werk der innigfte liefde wezen moet , zal her ziju
eerfle en fchoonfte vereischte niec orcberen . Maar ach ! hoe
vele Geneesheeren zijn van dien geest des rnededoogens ge .
heel verftoken, en toonen zuiks door dien heilloozen fpoed,
wagrvan zij, bij bet ziekbed, maar al to vele en in bet oog
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vallende blijken geven l Veritonden zij de weldadige kunsc
van met de weenenden ce weenen , neen, dan zouden zij zoo
blind niet zijn voor de tooneele van verdriet , die men hun
voortlelc, zoo doof niet voor de klagten, die men voor hen
uit(lort, zoo onaandoenlijk niet voor de zuchten, die zij hooren
flaken, zoo fpaarzaam niec met de woorden van vertroosting, zoo
karig niec met gepascen raad , zoo vaardig niec met brieven .
tasch en inktkoker, zoo gereed niet tot hun vertrek, zoo
welvoldaan niec met den afloop hunner vifiten, hun to on .
aangenamer en lastiger, naar mate zij minder begrip hebben
van menfchenwaarde, menfchenbe(lemming , menfchengeluk,
betrekkingen van menfchen tct menfchen, en van hetgene
deze in bet ware licht plaatst, de Godsdienst . Waarlijk, ik
ken geen wanflaltiger, ondragelijker fchepfel, dan de Arts,
in wiens borst geen vonkje van menfchenliefde blaakt, en
die zijnen patient behandelt, als de timmerman zijn bout,
de metfelaar zijne fteenen ! Wanneer ik hem bij bet krankbed zie flaan , ongeroerd , onbewogen , ijskoud, cer naauwer.
nood antwoordende op de vragen , die de lijder en eene be .
zorgde maagfchap hem doen, gedurig met bet oog naar de
deur gerigt, en die uitvlegtende , als de gevangene die zijns
kerkers ; wanneer ik zie , met hoe weinig liver hij bezield
is , om daar , waar hij niet geheel helpen en redden kan ,
voor bet minst eenige verzachting van fmarc to bewerken ;
wanneer ik zijnen mood gefloten zie, waar een woord van
godsdienftige opwekking en bemoediging de heilzaamfte en
meest bedarende artfenij zou opleveren : o ! dan zou ik hem
zoo gaarne van eene plaacs verdringen , waar hij nucteloos
ftaac , en nutceloos ftaan moet , zoo lang de Godsdienst hem
niet geleerd heeft , de menschheid to beminnen ! Wanneer ik
hem bij den flervenden lijder met meet onverfchilligheid zie
vertoeven , dan ik , anderen, en mogelijk hij zelf wel , bij bet
ftervende huisdier , dat ons lief geworden is ; wanneer 1'k
hem, vervolgens, met then zelfden fpoed, welke hem vroeger fleeds eigen was, bet fterfhuis zie verlaten, zonder
zich over zijne tekortkomingen omtrent den afgeftorvene en
diens magen to bekommeren, zijn werk, met zijn vercrek,
voor afgedaan houdende : o ! dan weet ik geene woorden ce
vinden, om mijne diepe verontwaardiglng krachtig genoeg
nit to drukken I ,, Weg , weg met zulk een veritaald man I"
zeg ik dan bij mijzelven ; ,, hij nadere nimmer mijn ziek .
bed, bet leger , waarop i r eenmaal fterven zal I" De Arts
MENGELW . 1833 . NO . 1I .
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mijner keuze worde fleeds door een' godsdienlligen zin ge .
leid : dan, ja dan alleen kan ik op zijn beftendig medegevoel
tekenen ; dan zal lk hem mij niet zoo gefladig zien oncvlug .
ten ; dan hem in de ure des gevaars zien flandhouden : want,
v66r hij tot mij komt, ontboezemc hij deze, hem ilerkende,
bede : „ God der liefde ! leer mij liefhebhen als Gij , en herin .
tier mij Immer bij mijne bezoeken, dat de kracht der Genees .
kunst to groocer words, naar mate zij meer met liefde words
uitgeoefend !" - Te regt, to regt, miln lieve Lezer, wenschc
gij to weten, wat wel de onmeddoogende Arcs zijnen lijder
tot antwoord geven zou , wanneer deze hem van zijn leger
eens aldus toefprak : „ In 's flemels naam zuik eene haasc
niet, mijn Beer! Kunnen mijne fmarten uw verblijf niet ver .
lengen , dac dan ten minfle de bekommernis mijner vrouw en
kinderen er u toe bewege ! Te lang hebt gij mij de bewij .
zen van uwe liefdeloosheid gegeven ; ce dikwijls mij, door
uwen fpoed, in vele ongelegenheden gedompeld ; to veel
hebc gij mij , in uwe overhaascing, onchouden , was mij ten
zegen had kunnen zijn , danetik dljensrot
uit zeggen zou , wat mij zoo lang op bet hart gelegen heeft !
Tracht gij uwe ongevoeligheid to verfchoonen door de bedenking, dat uw geftadig o :ngaan met lijders er uw hart toe
flemmen moest ; beklaag u dan ook niet over den regter, die
den onfchuldige veroordeelt, en deze zijne handelwijze poogt
to regcvaardigen met de uiti'lugt, dat gewoonce hem ongevoelig maakt ; vorder dan nooit van den man eenig medelij .
den met u , wiens hand en beroep hem , gelijk hij zegt , tot
bet betoon daarvan buiten flaat flelt ! En zij bet al waar, dat
ook uwe beroepsbezlgheden de liefde in uwe ziel verminderd
hebben, des to meer ziec gij , hoe noodig bet voor u is , then
godsdienlligen zin bij u aan to kweeken , die, heb ik wel
cens hooren zeggen , to weinig bij fommige Artfen gevoed
en verfterkt wordt 1" Nog eens , to regt, mijn Lezer , wenschc
gij to weten , welke uitwerking zu!k eene caal bij den liefde .
loozen Geneesheer wel hebben zou . Dezelfde vermoedelijk
al weder als die, welke de vroegere op die anderen had :
den eenen zou zij even onmeddoogend lacen , den anderen
misfchien tot die veroordeeling van zichzelven leiden , waartoe giJ u , ce zijnen opzigce, geneigd gevoelt , en ik met u .
(Bet vervoig hierra .)
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Waarheen ? - Och ! Nat mij hier ; - hier flraalt geen licht der
zonne ;
Hier fchittert geen azuur ; hier bloeit geen vriendlijk loot ;
Hier worde ik voor de ;tem, die 't leven zoet heec, doof ;
Zij fuist uic elken wind, zij ruischt nit elke bronne .
Speelt gij dan met mijn hart, als gieren met hunn' roof?
Het uur? - Wat mompelt gij ? - Ik hoorde 't vonnis lezen . .,
Maar neen ! zoo ijlc de djd in donk'ren kerker niet .
Het etmaal heugt mij nog, waarin mij God verliet ;
En dat was fang, zeer lang, offchoon geen aaklig vreezen
Min oog gevestigd hield op 't hopeloos verfchiet.
En toch , gij weent . . .
Men zegt, dat finds uw kindfche dagen
Gij hier vertrouwde waart van der verworp'nen Teed .
Niet velen grijzen hier zoo rustig als gij deedt
Wat zacht en menschlijk hart heeft in uw borst geflagen I
Cipier finds vijftig jasr, -- en nog niet koel of wreed i
o Wel u! Zoo verkwikt geen zoele lenteregen
Het aardrijk , dor geblaakt door zuider zonnegloed ,
Als een medwarig woord het den ellend'ling doer,
Die vruchtloos de oogen fluit , op bet de kni6n gezegen ,
Altijd het vratig graf ziet gapen aan zijn' voet I
Het wacht ons, als zijn proof, van d' opgang van het leven,
Van nit de wieg , de fchool , des jong'lings rozenbeemd,
Den krijg, de zee , het veld, to huis, of bij den vreemd' ;
Maar 't ligt gefluijerd in der toekomst verre dreven .
Wee hem , voor wien de wet dat floers er aan ontneemt
Mij deed zij 'c ! -- Ach I finds toen beminde ik deze muren !
Hier bromde mij geen klok het naadrend morgen toe ;
Hier werd de nacht haar rust op vale koets niet mod .
't Is uit! . . .
Vergun , v66r 't yolk wreedaardig me aan zal gluren ,
Dat ik mijn' laatlten pligt , mijn jongfle zucht voldoe !

•
•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

Beloof mij en houd woord, al is 'c eens boozen bede I
Op morgen ! . . . Ach ! voor mij verrijst Been morgen meet!
Dan zet een droeve weduw zich bij den grafkuil near ;
Drie weezen volgen haar met onbezorgde fcbrede ; .. .
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Zeg hear, dat ik gena geftneekt heb van den Heerl
Geef d' oudile twee de hand ; wijs hun de blaauwe bogen ;
Leer hun, dat God van daar bet kwade ziet en wreekt!
Maar kus mijn dochtertjen , wier wang van tranen leekt,
Offchoon zich de onfchuld zelv' nog fpiegelt in hare oogen,
En zij een roos gelijkt, voor beter oord gekweekt!
Daarheen verwijst men mij ! - Mij , 'c onkruid van den akker,
Door Regt'renhand gewied! - Schijnt hun bet rood fchavot,
De kleine ladderfport, de kortfle weg naar God?
Ach ! waarom werd ik ooit nit de eertle fluim'ring wakker I
Mijn moeder fpelde mij een ander leverslot !
Wanneer de morgenzon de kleine flulp verlichcce,
En zij , met zachten cred , naar 't fchamel wiegjen trail,
Dat al den rijkdom borg, die de arme vrouw bezat ;
Wanneer zij 't groene kleed van 't fchomlend leger ligtte,
En vrolijk met mij fpeelde, of vurig voor mij bad ;
Als zij van Eng'len zong, die om de kind'ren zweven ,
Met lokken , blond als goud, en zacht , gelijk facijn ,
Met wieken , wit als fneeuw bij winterzonnefchijn,
Wier hand mij leiden zou in d'uchtend van mijn leven,
Opdat, fchoon arm en kleen,'k eens braaf en goed mogt zijn ;
En zij, in 't avonduur, van 't jongsken mij verhaalde,
Dat grijzen Eli hielp , hem 't gouden reukvat bragt ,
Dat vroeg in 't heilig Huis des Heeren hield de wacht,
En op wiens jeugdig hoofd Gods gunst in voiheid daalde , Heeft zij gewis voor mij aan beul noch galg gedacht!
Mijn gil . . . . helaas I bet hart ontzinkt mij bij haar lijden .
Ziet gij haar, doodlijk bleek, verfleend door 't bitter teed?
Hoor, hoe ze onz' echt betreurt! Zij boette duur haar' eed!
De droeve mag met regt de grijze maagd benijden ,
Wie liefde nooit op aard' een' hemel fmaken deed I
Zij zag bet fchoonst gebloemt' voor hare voeten booeijen ;
De ftormwind huilde ctctn' nacht, en nu is 't woestenij !
Haar jeugd, hare eer, haar rust, zij offerde ze aan mij ;
Ach l waarom blijfc haar nog, in fchandes looden boeijen,
Herinn'ring aan 't geljk , des onheils folt'ring, bij ?
Zoo ze nit haar ziel bet beeld van wie ik was kon wisfchen,Den knaap, die, onbefuisd, grootmoedig, vurig, jong,
Naar 't engelreine hart van 'c fchoone meisjen dong, Ligc mogt ze in zoeten waan zich in haar lot vergisfen ;

OE TEP DOOD VEROORDEELDE .

$17

Ligt , dat een flraal van hoop door 'c aaklig duister drong!
Vergeten moge 't hoofd , - bet hart kan niet vergeten I
't Bewaart , als lenig was , bet zegel van de min ;
De kus , de bede , 't woord ftaan diep en vast er in .
En deed zij 't , - a1s mijn kroost haar moederlief zal heeten,
Schokt mijn gefchonden naam der arme ziel en zin!
Mlin gi I mijn dierb're gA I zoo lief nog aan dit harte,
Als toen ge in 't lustprieel voor't eerst me in de armen zonkt ;
Als toen ge als lieve bruid in 'c kleed der onfchuld blonkt ;
Als toen ge , dubbel fchoon en zalig in uw fmarte,
Met moedervreugde in 't oog me een bloeijend knaapjen
fchonkt, Mijn g3! mijn dierb're ga! vergeving! Ach I gij fchenkt ze ,
Uit grond des harten , mij - de hand, bevlekt met bloed,
Stoot gij niet verr' van u , hoe zuiver van gemoed,
Geen ware deugd is trotsch , want aan den Heiland denkt ze ;
En Hij, als 't licht zoo rein, was onuicputlijk goed!
o Eerlle en Eenigfle! als Gods Zoon gerigt zal hoflen,
En 'it mij , door fchuld misvormd, bij 't luid bazuingefchal,
Voor 't licht des gouden croons vergeefs vetbergen zal ,
Hoop ik u en ons kroost bij de Eng len wedr to aanfchouwen . . . .
Vergeef me oin haar, o Heer! mijn' hartstogt en mijn' val l
. . .
. .
. . . . . . . . . . .
Och I haast mij niet! - Het yolk zal gaarne mij verbeiden .
God g,-.f' 't een bloeijende aarde en milden zonnefchijn ;
't Heeft's avonds fchouwburg, zang, fpel, liefde, dans en wijn ;
Maar zelden mag de beul 't een zoeter feest bereiden ; -Men heeft bet bloed beloofd ; bet zal geduldig zijn !

Vaarwel dan , flille kluis I waarin ik 't zoet verleden,
In droeve mijmering , mij vaak to binnen bragt .
Vertrouwde van mijn teed, vertrouwde van mijn klagt,
Vaarwel I De korte weg is fpoedig afgetreden ;
Voor alien is de fchoot van 't aardrijk even zacht ;
Ik haak er naar !
En toch , geen hoop mij zoeter flreelde,
Dan die, dat nog de Vorst, op 'c fmeeken van mijn vrouw,
Zijn' roeping - die eens Gods -- zijn vaderhart getrouw,
Van nit zijn weidsch paleis , van uit zijn huwlijksweelde,
Uit deernis met mijn kroost , geni mij fchenken zou !
De goedertierenheid fcheen mij 't juweel der kroonen ;
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De cranen, door bet oog der dankbaaiheid geweend,
Op 't purp'ren kleed meet fchoon, dan vonk'lend edigetteent'
Vergeef 't, o Koning I mij , zoo u die tool mogt honen I
De wet zoo zachter zijn , waar' ze aan uw hart ontleend.
Laat rusten, grijze man , die keetnen ! - U ontvlugten ?
Ik ben geen vriend van 'c yolk ; 'k heb eigen drift voldaan ;
Zoo ik bet had gevleid en land en Vorst derradn ,
Zou ik de korta bijl van uw geregt niet duchcen ;
In plaats van naar 't fchavot, misfchien ten zetel gaan ! Voorzieuigheid I Gij kent de roerfels onzer daden,
En anders weegc Uw fchaal, dan die van aardfche Gobn ! Tot weerziens, nude vriend I tot wedrziens bij de doOn .
Hier mogen trots en wraak aan itraffen zich verzaden ,
Liefde en barmharcigheid bekleeden di dr den Croon!
.
.
Hoe vrolijk fchijnt de zon op deze arduinen trappen !
:Vac doer bet lichc mij zeerl --'c Zal fpoedig beter zijn ;
Er volgc een lange kalmte op overmaac van pijn . Och! go wat zachter voort ; - nog zes of zeven happen,
En 'k hoor geen windjen meet, en 'k zie geen zonnefchijn 1
Verdedigers der Wet, waarnaar men 'c vonnis velde ,
Zoo, voor geneugcens pad, voor liefde en vriendfchapslach,
Uw oog mijn droplend zweet op 't koude voorhoofd zag ,
Uw oor mijn zuchten hoorde, uw hand mijn' polsfag telde,
Nu mijn gebroken hart geen hoop meer voeden mag ;
Uw boezem kromp ineen bij zoo veel ongenade,
En wreeder dan een moord kwam u de doodltraf voor!
Komt, ziet me! . . . . Doet bet niet I uw zielrust ging to loor .
In eenzaamheid, op 't feest, bij 'c kroost, aan 't hart der gade,
Alom , altijd klonk u mijn fchorre kreet in 't oor
.
.
O zoele lentelucht! o feeder groen der boomen ! . . . .
Och ! plaats u op de kar, dat mij bet woest gemeen
Niet vlak in 't aanzigt zie ! Ik heb genoeg geleen !
Ail zie, hoe 't voor ons wijkt . Wel mag 't ons voertuig fchromen ;
Her geeft zijn prooi niet wedr! - O! of men mij meteen,
Toen men miJ 't vonnis ]as, den dood(leek had gegevenI
Of dacht men, dat ik nog van vreugde hupp'len kon,
Gelijk bet reedloos vee , en 't gras longs beek en bron
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Nog fcheren, als bet doer, wanneer 't words voortgedreven
Ter llagtbank ? - Hij , wiens geest de foltering verzon ,
Die in dit uitfel ligt , was boos gelijk de belle!
't Geregt voer' fchaal en zwaard, maar mart'le en pijnig' niet I
Zie, hoe de volkshoop wast . . . .
Wat rijst daar in 't verfchiet 2 . . . .
Houd ftil , dat ik die vrouw mijne eerfle jeugd vertelle I
Haar kind krimpt weg van fchrik, nu bet den booswlcht ziet!
Lief jongsken , fchrei zoo niet! - Ik heb, als gij , gedronken
Uit voile moederborst ; ik minde en eerde haar!
Vat vreest ge mij , lief kind ? Zoo 'k niet geketend waar ,
Kuste ik uw tranen af. Als de avond was gezonken,
Streelde ik zoo sang en grnag mijne Anna's Iokkig haar,
En gij zijt blond ais r,ij ! - A!s Anna ! . .
0 mijn harte,
Wees aan den rand des grafs uzelven coch genoeg 1 Dwaas, wie in zulk een Teed uer meufchen deernis vroeg I
Hun boezem zweit van vreugd , wanneer gij krimpc van fmarre .
Geen dier kent zulk genotI
Och ! of de (tormwind joeg
En huiide en gierde ! Och ! of een digte najaarsregen
Het woud , van pracht beroofd, als in een' mist deed ltaan I
Bij 't fterven der natuur waar' 't zoet , ter rust to gaan !
Nu fraalt de gouden zon op rijkbebloemde wegen ,
En ginder, groote God ! daar grijnst de galg mij aau 1
Of voor bet minst oin mij de volkshoop niet krioelde
Hij wemelt , of 't een feest waar' ! . . . .
Wdl u, oude man!
Gij Hoot me in boeijen, die geen wanhoop breken kan .
Hij kept eerst levenszucht , die 't fterven voorgevoelde !
't Bloed, dat mijn ketens verwt, getuigt er vreeslijk van ! . . .
Zoo ilt oncvlugten kon I - 'k Zou ieder middel kiezen ;
Niets zou mij dierbaar zijn - niets heilig! - Uit zijn' fchoot
Werpt mijn geflacht mij nit I Het hunkert naar mijn' duod ,
En itt zou weif'len? Zeg , wat kan ik nog verliezen ?
'k Behoud, hoe de uitflag zij, bet graf, dat gij inij boodt . . . .
Welean dan
't Is verg,,efs -- daar zijn de roode trappen Sleur mij hen or , zoo ais bet touw hot iundvee doet I
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Verbind mijn wonden niet -- dit bout drinkt gaarne bloed !
War aarzelc gij , o Beul l er dwars door been to happen ?
Ge ontfchoeit u , v66r ge rust en fuimert even zoet I
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
Een bolle zee gelijk, woelt onder aan miju voeten
Her yolk. . . . Nu wordt her kaim -'t gordijn is opgehaald ;
't Bemint de fpelen , waar bet Regc in zegepraalc.
Maar zoo 'c als ik zijn feil , als ik zijn fchuld moest boeten ,
Dan rezen galgen op , zoo very' her zonlicht fraalt !
Dan zou bet ruwe heir van fcherpe noordewinden,
Wanneer bet in den herfst op 't graauwe heideveld
Langs 't rammelende rif met arendswieken fnelt,
Op 't bruin en mosfig groen zoo vele lijken vinden,
Als 't woud verdorde blae n, de fcrczee droplen rein I . . . .
Verblinden I weet gij niet, dat in des tijds beginnen
Her fraffen fond aan God ? flij zegende in de ftraf,
Daar Hij 't gevallen kind een lange reize gaf,
Opdat bet waar berouw verloren deugd herwinne En gij ! . . . .
Volk, Regters , Beul I ook gij treedt fpoedig of ;
Slechts weinig jaren, en uw flof rust bij her mijne .
Dan vonnist God! . . . .
Daar wenkc bet koord me - 't is to fp9 ;
De levensdroom is uit I . . . . o Heer! gedenk mijn pd !
Dat Uw barmhartigheid mijn kind'ren overfchijne I
Dat nooic hun mond mij vloek' I . . . . Ontvang mijn' geest ! . . . .

(Eene flem ult den volkshoop.)
Gent!
E . J . POTGIETER .

DE BRUILOFT IN EENE DER VROEGERE VOLHPLANTIt .GEN
IN NOORD-AMERIKA .

(Vervolg en flot van bl. 4.70 .)

Z ij naderden de bergen ,

en MEND O W I T fcheen zeer to
wenfchen, dat zij de Mohawks inhaalden , alvorens deze de
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gevreesde bergengte bereikten . Aan de voetflappen bemerkten
zij , dat M A R I A niet wandelde - welligt kon zij Wet! R 0BE RT beefde, en klemde zijn geweer met krampachtige fpan .
ning in de handen , terwiji, bij elken flap , zijne oogen in
alle mogelijke rigtingen rondzochten, en hij in angftige ver .
wachting verkeerde , dat zijne vrees voor bet ergile maar al
to waar bevonden mogt worden . Ja, al had hij haar ligchaam
verfcheurd gezien , de beklemdheid zijns barren zou naauwe .
lijks grooter hebben kunnen zijn . - Her weder , dat, federt
hij Dover verliec, en oak eenigen tijd to voren, ongemeen
droog en warm was geweest , veranderde nu op eens ; zij
fchenen eensklaps in eene andere luclrtflreek to zijn . Dikke,
donkere wolkgevaarten omgaven de bergen en bedekten wel .
dra den geheelen gezigteir'.der. De duisternis van den nacht
was eensflags nedergedaald . De wind flak op , en woei
fomwijlen met de hevigheid van eenen florm . Daar behoefde
niet meet toe , om op eene reeds ontflelde verbeelding to
werken, en eene angitige (panning to vermeerderen, alsof de
oude bosfchen van henaau wde vrees zuchtcen bij de aannade .
ring van eenig verfchrikhelijk onheil . De Ilammen der dikfte
boomen fchuddeden en bogen de hooge kruinen bijkans tot
op den grond , terwiji de bergwinden met de akeligfle geluiden door de rocskloven huilden . „ Wij moecen terugkeeren,"
fprak M E N D 0 W I T , flaan blijvende ; ,, wij kunnen hen niet
inhalen : bet geheime pad van 4giocochook moet dcor MEND O W I T niet becreden worden ." - „ Gij moet," antwoordde
R o B E R T met cene forfche ftem , de reden der aarzeling van
zijnen g eleig.e r niet begrijpende ; „ gij moet! Maar gij be.
hoeft niet to vechten . Wijs mij flechcs de Mohawks ; en al
waren er tweehonderd , ik wil M A R I A uit hunne klaauwen red.
dent" Plotfelinge fchrik brak zijne woorden af, daar een zoo
heldere blikfemftraal nit de wolken fchoot, dat voor een
oogenblik de bergen in derzelver ganfchen omvang duidelijk
mien werden - derzelver hooge kruinen niet alleen, die
den hemel fchenen to raken, maar ook de gapende kloven en fleile diepten - de vervaarlijke rotfen, fommigen
vast, als grondvesten der aarde, en anderen, fchijnbaar in
de lucht opgehangen, dreigende op de hoofden van hen,
die beneden waren , neder to florten - de donkere wood.
boomen , met hunne wortels en vezels geftrengeld tusfchen
de afgronden, wa~.rover ze bogen, en waaraan ze zich, als
't ware tot eigene veiligheid, vastklemden, om den wandelaar verraderlijk in de diepte to lokken . Een verfchrikke .
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lijke donderflag volgde - rollend weergalmde hot tangs de
fchuddende bergen met verdoovend geraas en gerommel . Daar-.
op viel de regen , als in ftortvloed , neder.
Het ware vruchteloos geweest, pogingen to doen, om verder to komen , terwijl wind en regen zoo woedend aanhielden . R o B E R T vroeg den getrouwen Indiaan, waar zij fchuilen konden . MEND O W I T fprak geen woord , doch maakte
eene beweging naar de westzijde van den berg, aan wiens
voet zij flonden , en begon haascig opwaarcs to klimmen .
Zwijgend volgde ROBERT hem . Het pad was gevaarlijk en
vereischte veel voorzigtigheid ; maar de Indiaan was blijkbaar
wet bekend met de moeijelijkheden en kwam die ligt ce boven . Zij bereikten beiden eene foorc van grot, ter zijde van
eene fteilte, en kwamen er veilig binnen . Zoo waren zij befchut voor de woede van bet onweder, doch hoorden en za .
gen nogtans bet angstwekkend oproer in de natuur . flea fcheen,
alsof lucht, vuur en water losgelaten waren, o :n naar welbehagen
ce doen met de krimpende en bevende aarde . De biikfem , die
onophoudelijk in verhlindenden glans daarheen flingerde - bet
akelig rollen des donders , die de bergen op hunne hechte
grondvesten deed daveren en dreunen - de regen, welke niet bli
druppelen viel, maar in breede itroomen nit de zwarte wolken neder(lortede - bet huilen van den wind, die door de
holle bergkloven raasde - her veelvuldig en luid kraken en
knappen van vallende rotfen en boomen ; dic alles to zs.meu
vormde een vreefelijk verheven natuurtooneel, dat de ziel
kan gevoelen , maar geene pen befcbrijven . Te midden van
dezen ftrijd der hoofdiloffen duchtte ROBERT geen eigen
gevaar ; hij dachc alleen aan zijne vrouw . Bij elke nieuwe
verhef ng des onweders riep hij : „ Ach ! waar is MAR : A
nu?" - cot dat zijne knieen cegen elkander ftootten, en
groove zweetdruppelen van zijn bleek voorhoofd rolden . Nu
eens begaf hij zich naar den naauwen ingang van de grot ,
om to zieu, of bet onweder begon to bedaren ; dan weder
zocht hij de dikile duisternis van bet hot, zich wanbopig
op de vochcige rots nederwerpende, en de oogen fluitende ,
als poogde hij alle gedachten uit zijne ziel to verbannen .
De florm hield aan tot na middernacht ; toen hoorde men
een vreemd geluid , terwijl de wind een weinig flilde . Het geleek geen geluid van eenige menfchelijke item , noch gehuil of
gebrul of gefchreeuw van een wild dier, maar een hot en
akelig roepen van eenig bovenaardsch wezen , als eene waar-
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fchuwende item in bet oor des hoorders klinkende . R o B E a T
fprong verfchrikc op. 13ij her heldere Iichr van een' verfchrik .
kelijken biikfemflraal zag hij , dat ook M E N D O W I T was op .
gerezen . Deze lief radeloos zijne handen nederhangen, en
zijn gelaat drukte een' inwendigen angst en eene verlegenheid
uit, zoo als men hij lieden van de roode kleur zelden bemerkt.
• Het is de flem van A E A M 0 C H o I " fprak de Indiaan zachc .
kens, op een' bevenden coon ; „ik heb die vroeger nog een .
maal gehoord, flij vraagt een offer ." - ,, Waar is hij 2"
vroeg R 0 B E R T , zijn zwaard uit de fcheede trekkende .
• Het is de geest van het duistere land," zeide MENDOWIT,
nederbukkende , alsof hij voor eenig vreefelijk voorwerp zich
wilde verfchuilen ; a hij heerscht over deze bergen ; hij
komt iii den florin, en niemand , then hij ten verderve uitkiest , kan hem ontihappen ." ROBERT'S ziel was zoo ge,
heel vul van M A R I A en hare bevrijding, dat naauwelijks eene
andere gedachte of bekommering om lets anders bij hem was
opgekomen , federt hij Dover had veriaten . Het vervaarlijk
geluid , dat hil zoo even hoorde , en bet zonderling gefprek
van rd E N DOW I T wekten echter zijne nieuwsgierigheid op,
om to onderzoeken, wat dezen Indiaan zoo zeer had ontroerd, terwiji hij aan Agiccochook dachr . Na een' diepen zucht
geloosd to hebben, hernam M E N D O W I T : „ Deze bergen
behooren aan A B A M O C II o, den boozen geest . Dezelve be .
gunfligt fleeds de Mohawks ; en om han eenen weg to banen ,
toen zij vloden voor de pijlen vat' T 0 O K E N C HOSE N, den
held van Masfachufetts, was het, dat hij den berg vaneen .
fcheurde . De booze geest zat op een' zeer grooten rotsfleen,
boven op den hoogflen top van bet gebergte, en hij wenkce
de Mohawks, orn er door to trekken, cerwijl hij zijne hand
op zijne borst legde . Zij gehoorzaamden en kwamen in veilig .
held ; maar, coen TOO K E N C H o S E N hen volgen wilde, breidde
de geest zijne armen uic, en groote fleenen en boomen werden op de krijgslfeden nedergeworpen , toc dat alien omkwa .
men , uitgezonderd bet opperhoofd . Dic was vele , velman
den v66r dat de blanke mannen kwamen ; doch niemand van
onze dapperen durfde naar Agiocochook zich wagen , om de
beenderen der verflagenen cc verzamelen . Eindelijk werd nlijrt
vader opperhoofd van Masfachufetts . Elij was een grooc held .
Zijn clam was talrijker, dan de bladeren des comers in bet
woud. Duizend krijgslieden volgden zijne fchreden , en hij
zeide, dat hij de beenderen zijrer voorvaderen wilde zoeken
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en terugbreagen . Hij riep zijne jonge manfchap , en nael mij
mede, opdac ik de paden mogt leeren kennen . Ik was toen
een kind ; ik kon den boog eens krijgsmans nog niet fpan .
nen - maar zij gingen niet om to vechten ."
Hier hield M E N D O W I T OP ; en R O B E R T bemerkce aan den
coon van zijne item , dot de herinnering van vroegere jaren
zwaar op zijne ziel drukte . Na eenige oogenblikken van treu .
rig filzwijgen, hernam de eerfe ; ,, Wij kwamen bij Agiocochook. De form loeide akelig, zoo als gij dot nu hoort . In
deze zelfde grct bragten mijn vader en ik den nacbt door.
Wij hoorden de Item van A B A M O C H o . Des morgens zagen
wij hem op zijne rots zitten . ilij wenkte met zijne band,
dat wij zouden gaan ; ik zag bet en beefde, maar mijn vader
wilde niet vertrekken , alvorens alle geheime plaatfen doorzocht to hebben . Doch de beenderen onzer voorvaderen waren verloren . Wij keerden terug naar onzen fFam ; maar de
booze geest zond eenen vloek over ons. Ziekte nam onze
mannen en jongelingen weg ; de Mohawks doodden de grijsaards en kinderen : mijn vader viel door hunne pijlen . Ik heb
zijnen dood gewroken ; doch ik kon de verdelging van mijn
yolk niet voorkomen . Drie malen reisde ik naar ,Ygiocochook,
om A B A M O C H O to verzoenen . Wij baden daar, als to huis .
Het mogc Wet baten :
Hier zweeg de man weder, diep ontroerd ; en ROBERT,
die met toenemende belangflelling naar bet verhaal had ge .
luisterd, vrceg, waar bet overblijffel van z jnen flam zich
thans ophield . „ Jong mensch !" zeide MEND O W I T , met
eene fombere, doch fiere houding opfaande, terwijl bet blik .
femlicht zijne rijzige gefalte zigtbaar maakte , en de grijze
lokken, die golvend over zijn eerwaardig voorhoofd hingen, -,, jong mensch 1 eens voerde ik een leger aan , dot talrijker
was, don de boomen in bet gindfche bosch . Ik was opper.
hoofd van een' magtigen volksflam - thans dwaalt M END ow1T alleen . Ik ben de laatfle van mijnen fam ;' Na bet
uitfpreken van deze woorden zonk hij neder en bedekte zijn
aangezigt met zijne handen . R o B E R T had een werkzaam ,
lnaar gelukkig levee geleid . Hij was vrolijk van aard, en
alzoo niet geneigd , om bet menfchelijk leven van de donkerfe z ide to befchouwen . Hij dacht , gelijk jeugd en gezondheid doen denken, alsof de aarde enkel tot geluk des
menfchen gemaakt ware , en er aan bet befaan bier beneden
geen einde zou z1jn . Doch weinige uren hadden hem de ijdel-
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heid en wisfelvailigheid van at bet gefchapene op eene ontzettende wijze geleerd . Daar buiten en rondom hem bet ver .
nielend onweder, dat de werken der natuur cot flof verbrijzelde - binnen de grot MEND 0 W I T zoo wet , als hij zelf,
beiden fprekende bewijzen van de broosheid des menfchelijkeu
geluks . ROBERT zat diep bedroefd neder, en, terwijl bet
beeld van de onzekerheid der menfchelijke lotgevallen zoo
levendig en treurig aan zijnen gee3t zich voordeed, en de
fombere gedachten aan zijee eigene, hartverfcheurende teleur .
flelling daarbij kwaml: n . weende hij, als een kind . De tranen, die hij ftortte, vraren nit enkel tranen over eigen Teed .
Hij be .veende de etlenden, waaraan de mensch is blootgefleld, en begun ra to denken over de oorzaken van at dat
kwaad . Nooit had hij een zoo o :tmoedig gebed gednan, als
nu nit bet binnentie zijner ziel oprees, terwijl hij zich diep
vernederde voor den Almagtigen, die alleen tot den treuren .
den kan zeggen : vrede z~ u! en tot den florin : wees ftil !
Eene zachte kalaite kwanl allengs in de gefchokte ziel van
ROBERT - de kalmte des vertrouwens, dat alles eindelijk
zou biijken ten heste geregeld en belluurd ce zijn ; en alzoo
geraakte hij in een' diepen flaap, waaruit hij niet ontwaakte,
v66r dat M EN D O W I T hem wekte.
1-let was reeds laac in den morgen . Het onweder had uit .
gewoed . Zij verlieten de groc, om to zien , hoe het daar
buiten er uitzag . Eene uitwafeming, aan rook gelijk, fleeg
op van de druipende boomen en vochtige gronden beneden
en rondooa hen , zoodat de meeste verwoestingen van den
form nog voor hun gezigt verborgen waren . De dampen be.
wogen zich zachckens tangs de zijden van bet gebergte, tot
dat ze de coppen geheel bedekten ; maar dezelve waren geens.
zins dreigend, als den vorigen nacht . De wolken hadden zich
ontladen ; door bet licht befchenen, vertoonden ze zich helder wit van kleur , en begonnen allengs to verdwijnen voor
de morgenzon , offchoon hare firalen nog niet door de digte
dampen drongen . De wind was geheel flil , en geen geluid ,
dan bet eentoonig gedruisch van eenen waterval op eenigen
affland, brak de plegtige flilte af . Terwijl R o B E R T de kaim .
ce , die thans in de natuur heerschte , vergeleek met dat
woeate oproer der hoofdltoffen , waarvan hij v66r weinige
uren getuige was geweest, klopte hem MEND 0 W I T op den
fchouder . Hij keek om , en zag de gelaatstrekken van den
Indiaan vertrokken en mismaakt . De man tuurde op een'
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hoogen berg , die op geruimen Wand van hem zich verhief .
Boven op deszelfs kruin rustle eene donkere wolk, en deze
verfchrikte M E N D O W I T zoo zeer . ,, Her is A B A M O C H O ,"
fluisterde hij met eene zachte Item ; en waarlijk, als men de
verbeelding een weinig toegaf, geleek die wolk zeer wel
eene menfchelijke gedaante van reusachrige groorte . Derzelver donker gelaat, gekeerd naar eene wolk van ligtere kleur,
fcheen van ter zijde gezien to worden ; cen uitflekend ge_
deelte, dat voor eenen arm kon doorgaan, ftrekte zich dreigend voorwaarts tot op aanmerkelijken afftand - en dan hing
her overige, dal in bet oog des Indiaans een wijd opper.
kleed kon gelijken, golvend opgehoopt neder, en dekte den
omringenden afgrond . ,, Uw booze geest," zeide ROBERT,
half lagchende, als hij nu eens zijnen geleider, dan weder
de wolk aanfchouwde , - „ uw booze geese heefc, dunks
mij , een' vervaarlijk grooten en fcheeven neus ." - ,, Stil 1"
zeide MEND O W I T, hem in de rede vallende . Nu begon dat
gedeelce, hetwelk den arm van den geese vormde, zachekens
to bewegen naar bet uit wolken gevormd ligchaam, en wel
op eene zoo zeer gelijkende wijze, dat de Indiaan dit lige
voor her leggen van A B AM O CH O'3 hand op de horse kon
houden . M E N D O W I T hield zijnen adem in, gedurende de
beweging van de wolk, en fprak daarop met gevoel : „ A B AM o c H o is verzoend ; wij mogen thans in veiligheid gaan ."
En nil haalde hij diep adem , gelijk een man, die in bet
water gevalien was, doer, wanneer hij weder boven kome .
Na zich een weinig ververscht to hebben, verlieten zij
hunne fchuilplaacs , en begonnen hunnen togs verder voort to
zetten . Her onweder had al de voetflappen van de Mohawks
uitgewischr ; maar er was flechts Un pad door de bergengte :
alyvie dus eenmaal bier was genaderd, moest voorwaarts gaan
of terugkeeren . Thans aanfchouwde ROBERT eerst regt de
verwoestingen van den form . Hun weg was bijna niet to
gaan, van wege omgevallene boomen, brokken rots, diepe
kloven en fchuimende watervallen, die nit de zijden van bet
gebergte ontfprongen en den Saco deden zwellen, zoodat
deze onfluimige rivier bijna bet geheele dal overiroomde . Langer dan een uur waren zij zwijgend en behoedzaam voortgegaan, wanneer M E N D O W I T plotfeling flaan bleef, en
ROBERT in bet oor fluisterde : „ Ik ruik rook van vuur ."
Toen kroop hij op banden en voeten voorwaarts , zoo fllletjes, als eene kat, die hare prooi belaagt. Eenige roeden
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verder tag COO i :eoge boon , die door den laatflen ftorm ontworteid teas ; achter dozen fchuilende , rigtte M E N D O W I T
zich half op, en keek cusfchen de wortels door, om to onderzoeken , wat er voor hem was . Spoedig gaf hij door teekens aan ROBERT cenen wenk, om to naderen ; deze, bet
voorbeeld van zijnen geleider volgende, kroop mode voorwaarts,
en zag , op kleinen aiftand voor hem - M A R I A ! Zij was
met twee D7ohawks gezeten onder eene overhangende rots, die
hun tot befchutting tegen het onweder had verflrekt . Onder
dezen vooruitftehenden fleenklomp konden zij niet alleen regt_
op flaan, naar de Indianen hadden cr ook vuur aangeftoken,
en zvereu nu bezig, hun row m^a'l ce deelen . Zij zaten met
den rug naar ROBERT gekeerd , en hadden hunne gevangene
voor zich , die, in een bedekfel van vellen gewikkeld, cegen
de rots leunde . Juist cerwijl R o B E RT keek, hield een der
Mohawks ecnig voedfel ^.an M A R I A toe . Zij ontblootte haar
hoofd, en gaf door gebaren ce kennen, dat zij weigerda to
eten . [fare kleur was zoo bleek en haar gelaat zoo verval .
len , dat R 0 BERT elk oogenblik meende haar to zullen zien
bezwi ken . Zi n hart en zijne herfenen waxen als door een
vuur ontlleken - zijne oogcn zagen wild in bet rond, of
hij ergens vo,rdeeliger flelling kon nemen, om den vijand
aan ce vallen . Op hetzelfde oogenblik fprongen de Mohawks
op, een verichrikkelijk gefchreeuw aanheffende , en liepen op
hem toe . l-iij greep zen' fnaphaan ; naar M E N D O W I T,
hem bij den fchouder vattende, trok hem terug, roepende :
„ De berg i de berg!" R 0 BERT zag naar boven . Vreefe .
lljk~t gevaarten, ter hoogte van meer dan tweeduizend voet,
h ngen dreigende boven hem . Nabij den hoog(ten top, juist
waar A B A M 0 C H 0 had gezeten , was de aarde door de ge.
weldige rrgens los geworden en weggefpoeld . Misfchien had
de eene of andere geringe oorzaak , welligt bet plotfeling
ontfpringcn van eene bron uit bet gebergte, bet gevaarte in
beweging g.,ebragc, dat nu voorwaarts fchoof en door den
voortgang zely' in k :achten toenam , oude boomen ontworte.
lende, rotsklompen medeflepende, en nederwaarcs rollende
met een geweld en met cene fnelheid , dat geen menfchelijk
vermogen in itaac was eenigen tegeniland to bieden .
Met een' enkelen blik ontwaarde ROBERT al bet gevaar,
en zag , dat M A R I A moest omkomen - dat hij haar niet kon
redden . Verfchrikt riep hij uit : ,, Ik wil met haar fterven 1"
Il!y rukte zich los van M E N D 0 W I T , en met de woorden :
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R I A I mljne M A R I A 1" fneide hij tot hair . Zij ontdekte
haar hoofd , deed eene poging om op to Ctaan, en gilde
„ R o B E R T 1" terwijl hij haar omvatte en aan zijnen boezem
klemde . „ O ,, M A R I A I moeten wij Iterven ?" riep hij . • Ja, wij moeten, wij moeten!" fprak zij diep ontroerd, terwjjl zij in bange verwachcing op den nederrollenden berg
ftaarde : „ Hoe kwaamt gij bier g" Hij gaf Been antwoord ,
maar, tegen de rots leunende , drukte hiJ haar vaster aan
zijn hart . Zij , de handen hem otn den hals faande , borst
in eenen vloed van tranen uit, en , haar hoofd op zijne
borst latende handen, weende zij , als een kind . Hij boog
zich , drukte zijne lippen op hare koude wing, en riep luide
zijne dankbaarheid nit - in de barren van beide de minnenden was een gevoel van wilde vreugde, bij de gedd&trte, dat
zij nu niet weder gefcheiden zouden worden . Thans florcte
bet gevaarte neder, alles, war in den weg was, mederuk .
kende, verpletterende en vernietigende . De geheele berg
fchokte, en de grond daverde en dreunde, als bij eene aardbeving . De lucht werd verduisterd door bet vallen van wa .
ter, fteenen en boomtakken, die , dooreengemengd , als 't
ware tot flof verbrijzeld werden - daarbij woei er een verfchrikkelijke dwarlwind, en men hoorde een gedruisch en
geraas , dat vervaarlijker was , dan de zwaarue donder . Mis .
fchien verliepen er cwintig minuten , of daaromtrent - want
geen der minnenden had de lengte des tijds bemerkt - cerwijl zij geheel als bedwelmd in zoo akeligen toeftand zich be .
vonden ; nu volgde eene doodfche flute op dat verdoovend
gekraak en geweld - R O BERT zag road , en on twaarde ,
dat bet ontzettend natuurverfchijnfel voorbij was . Het was
voorbij , en had bet dal , zoo verre zij zien konden , met
een' verwarden hoop van allerlei voorwerpen bedekt . Brokken
graniet, en losgerukte boomen, en zand en aarde van den
berg lagen bier en daar tot eene aanmerkeiijke hoogte , vulden de bedding van den Saco, en leverden een verfchrikkelijk
fchouwfpel van verwoestingen , welke door die nederflorting
waren veroorzaakt . Een klein plekje was voor bet verderf
bewaard gebleven, en daar, veilig, als in eene fchuilplaats
van Hem, zonder wiens wil Been muschje op aarde valt,
bevonden zich R O B E R T en M A R I A, in elkanders armen geklemd . Ter zijde van hen fiend M E N D O w I T ; hij hield zijn
geweer vast in de handen, en zag verwilderd rend, als een
krankzinnige . Onwillekeurig was hij ROBERT nageijld, wel-
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ligt, zonder bet to weten, aangedreven door zeker oogen .
blikkelijk gevoel , dat den mensch doet huiveren van bet
denkbeeld, om alleen aan gevaar bet hoofd to bieden . Zoo
was ook M E N D 0 W I T onckomen . De beide Mohawks had .
den er buiten twijfel bet leven bij verloren ; nergens althans
ontdekte men eenig (poor van hen .
Nu maakcen zij eeue foort van draagbaar Voor MARIA ;
daarop droegen zij haar des daags , en bij nacht rustte zij
aan den boezem van Karen echtgenoot, tot dac zij Dover bereikten .
ROBERT en M A R. I A leefden fang en gelukkig in hunne
woning aan de boorden van den Cochecho . Bij al de volgende
a2nvallerr der wilden op Dover bleven zij gefpaard ; en hunne
hartelijke genegenheid , die onverminderd tot in den hoog(ten
ouderdom voortduurde, werd meermalen toegefchreven aan de
gevaren, die zij ondergaan hadden en to zamen ontkomen
waren . Mt
. N D O W I T hield zich rijkelijk fchadeloos gefteid
voor bet aandeel, dac hij in de onderneming had gehad . Hij
had, behalve een nieuw jagtroer, buskruid en een mes , ook de
beide geweren der Mohawks, die hij naar Dover wilde mede.
brengen, als zegeceekenen en bewijzen, dat hij volkomen
naar wensch was geflaagd in bet opfporen van hunnen weg .
Maar, dat meet is, hij genoot, tot aan den dag van zijnen
dood , de vriendfchap en befcherming van R o B E RT en M ARIA ; en toen hij eindelijk den diepen flaap fliep, welke
vroeger of later de oogen van alien , die op aarde woven ,
fluit, lieten zij op vereerende wijze hem ten grave brengen,
en befproeiden dat graf met tranen van dankbaarheid, bij de
herinnering zijner deugden en bewezene dienften .
EEN WOORD UIT BERLIJN, RAKENDE EENS BERUCHTE,
THANS 00K TE 'S GRAVENHAGE TEN TOONEELE GEVOERDE, OPERA .

Onbegrijpelijk fchijnt bet, dat de Franfche Opera, Robert
le Diable (*) , bij ons (te Berlijn) geenen aanftoot heeft
gegeven , waar anders elke toefpeling op de Godsdienst op
bet Tooneel kwetst ; terwijl de duivelarijen van dezen Ro .
(*) Te Parijs bragten 72 reprefentaties van
de fom op van 864,243 fr . f
MENGELW . 1833 . NO. 11 .
N n

deze Opera
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Bert, die bet Christelijke en algemeene Godsdienstgevoel
beleedigen, geenen tegenfland vinden, wijl een beltwaam fcheikundige en fchilder de hellekleuren in een vunrwerk wist
to herfcheppen, dat de zinnen als betoovert . Een vader,
hoewel ook de Duivel zelf, die z~nen zoon ter eeuwige
verdoemenis wil verleiden, is reeds een allezins ftuitend denkbeeld ; zelfs de ondeugendfle ouders verblijden zich, wanneer hunne kinderen betere wegen gaan . Ook wordc, om
des zingenots wille, bet beiligdo n des kerkelijken geloofs
ontwijd . De ganfche katholicke Liturgie in een Ballet! Sa .
an wekt de tot ontbinding overgegane nonnen op een klooster-kerkhof ; zij flijgen uic hare graven, nemen hare jeugdige
fchoonheid weder aan, en danfen de kerk rond, met oog .
merle om den zoon des Duivels to verleiden . Waarom juist
geestelijke zusters, dooden, dan om de zinnelijke voorftelling, dat de nonnen een ongebonden leven leidden, en em
bet wellustige beeld, dat zij , hare pij of Iijkgewaad of
werpende, als halfnaakte danferesfen to voorfchijn treden?
ScKIBE, de fchrijver van den tekst, (last alles vrij , finds
hij zljne ,, Tien jaren eener H . . r" op bet tooneel wist to
brengen, en bekreunt zich aan zeden noch welvoegelijk .
heid .
Dat deze nageboorte eener Omwenceling, die geen
Geloof kent, op een Fransch Tooneel opgang kan maken, is
zeer begrijpelijk : de Franschman fpeelt thans met Duivelen,
wiji deze alleen nog elect doen in een goddeloos tijdperk
de Duitfcher maalt er zich eenen , wiji hij aan eenen God
gelooft. De toeftel bij deze Opera overtreft dan ook alles ,
wat men tot dusverre prachtigs en glansrijks heeft aanfchouwd ;
tekst en muzijk (van M E 1J E R -BEER) worden daarin , a!s 't
ware, verzwolgen .

AAN DE BELDEN
VAN BET
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U1T FRANKRIJK .

Vrijen nit der vreemden band !

Welkom aan bet moederflrand !

AAN DE HELDBN VAN HET KASTEEL VAN ANTWERPEN .

53 1

Trouwen in gevaar en dood !
Welkom in der uwen fchoot I
Kidders van Oud .Hollands Maagd ,
Die , met regt, haar kleuren draagt I
Driemaal welkom in den tuin
Van het vaderlandfche duin
Wat angften zijn om a geleden ,
Eer 't lot de vesting bragt ten val ,
Toen gij , door benden zonder tal ,
Onridderlijk u zaagt beftreden ! (*)
De Schelde hoorde niet alleen
Den donder om aw hoofden klatren ;
Zijn item klonk over de oude watren
Van Maas en R~ijn en Amftel heen ;
Den landzaat, in gepeins verloren,
Drong op het luistrend ledekant
De wedrgalm van die ftem in de ooren
In Spaarne-, Vicht- en IJ-warand . (t)
Dan zag zijn geest, die om u zweefde,
Als veldgebloemte u afgemaaid,
De lijken over 't gras gezaaid,
Waar heldenbloed, als dauw, aan kleefde,
En muur en bolwerk nederflaan
Maar 't woest tafreel was waarheid . -- Helden I
Gij zwijgt vergeefs van uwe dawn
Euroop , de vijand zal die melden . (4)
De Vijfhoek , die geen' ademtogt
Aan land- of zeekant fcheppen mogt,
Bezweek , door 't lot gedoemd to vallen,
„ Ontziet noch midlen, noch getallen I"
Die last dreef legerbenden voort,
Gefpitst op krijgsverraad en moord . (5)

(*) Zie de vierde aanmerking.
(t) We! niet te, maar nabs flmfterdam, in de rigting

van Haarlen.
( .1) Dit is reeds gedaan door den Franfchen Ridder
RICHEM ONT .

DE

(S) Men denke hierbij aan het openen der loopgraven 13
urea v66r de fommatie tot overgaaf, en - aan den mon .
lermortier .
Nn .

53 2

AAN DE HELDEN

Welras in dikke dampkolommen
Steeg de adem van 'c verdelgend vuur . ;
Nu ramden kogels op den muur ;
De dood zweefde op een bui van bommen ;
De nacbt ging op met zonnepraal ,
Door 't wedrlicht van gegloeid metaal,
Zich rustloos in bet zwerk verheffend ,
En wisfer nit de cvolken treffend ,
Dan blikfemftraal op blikfemllraal .
Met vlammen, hemelhoog in 't blaken,
Verflond de brand de vestingdaken ;
't Metaal, door krachc van zwaarte en val,
Vergruisde fchutgewelf en wal ;
De flroombamei ftorcte in de golven ;
De voorraad werd in puin bedolven ;
Vernield op d' omgewoelden grond
Lag 't weergefchut, omringd van Iijken ;
De dood was nergens meer to oncwijken ;
Uw moed alleen was 'c, die nog flond .
Ja, helden , die wij zeegnend nadren I
Uw moed , en - boven rook en vlam ,
Het doek, dat nooit een fmet bekwam,
De heilge driekleur onzer vadren,
De trotfche vlag van Nederland .
Gij hieldc haar in uw fterke hand,
Als waardig nakroost van Bataven ,
Gereed, voor Koning, Volk en Rijk,
Met haar, bet doodkleed van van Speyk,
U onder 't puin ce doen begraven . (*)
Vrijen uit der vreemden band!
Welkom aan bet moederftrand I
Trouwen in gevaar en dood I
Welkom in der uwen fchoot!
Toen gij vielt, waart gij groot ! - Toen bet pleic was beflist,
Toen de fnoodheid haar zege mogt vieren,
De fterkte , zoo lang en zoo bloedig betwist ,
Bezweek onder monftermortieren ,
(*) Men wil, dat een voorilel d'aartoe van wege
netting aan Z . M. is gedaan .

de be .
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De wijsheid u 'c fterven en flrijden verbood,
De moed bet vermeesterd gedeelte der vlooc
In vlammen ter hemel deed blinken ,
Of diep in de golven verzinken
Niet genoeg was bet toen , dat een heilige brand ,
Door uw deugd en getrouwheid ontftoken,
De vlag onzer vadren behoedde voor fchand' ;
Grootsch hebt ge onze waarde gewroken .
De keuze zij zwaar tusfchen kluister en pligt ;
Fier Roost gij, bet oog naar den Koning gerigt,
Eer alles in boeijen to ontberen ,
Dan vred met bet oproer to zweren .
Niet genoeg was bet toen , dat gij boeijen verkoost,
Die een Koninklijk woord nog kon flaken ;
Gij moest ook uw vrijheid bij maagfchap en kroost
Ten koste van Holland niet fmaken .
Neen, braver! geen bede zoo edel en fchoon
Als deze klom immer nog op tot den croon :
Om u aan geen offer to denken ,
Dat €lollands belaugen kon krenken .
Toen gij vielt, waart gij groot! - Wij beweenden uw lot,
Maar verhieven ons trotsch op uw waarde ;
Uw boel was een nieuwe verdienfle bij God,
Een lauwer to meer op deze aarde.
Gij gingt
Als een moeder, wier kroost is geroofd,
Zat Holland , en fmeekte , met diepgebukt hoofd,
Tot Dien , die bet onregc zal wreken ,
Om , braven ! uw kluisters to breken .
Vrijen uit der vreemden band!
Welkom aan bet moederftrand 1
Trouwen in gevaar en dood I
Welkom in der uwen fchoot I
Maar velen nog van heir en vloot
Ontbreken . Keeren dan niet alien,
Die met u , voor en op de wallen ,
't Gevaar braveerden en den flood?
Nog menig moeder zoekt haar loten ;
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Nog menig maagd haar' bruidegom ;
De vrouw ziet naa.r den halsvriend orn ,
Dien zij bij 't affcheid hield omfloten ,
En fmeekce, bij haar husvlijkstrouw,
Dat hij zichzelven fparen zou ;
Nog menig knaap doorloopt de rijen,
Wiens oog den vader niet hervond,
Dien 't krijgsgewaad zoo prachtig flond,
En die zoo creurig was bij 'c fcheidn .
Waar. . . . heldenl fpreekt, de pligc gebiedtl . . .
Waar zijn de braven, die ontbreken?
Hergeeft men ons die deppren Met?
Gij zwijgr . . . de fmart doet u verbleeken. . .
Uw vinger wijst ons diep in de aard' . . .
Uw blik verheft zich hemelwaart? l . , . .
Genoeg
die eedlen zijn geflorven
In 't harnas, op hunn' zwaren post ;
Gods Engel heeft hen afgelost,
Nadat zij eeuwige eer verworven ;
Zij flapen , in den vreemden grond ,
Waarop de dood hen nederllrekce,
Waar broedertrouw hun lijken dekte ,
En lafheid hunne graven fchond .
Daar flapen zij den dood der helden,
Door tijdgenoot en nageflacht
Beweeud, bewonderd en herdacht.
Geen graffteeu moog hun rustplaats melden,
Geen marmer, met een gouden ilift
Door 't zuchtend vaderland befchreven ;
Hun roem zal in 't gefchiedboek leven,
Hun dengd is elk in 't hart gegrift .
Aan alle volken , aile tijden
Behoort hun nagedachtenis .
Wij treuren over hun Bemis ;
Gij, helden! moogt hunn' dood benijden :
't Is fchoon , ce flerven in 't geweer ;
Geen zachter bed, dan't bed van eer!
Vrijen nit der vreemden band I
Welkom aan het moederftrand !
Trouwen in gevaar en dood I
Welkom in der nwe~n fchoot I
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Voelt gij niet uw' boezem zwellen ,
Nu gij Holland wear betreedt ;
Holland, dat met bloemfestoenen,
Dat met vlaggen zich bekleedt ;
Holland , dat zich op uw nadren
Omfchept tot een looverzaal ,
Dat uw wederlcomst verheerlijkt
Als eon trotfche zegepraal ?
Voelt gij no den weerhaak grieven
Aan den angel van den vreemd'?
Ademt niet uw boezem ruimer
In den vaderlandfchen beemd? -De Ibis, aan den Niji onttogen,
Waar zijn jonkheid henenvloot,
Weigert kwijuend vocht en vo .dfel,
Wijdt zlchzelv' den hongerdood .
Op den klank der veldfchalmeijen ,
Door de bergvallei herhaald ,
Kwijnt en fterft de zoon der Alpen ,
Als hij , balling , ommedwaalt.
]a, gij ademt reiner leven
In de vaderlandfche lucht!
Voor de celgen van het Noorden
Heeft hec Zuiden geen genucht .
Ais den Ibis , als den Zwitfer
Ilad de droefheid u ontzield ,
Waar' de dankbaarheid geen balfem ,
Helden ! die u jeugdig hield .
Holland is eon dankbre moeder
Rust nu aan haar teedre borst ;
Zij ontiluit voor u hare armen ,
\Vetend wat gij h .ebt getorscht ;
Zij waardeert u ; - (tort zij tranen ,
'r Is, wijl ze in haar' tegenfpoed
Nieuwe daden nog ,poet wschten ,
Nag moet eifchen van uw' moed .
0 ! wit zou haar vreugd bepalen ,
Zag zij nu de ontfloten zee
Door het vriendlijk licht befchenen
Van den lang ontbeerden vred ? Maar de zwarce donderbuijen ,
Die zij glorierik doorftond,
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Zijn bedaard, doch dekken dreigend
Nog den donkren horizont.
Nog verwacht ziJ van haar kindren
Moed, volharding, hulp en troost ;
En gij, helden t zult niet dralen,
Gij, beproefden van haar kroost!
Aan de grenzen zij uw rustplaats !
Als op nieuw de luchc betrekt,
Als de donder der kanonnen
Holland wedr cot daden wekt,
Op de roeptem van den Koning,
Op der Prinfen roemrijk fpoor,
Gaat gij , bloem der legerfcharen I
'c Volk in lijfsgevarerp voor .
Juichend volgen dan de braven ;
Want de glorie is hun deel,
Als zij flrijden met Oranje
En DE HELDEN VAN 'T KASTEEL.
Draagt lien eernaanl , gij getrouwen
Draagt met fierbeid in uw borst ,
Dac gij waardig zijt uw' Vadren,
Waardig nan uw Land en Vorst!
't Leven door zij dat befeffen
U een onverbreekbre ftaf,
En then eernaam Hell' de landzaat
Eeus in marmer op uw graf l
Junij , 1833 .

C. G. WSTHUYS .

DE LICHTZIJDE DER CHOLERA .

Befpiegeling. (a)
Luttel zegt het , in de fence ,
A1s natuur zich feestlijk tooit ;
als
gezondheid
rozen
Luttel ,
Ons op disch en fponde ftrooit ;
Lutte!, als geluk, als voorfpoed
Ons op elken cred verzelt ;
(')

Dit ftukie Weed in den laten herfst des vorigen jaars gefteld .

DE LICHTZIJDE DER CHOLERA .

537

Luttel , dan Gods gunst to prijzen ,
Die ons Met dan zegen fpelt :
Maar, wanneer de lucht , die we Amen,
Door een gifftof wordt verpest,
Voor gezoridheid , j a voor leven
Ons geen veilige oogwenk rest ;
Als de wijstte van de wijzen
D' aard dier pescttof niet doorgrondt,
En hij , fuffend bij haar woede ,
Heet en koud blaast nit desn' mond ; (')
Als 't bezit van goed en have
Ons zoo nietig wordt als kaf,
Daar geen goud nit Peru's mijnen
Onze dierbren redc van 't graf, -Dan eersc, dan komt vast vercrouwen,
Vast gelooven ons to ft ,
Dat niec de Oorzaaic van bett kwade
Ons bezoekt nit ongenA .
Ben' vergramden God to loven ,
Die ons met Zijn roede flaat ;
Die, door gramfchap flcchts gedreven,
't Kwade weervergeldt met kwaad ;
Niet, gelijk een aardfche vader,
Deernis toont voor 't rouwig kind ,
Maar alleen in 't wrekend f .railen
Van de zonde een' wellust vindt :
Dit, dit eischt geen aardfche vader
Van zijn zwak, afhanklijk kroost ;
Dit gaac onze kracht to boven ;
Dit ontzegt orfs allen troost .
Weg dan , weg m ;ec een vcroroordpel ,
Middeleeuwfche tijden waard',
Dat der Chriscnem Evangelie
Mct een heidensch wigt bezwaart !
wij
eeren
eenen
Vader ,
Neen !
Die van harte ons niet bedroeft,
Geen barbaarfche menfchenoffers
Van Zijn kindren ooit behoeft .
Neen ! wij dienen eeren Meester ,
Wiens geboden zwaar noch ftraf,
(') Toefpeling, zonder cenig doel van berisping, op de tegenovergeftelde
(heete en koude) geneemuijzen der Artfen .
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En wiens juk en last niet hard zijn ,
Die Hij ons to dragen gaf.
Alles , alles words ons zegen ;
Alles, ook bet duiscersc lot,
Ook betgeen wij rampfpoed heeten ,
Zegen, met een oog op God .
Wet toch zijn wij I - Broze vaten,
Menfchen van flechts ednen dag ;
Wien do morgen rust, wat weet hij,
Of hij d' avond halen mag ?
Hij, die eenmaal ons deed worden,
Neemt Hij ons den adem af,
Slechts een oogwenk , en cvij fterven ,
En wij dalen in bet graf I
Ach I die waarheid, niet to loochnen,
Werd ons alien middagklaar ;
Wat wt wisten en erkenden,
Zagen wij aanfchouwlijk dadr .
Want er werd een item vernomen
,, Mensch I bereid uw huis terftond ;
,, Sterven zult gij I" en voor eeuwig
Sloot hij ftraks den veegen mond .
of Wij kennen haar, die flemme,
Die de wereld doorklonk ; ja I
Wij ook boorden haar, en rilden :
't Was de item der Cholera I Maar eene andre item , inwendig ,
Stem , zoo welkom voor bet hart,
Sprak ons cooed in, om to lijden,
En vertroostte ons in de (mart
• Zelfs geen muschje valt op aarde,
» Zonder hooger wil, ter nedr ;
• En gaat gij bet niet to boven ?
• Geldt dan gij niet eindloos meet?
• ja, geen hair uws hoofds, (befeft dit1)
• Of bet is bij Hem geteld,
• Die 'c oneindig groote en kleine
Tot din doel to zamen fmelt."
Waar die item zich doet vernemen ,
Daar verheft zij boven 't lot ;
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Zalig hij , die haar mag hooren
Want bet is de Item van God ! Ver van ons bet flout vermeten
Van to dringen in Zijn' raad ;
Wij, een ondeel in de keten,
Die bet groot heelal omflaatt
Maar, wat ramp ons moge treflen,
Houden wij bet denkbeeld vast ,
Dat nit ieder onheil zegen ,
Onder Gods befluur, ons wast .
Laat ons dan , in ootmoed , vragen .
Vragen met de hand op 't hart
Waartoe, bij bet heir van kwalen ,
Nog die angften, nog die fmart ?
Eenzaam zat ik op mijn kamer,
Peinzende op die droeve vraag,
Bij de mare van een offer,
Weggerukt in 's [evens vaag .
'c Stadig tikken van een uurwerk,
't Staren op den flingergang,
Wiegelde me in een' dof en fluimer,
Vol van beelden , naar en bang.
Eensklaps fchrikt de luide wekker ,
Met zijn raatlend, fchel geluid,
Zenuw , oor. en ziel-doordringend,
Mij dien tragen fluimer nit .
'k Dacht, hervactend mijn gepeinzen,
Over doel en middel na
't Uurwerk werd mij menschlijk leven,
En de wekker - Cholera.
Thans ook werd mij de invloed helder
Van dien wekker op de kracht,
Die, in handlen en gevoelen,
Ons Lot God Reeds nader bragt .
Reinheid, inatigheid en orde,
Deugden in de maatfchappij,
Die , aan hooger pligt verbonden ,
E indloos rijzen in waardij ;
Edel drietal, niet ce fcheiden ,
Maar to vaak door ons veracht .
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Buiten u geen zeedlijk handlen,
Buicen u geen zielekrachtI
Ligchaamsreinbeid kweekc gezondheid
Zelden woonc een reine ziel
Dagr, waar ook aan 'c floflijk hulfel
Reinheid niet to beurte viel .
Matigheid in aardsch genieten ,
Niet verflaafd aan zingenot,
Doet een bron van zegen vloeijen ,
Leidend cot een zalig lot .
Orde , moeder van de welvaart ,
Die elk huisgezin ontfchiet,
Waar bet hoofd de droeve leden
Onverzorgd'bier achterliet : Deze deugden , deze pligten,
Nu verwaarloosd, dan veracht,
Welk een fpoorflag in then wekker ,
Dac men hen getrouw betrachc' l . . .
Maar, boe zwaarder zijne flagen
Zinken op bet traag gemoed ,
Des ce hooger rust de waarde
Van een onverganklijk goed .
In 'c gerust bezit der zijnen ,
Als Been. onheil dreigt of naakt,
Flaauwt niet zelden 't vuur der liefde ,
Die alleen gelukkig maakt ;
Maar wanneer bun dierbaar leven
Hangt als aan een' zijden draad,
En een zwaard , als van Damocles ,
Boven hunne hoofden flaat,
o, Hoe klemmen dan de banden,
Dcor natuur ons aangelegd ;
Hoe gevoelen we aan die panden
Ons met heel de ziel gehecht l
En, bij 'c naauwer zamenfnoeren
Van de banden van bet bloed,
Wordt de menschheid zelv' veredeld ,
En de zwaarlle ramp verzoet .
Ja 1 veredeld en verbroederd
't Godlijk weldoen fchittert meest,
Waar de mensch zijne eigen broosheid
In bet lot zijns naasten leest.
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Dan gevoelt hij regt den zegen ,

Die hem , onverdiend , nog rest,
hij
op2nt
hart
en
handen ,
En
Waar de nood zijn hoop op vest .
Reinheid, matigkeid en orde ,
Liefde en weldoen bovenal ,
Deze deugden , deze pligten
Predikt ons bet ongeval .
Ja ! de Item , die wij vernamen .
Klonk ons fchriklijk in 't gehoor ;
Maar wij floten , ftug van zhincn ,
Geenszins voor dien weltker 't oor
HtJ toch wil tot GOD ons leiden ;
En wat nader brengt tot Hem ,
Zij bet lijden of verblijden ,
Weikorn ors die hemelftem !
ja ! wij bouwen ,
Vol vertrouwen ,
Op den Schepper van 't Heelal ;
V-'ant her lijden
En 't verblijden
Is geen werk van 't blind geval .
Neen , o Vader !
't Brengt ons nader
Tot bet doel van ons beltaan ;
Tot de pligten ,
Wier verrigten
Otis geleidt naar hunger baan .
Liefdrijk leven ,
Mildlijk geven ,
Streven naar Gods beeld op aard' ;
Zijn dit vruchten
Van ons duchten,
o, Dan voert bet hemelwaart !
Winter nadert .
't Dor gebladert'
Wijst ons op een kwaal zoo ftraf,
Die ons , menfchen ,
Doet verfienfen ,
Ja verftuiven als bet kaf.
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Onverdroten
Dan oncfoten
Hart en handen voor den nood.
God genadig,
Wij weldadig,
Redt ligt menig' van den dood,
Vraagt niet immer Neen ! vraagt nimmer :
„ Is mijn gave wet befteed 2"
Wee ons alien ,
Die faag vallen ,
Zoo God ons die vraag eens deed! . . .
Laat ons ftreven ,
Mildlijk geven ,
Geven met een vroom gemoed
God wil fchenken ,
Boven denken ,
Eindloos hell voor eindig goed I
Hem vertrouwen,
Op Hem bouwen,
Maakt den Christen onvervaard
Reine harten
Kunnen tarten,
Wat den boozen fiddring baart .
Neen 1 wij fchrikken
Voor de blikken
Van 't gevreesde monster niet
Want wij vreezen
't Hoogfte Wezen ;
Vrees, die alle vrees verbiedt .
J . W . JJNTEMA .

BIJ DE OPRIGTING VAN NAPOLEON'S STANDBEELD TE PARIJS.

N og rood van menfchenbloed ,

in breeden flroom vergoten ,
Vloekt de aarde den veroveraar,
Die, om zijn rijksgebied roofzuchtig to vergrooten,
Hair afliep met zijn plonderfchaar I
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Nog toont zij menig fpoor , dat de ijz'ren oxlogswagen
In 't woes6 en dond'rend rotten gro-°f ;
Nog heugt bet haar, dat d :e oogst, verfchoond van hageltlagen,
Vertrapt werd door der rosfen hoef !
Nog weet zij , hoe de .-ian, die 'c heilige niet achtte
En zelfs den fpot met ceden dreef ,
Steeds de cerelooze kruin met kroonenroof bevrachtte
En lagchend b oedbevelen fchreef l
Zij zag den Richter van der volken bitt'rc rampen,
Verwaten , zonder fchaamteblos ,
En van een breede wolk gekochte wierookdampen
Omwalmd, in zijn triumfkaros !
Klonk hem een vivat toe, nit Ravenkeel gewtongen,
Miijoenen, zijnen fchepter mod,
Ontglipte zucht bij zucht nit de eng geprangde longen,
En vloekten d' ijz'ren geefelrod!
Daar galmde 't blij gejuich nit die miljoenen monden
Triumf! triumf! triumf ! hij viel !
VerRrikt, gevangen en verward in eigen vonden,
Door hem bepcinsd met duiv'lenziel I
Ja , de alverdelger viel ; de vlagen van bet Noorden
Verdoofden zijne gloriezon !
God fprak haar' ondergang , en 't plonk aan Seines boorden
Verwonnen is Napoleon I
Hij viel , de dwingeland ! Maar zijn hewonderaren ,
Die hem vereeren als hun God ,
Zij wrokken , dat niet meer de volken op hem Raren
Als den bef isfer van hun lot .
la, fchoon de Algoedheid , in haar gunstrijk welbehagen ,
Den booswicht fluitte in zijne vaart ,
En door het einden van zijn Lang gevloekte dagen
De grootfte weldaad fchonk aan de aard' ;
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Nog durft de outzinde Gal zijn wufte lusten vieren ,
En, aangehitst door gloriezucht,
Zijn oproer koest'rend beeld met eergebloemce fieren
En 't flatig plancen in de lucht!
Hij , wars van voor zijn' God in ootmoed nedr to knielen ,
Hij knielt thans voor zijn' Afgod nedr ;
Hij zwaaic het wierookvat , den fnood(len aller zielen ,
Europa tergende, ter eer!
Zie daar dat fchendig yolk , dat pocht op Julij .dagen ,
In wrange vruchten overrijk
Het wilde Karel's juk, als duldeloos, niet dragen -'t Kruipt voor Napoleon in 't flijk!
Ellendigen I gij zijt wel peilloos diep gezonlten .
Wat zwetst gij langer nog van eer?
Een flavendrom , in 't juk eens dwingelands geklonken,
Ziet daar uw' rang, ziec daar uw fpheer I
Daar 2ijn er aan den Rhijn , en ook Pan Weixels boorden,
Die danfen naar uw tooverfluic ;
Op Bato's heilig erf vergalmen uwe akkoorden,
Als 't hatelijkfle wangeluid,
De Batavier bewees geen hulde ooit aan tirannen ;
Maar weigerde die hulde nooit
Ann waarlijk edele, aan onfterfelijke mannen,
Wier graf hij met gebloemce tooit .
Nook treedc hij 'c grijze Delft en hares tempel binnen,
Of heilig vuur ontvlamt zijn ziel ;
Dan zweefc Oranje's beeld voor zijn verrukte zinnen,
Die voor 's vo;ks vrijheid Ieefde en viel ;
Dan zweert hij trouw aan wet , aan regt , aan tucht en orde ,
God biddend' met gevouwen hand ,
Dat nook oud .Nederland , als eens , de prooi wedr worde
Van eenen Franfchen dwingeland I
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OVER DIXIE BELANCRIJKE KUNSTEN

M NSCHELUKE ZAMENLEVING .
R. D E V R I E S ,

to Monnikendam .

Door

D e bcoefening van kunflen en wetenfchappen legt
voor den mensch den grondllag tot befchaving van den
freest . Zij is het, die hem on den trap van kennis en
verltand, van goeden fmaak en zedelijk gevoel hooger
leidt , en hem het genot verfchaft van veelvuldige
reine en duurzame genoegens , welke hieraan verbonden
zijn . Heil dan de menfchelijke zamenleving , in welke
men zich algemeen op de beoefening , uitbreiding en
volmaking der fchoone cn nutti e kunflen toelegt! Heil
den bencfenaren zelven , die hot maatfchlppelijke leven
zoo nuttig en aangenaarn mcken voor zich en hunne
medemenfchen ! floe kan ih . v . de tecken- en fchilderkunst ons in afgelegen-, oorJen der wereld verplaatfen ,
ons de h~:crlijkfhe parti, en voor het gezigt brengen , en
ons veritlsTlgen in de bclchou wing der natuur en kunst!
Hoe kan do toonkunst ons gehoor ftreelen, onzen geest
in verrukking wegflepen , ons binnenfle met het edelfte,
verhevenile gevoel doordringen , en ons op eene hoogte
voeren , dat wij ons nader aan den hemel , dan aan de
aarde tvanen ! Hoe kan de dichtkunst onze ziel vervullen met denkbeelden en gewaarwordingen, die den Engelen waardig zijn, ons hart veredelen en ftemmen tot
hetgeen groot , ja Goddelijk is !
Een ieder van mijne Hoorders fchept ongetwijfeld veel
behagen in elke befchouwing, die de eene en andere der
fchoone en nuttige kunften tell voorwerpe heeft . Velen
zullen misfchien ook thans met mij zich verlustigen willen in de befchouwing van bet onderwerp, dat ik mij
ter behandeling heb voorgefteld . Ik zoude u ook wel
een aangenaam gellot dezer oogenblikken durven beloMENGELW . 1833 . NO . 12 .
0 O
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ven , daar bet onderwerp hiertoe niet ongefchikt is ;
maar ik moet a in deze befchouwing vooral oplettend
maken op bet misbruik, dat men , gelijk van alle goede
dingen , zoo ook van die kunften , op welke ik bet oog
heb, dikwerf maakt , en bet nadeelige, hetwelk uit dit
misbruik voortvloeit . Doze aanwijzing zal zekerlijk een
groot deel van bet aangename der befchouwing wegnemen ; maar ftellen wij ons tevreden met de herirnering,
dat bet nuttige in Were befchouwing boven bet aangename to waarderen is . - Denkt evenwel niet , dat ik
heden als keurmeester , veel minder als waanwijze bediller ben opgetreden . Verre vandaar ! He-, verkeerde
en fchadelijke, dat ik u aantoonen zal , zult gij zelve
neermalen hebben opgemerkt, zoodat mijne redenering
niet anders dan eene bloote herinnering voor u zijn zal .
Vanhier, dat ik u niet telkens bet misbruik en deszelfs nadeelen uitdrukkclijk zal aanwijzen , maar liever
ftilzwijgend u zelve over bet een en antler zal laten
oordeelen .
De kunflen, op welke ik bet oog heb , behooren niet
tot de fchoone en edele , maar tot de nuttige , namelijk
in zoo verre als men ze op cene nuttige wijze en tot
nuttige einden bezigt . Zij hebben in de menfchelijke
zamenleving joist geen zeer groot aanzien , omdat zij
uit haren aard niet het eigenlijk verhevene ten doel hebben , en niet zoo zeer door weinigen , maar door zeer
velen worden uitgeoefend , en men toch doorgaans bet
zeldzame boven bet algemeene bemint en verheft .
De drie kunflen dan, die ik bedoel, zijn de volgende :
i) de kunst van draaijen , 2) de kunst van verlakken ,
3) die van vergulden . - Welk eene vreemde, onnatuurIijke zamenvoeging! zullen mogelijk mijne Hoorders denken . Ik beken, dat deze drie kunflen , althans de twee
eerstgenoemde, oppervlakkig befchouwd, wijd uiteenloo .
pen ; maar ik zal u trachten to toonen , dat ik dit drietal juist niet door een' toevalligen greep uit de menigte
der kunflen in mijne befchouwing opgenomen heb , daar
dezelve geacht kunnen worden in een naauw verband
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met elkander to Ilaan , ais loopende in ddn bepaald punt
to zamen , en , in dat punt bijeengekomen zijnde , met
elkander werken tot ddn doel . Wij zullen ze alzoo meer
in hare overeti uko .ust , dan wel in hare oppervlakkige
niet-overeciiiIen wing be'chouwen . - Te eerder, mijne
Heeren ! heb ik mij tot deze drie kur.4len willen bepalen, omdat ik vrijmoedigcr over dezelve, dan wel over
andere kunllen fpreken durf, ais wel wetende, dat under u geen draaijers , of verlakkers , of vergulders zich
bcvinden ; terwijl i k din . wanneer ik bet waagde , otn
over andere kunflen , over teelken- en fchiiderkunst, of
toon- of dichtkunst to areken , in dat geval menige gegronde aanmerking van teekenaars , fchilders , toonkunftenaars of dichters, bier tegenwoordig, mij zoude moeten getroostcn . Mijne voor to dragene opmerkingen wegens bet draai en , verlakken en vergulden kunnen door
mijne Hoorders , als zj,jnde geen meesters in de k'anst,
zoo naauwkeurig niet beoordeeid worden , als wanneer
ik over verhevener kimlien lprake ; en mime voordragt
zal bun evenwei van nut kunnen zijn , wanneer zij naderhand met menfchen in aanraking mogten komen , die
deze kunflen u ;toefen n .
ti\rij widen ins ewer bet onderfcheid tusfchen de woorden kunst en wctenfchap niet in 't breede uitlaten . Alleen zullen °vij aanmerken , (fat wetcnfchap op zichzelve
geen kunst vooronderflelt, maar wel kunst bet wetenfchappciijke in zich beva-, ; en dit is vooral waar van die
drie kunCten , die wij ons ter befchouwing voorflellen .
wij zullen bet taalkundig onderfcheid tusfchen draaijen
en verdraaijen , lakken en verlakken geheel aan zijne plaats
laten ; mijne Hoorders zullen ligteli,jk uit bet verband
van zaken begrijpen, wat wij door bet een en ander willen vertlaan hebben . Om eene goede orde in bet oog to
houden , zullen wij ecrst van iedere der drie kunflen afzonderlijk fpreken , en daarna ze alle drie in 66n punt
vereenigd befchouwen .
De kunst van cdraai en is ons alien eenigermate be •
kend . Het voorwerp words op zekere wijze cirkelvorD o 2
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mig in 't rond gevoerd, terwiji de kunftenaar door zijn
aangebragt werktuig hetzelve zoodanig vormt, als dienftig is tot zijn oogmerk . In 't bijzonder worden kunstdraaijers genoemd de genen, die, behalve bet gewone
draaijen , de kunstdraaibank met eene mcnigte daartoe
behoorende gereedfchappen behandelen , en niet alleen
cirkelrond , maar ook ovaal en in alie rigtingen draaijen
kunnen . Zij moeten menfchen zijn , die goed kunnen
teekenen en berekenen , vindingrijk zijn , veel geduld hebben, en zelfs gelaatkunde bezitten, want zij moeten
ook menfchenaangezigten draaijen kunnen ; ook figuren,
die toe opfiering en verfraaijing dienen . Zij moeten
verder de kunst verftaan , om fommige dingen , die zij
bewerken, kneedbaar to maken, ten einde van dezelve
allerlei afdrukken in vormen to vervaardigen, en daarna
weder to harden ; hetwelk b . v . to pas komt, wanneer
zij een gedraaid voorwerp als 't ware een' wasfen neus
moeten aanzetten, hoewel geen was, maar ivoor, been
enz . door hen gebruikt wordt . Zij moeten bet voorwerp door uiterlijke reinheid en witheid een bekoorlijk
aanzien weten to geven ; zelfs in allerhande klcurcn weten to verwen , naar gelange van taken en omftandigheden . Offchoon nu bet draaijen, zoo wel bet kunst- als
bet gewone draaijen, door fommige menfchen, in bet
maatfchappelijke ]even, als beroep en voor hen noodzakelijk middel van beftaan wordt uitgeoefend, hebben
evenwel alle menfchen kennis en verftand van deze lcunst,
zonder dat juist allen haar in beoefening brengen en als
middel van beftaan bezigen , en alzoo zonder als kunstdraaijers bekend to than . Men vindt ze dus in alle
ftanden , rangen en klasfen van menfchen .
Let wel , M . H . 1 wij bedoelen bier minder de praktijk, dan wet de theorie ; want men moet tusfchen weten en doen wdl onderfcheid maken , daar het'eerfle veel
gemakkelijker is dan bet laatle . In de redeneringen en
gefchriften van fommigen ftraalt veel kennis omtrent de
bedoelde kunst door, terwiji die zelfde kennis door b un .
n e praktijk wederfproken zoude worden . Dat dan nie-
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mand aan iederen theoretifchen draaijer onbedachtzaam de
uitoefening der kunst toevertrouwe , en men nimmer van
bet eerfle befluite tot bet laatfle , maar wel van bet
laatfle tot bet eerfle !
Thans volgde de verlakkunst . Ook van deze kenDen wij alien iets ; maar niemand van mijne Hoorders,
geloof ik, vertlaat bet fijne en geheime dezer kunst .
En geen wonder! want door oefening en ondervinding
moet men achter dezelve komen . Wij kunnen daarom de zaak flechts oppervlakkig behandelen . Wij zullen zelfs Diet fpreken over de zamenflelling van de lak,
die gebezigd wordt om een voorwerp to beftrijken . Hetzij ons genoeg to weten , dat aan de lak, met welke het
voorwerp (*) voorzien geworden is , door warmte zoodanige vastheid gegeven wordt, dat door polijsting een
zeer fchoone luister aan dezelve wordt bijgezet ; dat
men in alle kleuren kan verlakken, en men de werkflukken met goud of zilver of fchilderwerk opfieren
kan , waardoor de verlakkunst in haar geheel eene uitnemende kunst worth . Zij flrekt zich nit tot zeer vele
voorwerpen , die ons in bet dagelijkfche leven , in ons
tijdelijk befiaan , in bet genot van zinnelijke genoegens
dienen moeter. . Ja , M . H . , deze kunst gaat zoo verre,
dat zij zich Diet alleen bepaalt bij bet levenlooze, maar
zich zclfs tot menichen uitil :rekt, die men op onderfcheidene wijzc verlakken kan ; met dit onderfcheid evenwel,
dat, daar bet verlakfel voor levenlooze voorwerpen alleen met derzelver buitenfle in aanraking komt, bet verlakfel voor menichen in vereeniging wordt gebragt met
hun binnenfte , met hunnen geest ; en wel zoo, dat de
eene geest den anderen verlakt . Hier wordt alzoo een
fpiritucel verlakfel gebruikt . Er komen onderfcheidene
foorten hiervan in den handel voor ; loch de beste fpiri.
tus , die tot bereiding van dit middel gebruikt wordt,
verkrijgt men door overhaling uit de fallentia narcotica,
(*) Men plaatst hetzelve in eerie zoogenaamde moffel Vanbier het worrd mofelen , wegmofelen , dat in beceekenis wel
bekend is,
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en is in de fcheikunde bekend onder den naam van fpien in alle landen verkrijgbaar.
Dezelve fchijnt uitgevonden to zijn door den hoogberuchten Heer K E L E A N T H R o P O S, Hoogleeraar in de
Scheikunde aan de Akademie to Londen . Deze fpiritus draagt bij de Engelfche fcheikundigen den naam van
pneuma agathon , dat is goede geest ; doch in ons land
is die meer bekend bij den naam van pneuma kakon,
kwade of booze geest , en onder doze benaming komt
dezelve in de Bataaf.1che flpotheek (die thans niet meer
in gebruik is) op bladzijde zoo veel onderaan in eene
noot voor . WVanneer deze fpiritus echt is, moet dezelve voor zeer bedwelmend en vergiftigend gehouden worden, zoodat men voorzigtig zijn moot , wanneer men
van dozen geest in het verlakken gebruik inaakt, want
eene to groote hoeveelheid zoude voor iemand doodelijk
kunnen zijn . En hij , die zich laat verlakken , kan hierbij niet to veel op zijne hoede zijn .
Ten derde taat ons to befchouwen de kunst van verDeze kunst , M . H . , wordt op verfchillende
gulden .
manieren uitgevoerd . De eerfle manier is deze . Men
tracht het voorwerp to zuiveren van onbehagelijkheden ;
daarna bef<rijkt men hetzelve met eene middelaof , die
de eigenfchap bezit , dat ze meer en meer kleeft en
zeer vasthoudend wordt . Staande den tijd van kleven,
words ze belegd met groen goud , doch incest met dukaten-, rozenobel- of antimonie-goud . Let wel! men
kiest de beste goudfoorten oni hot bekoorlijke voor
't oog, dat immers van veel belang is in het menfchelijke leven op aarde . De geheele kunst bef'aat dus
in eenige handgrepen onder de uitvoering (zoo als het
wel met nicer dingen bet geval is) en in hot wd1 toebereiden der kieefftof. Deze manier van vergulden
heeft het voordeel , dat men zijn kunstwerk voor eens
ieders oog kan blootflellen , daar het tegen veer en
wind befl:and is . Men verguldt op deze wijze b . v.
een' weerhaan , die op een' toren geplaatst wordt,
om zich geduriglijk to keeren en wenden , naar dat de
ritus fallentisfimus ,
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wind is . Deze manier van vergulden zouden wij voor
de beste houden , omdat zij de duurzaamfle , omdat met haar de meeste eer to behalen, en van haar
op den dour de beste partij to trekken is voor zekere
oogmerken .
Maar bet is toch vreemd ; even gelijk in vele andere
taken, zoo ook vooral in bet vergulden melt men glans
boven deugd , en men verguldt op eene andere manier .
Men weet door middel van cene zamentrekkende vloeiftof
bet good aan bet voorwerp to brengen, hetzelve daarna
to polijsten, en er eenen hoogeren luister aan to geven,
dan op de vorige wijze . Deze manier is moeijelijker,
maar voor 't algemeen behagelijker ; en hierom wordt
toch bet werk begonnen . Jammer, zoo als bet met de
meeste luisterrijke behagelijkheden gelegen is, dat hetzelve geen wear en wind verdragen kan, dat bet binnen de huismuren befloten en voorzigtig behandeld
moet worden .
Eene derde manier van vergulden gefchiedt met de
tong, ten minfte gedeeltelijk . Het voorwerp, namelijk,
laat niet toe , dat men de gewone middelftof gebruike ,
die uit Karen aard to grof is, en alzoo to veel in 't oog
loopt . Deze manier noemt men likken . Eene wonderlijke wijze van behandelen toch ! zal men zeggen .
En ik zelf zou bet goede effect van deze manier kwalijk
gelooven kunnen , indien ik niet door eene duidelijke
proef ware overtuigd geworden . De kunst gaat verre ! En wat ons onbegrijpelijk is , bet verguldfel hecht
zich op zulk een gelikt voorwerp zoo vast, dat men
aan hetzelve door polijsten cenen fchitterenden glans
geven kan .
De vierde manier, die den naam draagt van vergulden, is eigenlijk geen vergulden . Ten minfte men ge.
bruikt geen good, maar goudkleurig vernis . En nu wordt
de zaak minder . Het is dus Diet al good, M . V ., wat
hier blinks . Men behandelt op deze wijze bet koper,
en wil bet voor goud laten doorgaan . Het voorwerp
wordt flechts in 't vuur beet gemaakt, met de vernis
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beftreken, en weder heet gemaakt en gedroogd . Eene
gemakkelijke manier van vergulden , voorwaar ! VVat kan
de mensch toch niet door een gering middel een ding
van aanzien veranderen, hetzelve blinkend en behagelijk
maken voor anderen , ja , wat meer zegt , voordeelig
voor zichzelven, indien hij maar de kunst van vergulden verfta ! Deze kunst , M . H . , flrekt zich zoo verre
uit , dat er bijna geene voorwerpen zijn , die men door
vergulden niet zoude kunnen doen blinker en bekoorlijk
maken . Herinnert u wel, er zijn vier manieren van behandelen . \Vat op de eene wijze niet wi1, beproeft
men op de andere. En inderdaad de kunst van vergulden wordt verbazend veel uitgeoefend, zelfs door menfchen, die men voor geen vergulders zoude aanzien, en
ook juist geen publieke vergulders zijn . Men fchijnt
over 't geheel veel werk to inaken van zaken en menfchen to vergulden , en alzoo op to fieren en to doen
blinken , ten einde hierdoor genoegens to verfchafFen ,
die in verguldfel en goudkleurig kopervcrnis cpgefloten liggen ; als zijnde deze de gemakkelijkfle en aangeraamfte weg, oin zichzelven den toegang to banen tot
hunne gunst en aanbeveling . Men weet cene zaak , die
op ziclizeive onbehagelijk is , een aanzien to -even , dat
bekoort . 1letgeen aan eene zaak ontbreekt, weet men
door verguldfel aan de opme :king to onttrekken ; hergeen wanftaltig is , kan men door verguldfel to : een goed
geheel maken ; bet miskleurige bedekt men met hetzelve ; zoodat bet verguldfel van zeer veel belang is in bet
maatfchappelijke leven . Nogtans, M . H . , tnoet gij
hieruit niet bet befluit trekken, alsof ik wilde zeggen,
dat bet verguldfel in ftaat ware, om volflrekt elke onaangename zaak behagelijk to doen voorkomen . Neen !
er zijn inderdaad zaken , die voor geen vergulding vatbaar zijn , vooreerst omdat zij van al to grooten omvang
zijn , dan dat bet ontbrekende , wanflaltige , miskleurige
bekoorlijk bedekt zoude kunnen worden , en ten andere
omdat de uitftekende punten en bulten zoo groot en
menigvuldig zijn , dat de kunst van verbergen en opfie-
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ren vrucliteloos to baat genomen wordt . Voor 't overige
werkt deze kunst zeer verre ; en wanneer wij haar bij
de twee andere door ons bcfchouwdc kunflen voegen,
dan is zij , bij die twee , de uerde, en wel eene zeer behagelijke vriendin , daar het zelden zal misfen, of men
zal, hetgeen men door draaijen en verlakkeu niet heeft
kunnen goedmaken , eindelijk door de kunst van vergulden een ten minlfc niet onbehagelijk voorkomen kun .
nen geven .
De kunltenaars nu , van welke wij ieder in 't bijzonder gefproken hebben, kunnen wij, zoo als met vele
andere beroepen het geval is, gevoegelijk verdeelen in
grootc en kleine . Te weten de draaijers, verlakkers en
vergulders , die hunne kunfcen in 't groot doorzetten,
zijn belangrijker , clan die eene kleine affaire hebben . De
eerstgenoemden werken sneer voor 't algemeen, de laatLien voor bijzoiidere perfonen . AVanneer wij ons door
den werk man in het klein eenumaal hebben laten draaijen,
of verlakken , of vergoldlen, en dit nier weder wenfchen
gedaan tc vorden , zoo trekhen wij ons terug, om niet
weder net hem in aanraking to komen ; maar ten aanzien
der kun(lcoaars in hct grout hebben wij het minder en
dikwijls geheel niet in onze nmagt, om ons tegen hunne
kunst to vrijw rcn . Zij draaijen , verlakken en verguh
den ons , cer vij het weten , eer tvij cr icts van gevoelen , en wij wor ien bet din eerst gewaar , wanneer bet
werk volibragt is . En dewiji niet enkele perfonen, maar
eene geheele maatfchappij niet zelden het voorwerp hunner kunst geworderl is, zoo worden c,c gevolgen daarvan vrij algemeen gevoeld .
11 eni ;malen zijn die 1:un tenaars its bet groot manner,
die alle drie de kunilen to gelijk uitoelenen . leder voor
zich verf'aat dus her draaijen, verlakken en vergulden,
alsof dit Lue zaak vare . En d_zc , zult gij mij toef}emmen, rnogen met nadruk kwillenaars genoeind worden . Oppcrvlakkig beicllouwd, zou men zeggen, dat
dezulken aardfche kliatten vergaderen ; maar de ondervinding leert, dat men niet gemakkelijk in drie kunften
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to gelijk even kundig en bekwaam zijn kan ; dat bet eerie
om bet andere dikwerf veal lijden moet ; dat men bet
eene om her andere bederft, en alzoo doorgaans in zijne
zaken meer achter- dan vooruit gaat . De vereeniging
dezer drie kunflen in t~~n mensch beloofc veel , maar
geeft weinig, ten mince Diet veel op den dour . - Zulke kunftenaars vindt men in alle landen ; doch de grootfte in alle drie deze vakken to gelijk worden in Engeland aangetroffen , hoewel de Franfche meer bekend,
en vooral in onze dagen meer gezocht worden , to weten door die genen , die Diet zeer naauwkeurig zien,
Diet zeer fijn oordeelen , en zich door her fchoonfchijnende ligtelijk innemen laten . De reden, dat daze kunftenaars in Frankr jk tegenwoordig voor zeer beroemd gehouden worden , is misfchien omdat zij , bij her gebruik
van geen beste middelen , evenwel in de oogen der zulken beste werkftukken leveren . Althans hunne gedraaide, verlakte en vergulde produkten worden naar alle
landen van Europa overgevoerd ; naar Italie, alwaar men
to Ancona een depot er van heft opgerigt , om ze to
gemakkelijker in deszelfs ommeftreken to verzenden ;
door geheel Duitschland en Pruisfen, tot zelfs in Polen, hoewel de invoer dezer produkten in dat land tegenwoordig door den Keizer aller Rusfen als contrebande befchouwd en behandeld wordt . Ook zelfs ter plaatfe
in Italie, waar hat genoemde depot ward opgerigt,
heeft men terflond de tegenwerking in dezen handel ondervonden , vooral van de zijne van Weenen , alwaar de
groote fabrikeurs in andere foorten van voorwerpen zich
tegen de Franfche draaijers , verlakkers en vergulders
verklaard hebben , en den invoer van derzelver produkten meer en ineer tegenwerken en den prijs in de laagte
brengen . Misfchien om daze , misfchien om andere redenen, althans men begint de verzendingen door Italie
to flaken . En in 't algemeen fchijnen de Franfche kunstfabrijken, die ook in Portugal, in Spanje, in Zwitferland, ja zelfs in
urk%je en in Egypte hare waren pogen uit to kramen , van haar aanzien en invloed
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to verliezen , waarom zij zich thans ook minder laten voorftaan op de volkomenheid barer kunstgewrochten , en meer toegevendheid fchijnen to gebruiken omtrent
hetgeen in andere fabrijken in andere landen vervaardigd words .
Her is dus niet vreemd , M . H . , dat men in Belgie,
als naburig aan Frankrijk en met dat land zoo na bevriend , overvioediglijk de Franfche kunstingredienten
tot bet draaijen , verlakken en vergulden in derzelver
echtheid verkriigen kan . Te weten , de Belgen worden
gehouden voor draaijers , verlakkers en vergulders van
den 'wcedcn rang . Zij zijn (om bet zoo uit to drukken) meestersknechten van de Franfche bazen . De
voorzigtigheid vordcrr alzoo , om hun geene dingen in
handen to geven, tot welke eene n,eerdere kennis en bekwaamheid gevorderd worden, dan nien in zulke meesterskneehten aan*refs, en zich liever tot de bazen to
wenden met hetgeen men eens regt fraai gedraaid of verlakt of verguld wenscht to hebben . In ons land zijn
de bedoelde ingrediNnten tot de kunst ook verkrijghaar,
maar , hoewel van Franfchen oorfprong , evenwel lang
zoo volkomen , lang zoo Clerk en zoo uitgetlrekt werkende niet . De fpiri :us b . v . , di .: bij bet vergulden
wordt gebezigd , moot op de Franfche hygrometer 30
gr. houdcn, geliikflaando mot do fpiritus vini rectifacatisfanaus , terwijl cerelve h .ij ons op vooral niet fterker dan 7 gc . kan wo ,icn gel -chat , zoo als de fpiritus
Mindereri, en alzo,i , ; elijk die, nicer gefchikt om ons
to doen zweeten , dan .v .l On! ons to vergulden . Ons
land is to dezen aanzien vcel minder fpiritueus, hetwelk
zekerlijk voortko .t uit hot lag,- en waterige van den
grond . Nlet dat al, M . H . , hebben wij geen reden,
om anderen land en home ing .edienten en werkftukken
in de .:e dric kunflen to benijden , daar de ondervinding
al genoeg geleerd hseft, met hoe vole onheilen , vooral
zware bankroeten, het debiet hunner gedraaide, verlakte
of vergulde voorwerpen vergezeld gaat, zoo zelfs, dat
bet niet to verwonderen zoude zijn , wanneer eens de
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Par i/c/re fabrijken v66r en na to gronde gingen , en
zij ook die, welke bij hare overzeefche buren gevonden
worden, met zich ten ondergang fleepten . Want er
fchijnt rusfchen de kunstfabrikeurs in beide landen eene
Compagnie to beflaan, hoewel hiervan geen notaridle
verbindtenis bet licht ziet, en Let niet waarfchijnlijk is,
dat deze vereeniging langen tijd fland houden zal . Twee
Compagnons , die beide vrij eigenzinnig zijn , die ieder
voor zich naar bet meesterfchap in de kunst dingen , en
vooral op bet artikel gebouwde en ongebouwde eigendommen zeer inhalig zijn, - zulke Compagnons zijn
zeer zelden langen tijd met elkander verbonden . Hunne
vereeniging houdt alleen zoo lang ftand, als de een den
anderen volilrekt noodig heeft, om zijne bijoogmerken
to bevorderen . Ja , bet zijn dezelfde Compagnons , die,
in plaats van ons in onze affaire, volgens eed en pligt,
krachtdadiglijk to onderfleunen , alleen hunne eigene be .
langen en die hunner medegeintresfeerden in bet kunstdraaijen , verlakken en vergulden trachten to bevorderen .
Maar, wat zullen wij van deze fchalkerijen zeggen! Het
verftrekt ons tot eene les . wees trouw , maar vertrouw
u niet to ligt aan anderen .
Uit al bet gezegde , M . H . , volgt van zelve, dat er
meer , dan eene alledaagfche , dat er eene buitengewone
kennis en verJland gevorderd worden , om in deze drie
kunilen to gelijk uit to munten . Kennis en veraand
vooreerst van alles, wat men bezigt, van de werktuigen, de floffen, vaste en vloeibare, bet fpiritudle, enz . -kennis en verfland vervolgens betrekkelijk diegenen, die
men als handlangers noodig heeft, (want men maakt
zelden gebruik van gepatenteerde knechten) en vooral
algemeene menfchenkennis of karakterkunde , omdat bet
zeer dikwijls to pas komt, gelijk wij gezien hebben,
dat men men (chenaangezigten draaijen , verlakken en vergulden moet .
Verder wordt hier vereischt een goed geheugen . Er
dient in hetgeen men vervaardigt een zeldde Loon to beerfchen . Zoo als men bet werk begonnen heeft, moot
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men bet voihottden . Dit bctreft niet alleen de uiterlijke
gedaante, (daartoe /on h-,t bloote oog genoegzaam kunnen zijn) maar bij ie_leren voortgang in bet work moot
bet geheugen ons eggg :dn , hoe alles , wat wij bewerkt
hebben , bij elkan ler past en zamenhangt, opdat tusfchen bet een en andei Been want altigheid , geen disharmonie , gees botfing en daar loon vernietiging plaats hebbe ,
overeenflemmend vereenigd
maar opdat alles regein~ari
zij en in zijn geheel blijvc .
Ook is bier een rlcfti , gelaat noodzakelijk, om goede
werkflukken to vervaardigen . Kunflen en wetenfchappen
in 't alge peen vorderen bij de heoefening deftigheid .
Derzelver waardigheid en moeijelijkheid laten geen ontplooid gelaat toe . Zclfs houdt men in 't algemeen dezulken voor ongefchiktc knn enaars in hot draaijen , ver.
lat ken en vergulden , die hun aangezigt niet in deftige
en ernftige pl-toijen kunncn zetten . En waarlijk , zonder dat zouden wij toenen to los over do zaak been to
loopen , daar bet bier vooral op naanwkeurigheid en
netheid aankomt , en men ligtcliik met 6tsne verkeerde
beweging in bet draaijen , met Lldne ongelijke overftrijking in hat verlakkcn , met 66ne onjuiste aanvoeging in
bet vergulden de ganfche zaak bederven kan . Zelfs bet
geheele voorkomen nioct eene gefchiktheid tot de kunst
aantoonen . De oplla g van bet oog moot belang(telling
in de kunst verwckken . De beweging van bet hoofd,
de armen , de handen en vingers moot ongedwongen zijn .
Dit alles brengt zeer veel toe tot volmaking der kunstftukken . En gelijk vele kostwinningen den mensch in
zijn geheele voorkomen en hooding cenigermate vormen
naar de werkzaamheden , die aan dezelve verbonden zijn,
zoo doen dit vooral de drie kuntlen, over welke wij fpreken .
De eene tnensch nu brc .,gt bet , gelijk bet in alle vakken gaat, in deze drie kunilen veel verder , dan de andere . Zijne vindingrijkheid , zijne bekwaamheid , zijne
handigheid ftrekken zich veel verder uit , dan dit bij den
anderen plaits heeft . Evenwel de eerften zijn niet altijd
de gelukkig(ten in hun dehiet ; en omdat zij doorgaans
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hunne zaken veel verder uitbreiden , zoo kunnen hunne
verliezen verbazend groot , ja menigmalen onherftelbaar
zijn . Hoe meer gewerkt , hoe grooter fchade dikwijls .
Daarom wordt bier cene bijzondere behoedzaamheid vereischt. En met alle behoedzaamheid gaat men dikwerf
to gronde . Waarom (zouden wij zeggen) zoo hard gewerkt, zoo gezwoegd en gezweet om voordeel, daar de
nadeelen zoo groot kunnen zijn? Waarom zulke drie
belangrijke kunflen to gelijk uitgeoefend , daar men met
etsne van dezelve bet hoofd en de handen vol genoeg
heeft ? Ja, M . H . , er zijn in de wereld zoo vele waaroms, die wij niet beantwoorden kunnen ; en hieronder
behoort ook bet waarom ten aanzien van deze drie kunf}en . Winst wordt beoogd , hoewel verlies doorgaans bet
gevolg is . En laat fomwijlen de winst, tegen bet verlies op de balans gebragt, doorflaan ; bet is met te ontkennen , dat er zeer veel moeite aan verbonden is,, om
deze drie kunften behoorlijk uit to oefenen . Hoe veel
hoofdbreken , hoe veel Iigchaamsvermoeijenisfen zijn hieraan verbonden ! Hoe veel druppelen zweet en bloed zelfs
kosten zij menigmalen den werkman ! En dan nog de
onaangenaamheden der werkplaatfen , alwaar deze kunstgewrochten vervaardigd worden ; daar men, uit vrces voor
de verbreiding der geheimen , die aan deze kunften verbonden zijn , zichzelven in afgezonderde lokalen opfluit,
en dt.ilr door rook en walm, en uit gebrek aan genoegzame verfche levenslucht , eenen kwijnenden ftaat van gezondheid ondervindt . Deze verblijven zijn dan ook doorgaans voor onkundigen moeijelijk to vinden, to meer daar
geen uithangbord of patentnummer bier den weg wijst .
En in zulke flaaffche werkzaamheden flijt men zijn leven,
offert men zijne ligchaams- en zielskrachten op ! En dan
komt bier nog bij , dat men altijd voorzict, dat bij zijn
overlijden de affaire geheel to niet ioopt , en alzoo voor
zijne nablijvenden geen middel van beftaan opleveren
kan . Menigeen van deze kunfl:enaars , aan bet einde
zijns ]evens gekomen, wenscht dan ook, dat hij een
zekerder, beftendiger en meer winst gevende kunst of
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wetenfehap geleerd en uitgeoefend had, en die dus voor
zijne nablijvenden meer iloffe tot vreugde had kunnen
opleveren , dan de kunst van draaijen, van verlakken en
vergullcn hem IM werkclijik doet, Menigeen van deze
kunflenaars ziet dan met irinachting en fpijt op de uitoefening zijner kunflen tern, , en wenscht zijne kunstgewrochtcn liever vent ictigd , dan op eerie Tentoon(lelling, hoe fijn ook bcwcrlt , gepiaatst to zien , dewijl
hij ddn eerst regt het onvoimaakte dier kunstwerken,
en bet overwigt van bet verlies tegen de winst , inziet
en gevoelt , en certt dan levendig befeft, dat hij zelf to
voren gecn goed keur weester van zijne cigene kunstgewrochten geweest is , maar dat er een hooger Keurmeester is, die zijne kunstwerken naauwkeurig beziet , juist
beoordeelt en waardeert , en hem voor alle dezelve de
waarde geefr , die hem naar regt en rede toekomt .
I;lien'fisg de zamcnlevin~e;, (zeggen wij, M . H ., die
niet tot doze kuu(lenaars behooren) welke voor een groot
gedeelte uic zulke draaijers , verlakkers en vergulders beftaat ! Door de menigte van lien heerscht er in die zamenleving geheimhouding , achterdocht , geheime navorfching , verkeerde vooroordeelen , en wat dies meer zij .
In die zamenleving words kunst gewaardeerd boven natuur , bet zamengeftelde hoven bet eenvoudige, bet moeijelijke hoven bet gemal :kelijke --de duisternis boven bet
licht . Zijn wij tins nimmer wangunflig, wanneer wij van
menfchen hooren, die in fchranderheid van draaijen, verlakken en vergulden boven ons uitmunten . Laat het ons
genoeg zijn , dat wij eenige kennis hebben van deze
kun(len , en dus wel cenigermate de theorie , maar niet
de praktijk dier kunftenaars verflaan . En al flrekt zich
ons verfland nice verder uit, dan dat wij alleen bet kunflig
gedraaide van bet onbewerkre , bet verlakte van bet on .
verlakte , bet vcrgu!de van datgene weten to onderfcheiden, waarop geen blinkend metaal gelegd is ; dan nog
zijn wij verre van heklagenswaardig to zijn . Geven wij
altijd aan wijsheid de voorkeur boven fchranderheid, cene
matige, maar zekere winst boven aanzienlijke, maar wis-
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felvallige fchatten . -- U dan , o drie*al kunflen ! van
wekke wij , die in uwe geheimen niet zi,jn ingewijd , ge .
fproken hebben , u dan keuren wij we] de achting en
toejuiching van alien, die priis fteilen op maatfchappelijk
geluk , waardig , zoo lang gij u alleen in uwe eigenlijke
eenvoudige gedaante en nuttige oogmerken voordoet, gelijk menig man door a een eeriijk hellaan vindt . Maar
hoe menigmalen laat gij u misbruiken tot dingen , die
oorfpronkelijk onder uw bereik niet vallen , die aan de
afkeuring van alle verllcandigen onderworpen zijn ! En
hoe onhehagelijk wordt daardoor uw aanzien , hoe onaanzienlijk uw naarn , hoe algemeen en flerk wordt daardoor bet vooroordeel tegen u ! Wij kunnen en willen
wel in u de gave der fchrandcrheid Diet miskennen, daar
die zoo zigtbaar in u uitblinkt ; de f jnheden , die in u
liggen opgefloten . Wij bewonderen zelfs bet fchrandere
hoofd, dat u heeft uitgedacht, de diepten van kennis,
die in u verborgen zijn . Indien gij alleen de bevordering van maatfchappelijk geluk bedoeldet en ten gevolge
hadt, met wegncming van die onaangenaamheden , die
bet gezellige leven verbitteren, o dan zoudcn wij u onfterfelijk wen'chen , dan zou bet ons feed doers , dat
gij Diet de algemeene achting en bet vertrouwen genoot,
dat uwe kunstgewrochren fomwijlen verachtelijk werden
voorbijgezien en misprezen . Maar nu gij van uwe oorfpronkelijke beftemrning en bedoelingen zoo verre afgeweken zijt, en ons in eerie mengeling van zwarigheden
en onheilen wikkelt, nu ftaat gij in uwen werkkring
niet hoog aangefchreven bij ons, die-bet eenvoudige verre
boven bet kunfl:ig gedraaide , bet natuurlijke boven bet
verlakte, bet onvergulde boven dargene waarderen , hetwelk door goud en goudkleurig kopervernis glansrijk is
gemaakt . Gij noemt ons misfchien dwazen, omdat wij
uwe bekoorlijkheden gering achten , omdat wij ons ]even
doorbrengen in de beoefening van wetenfchappen, die
alleen de ftroeve waarheid ten grondflage bebhen , en
ons niet willen tevreden ffellen, veel minder bekoren laten door bet behagelijke der uiterlijke gedaante ; terwijl
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wij ons vermoeijen , our in iedere zaak al dieper en dieper met onzen geest door to dringen . Maar gij kept bet
fchoone , edele en verhevene niet van de kunften , die
wij beininnen en beoefenen , ter bevordering van ons
heil en dat der maatichappij . Gij hebt geen ondervinding
van bet aangename gevoel des harten , hetwelk de beoefening dezer kunfteu air. ons fchenkt . Wij voor ons
begeeren onzen fmaak in dezen to volgen , en wenfchen
door u niet afgetrokken to worden , om u aan to kleven
en to volgen op uwe loopbaan . \Vij laten u voor hetgeen
gij zijt , en uwe kunstgewrochten ter beoordeeling over
van die genen, die dezelve naauwkeuriger kennen en weten to waarderen, dan ons verftandelijk vermogen dit
doen kan.

MERKWAARDIGHEDEN VLGE :NTS DEN MIEREN-ETER .

Naar

WATERTON .

A ls eene merkwaardi ;e bij irage tot ft Iving der waar-

heid van bet verwonderlijke evenwigt in de Nataur, moge
de verhouding der mieren en mieren-eters ftrekken . De
eerften zijn in flmerika onbegrijpelijk talrijk en groot .
Zij maker hunne nesten op de boomen, en komen er
langs eenen bedekten weg onder den grond ; fours reizen
zij ook boven den grond in karavanen , eene Engelfche
mijl (2o minuten) fang , die in de grootfte orde daarbeen trekken , en waarvan elke mier een groen blaadje
ter grootte van een' fchelling in den mond heeft . Somtijds gaan de roode mieren bij millioenen , even als Regementen in orde gefchaard, regt op bun Joel af, zelFs
door de luchtig opgeflagene huizen in de bosfchen been ;
en een Engelsch Heer in de binnenlanden van Demerary,
die zich des nachts op zekere plaats binnenshuis nederzette, gevoelde, zoo als hij zelf betuigde, eene gewaarwording, alsof hij met buskruid naar de lucht gevoerd
werd ; want hij was op wel tienduizend mieren gaan zitten ! Hoe pijnlijk echter ook ban beet zij, ziet nogtans
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de planter niet ongaarne , daar zij alle fchadelijke infekten, die onder zijn dak zijn , verflinden .
Niettemin zou de overgroote menigte der mieren op
den duur allerfchadelijkst worden , wanneer geen ander
dier hunne al to fterke vermeerdering belette . En dit
is de mieren-eter (Myrmeeophaga) , then B L U M E NB A C H met den luiaard in dezelfde klasfe der traagloopers plaatst. Er zijn daarvan dric foorten ; de eerfte
niet veel grooter dan cene rat, de tweede zoo groot als
een vos, de derde een groot en iterk dier, dat van den
fnuit tot de punt van den flaart wel zes voet meet . Alle
deze dieren zijn onfchadelijk voor den mensch . Zij houden zich in de dikfte en moerasfigfte lreken van het woud
op , en azen daar vooral op de ontelbare,mieren . De
mieren-eter fchijnt weinig verdedigingsmiddelen to bezitten ; immers zijn gang is langzaam ; de mensch kan
hem gemakkelijk inhalen ; hij heeft geen' enkelen Land,
om zich to verdedigen , en toch behoeft hij de clang
noch den 4merikaanfchen tijger to vreezen ; hij heeft van
de natuur zeer dikke , fterke en gefpierde voorpooten
ontvangen , met drie geduchte, fcherpe en haakvormige
klaauwen gewapend . Hiermede kan hij een Bier aangrijpen , naar zich toe halen en dood drukken . Ook heeft
de mieren-eter niet ligt den hongerdood to vreezen ; want
hij kan ]anger dan eenig ander dier, met uitzondering misfchien der landfchildpad , zonder voedfel ]even . Zijne
huid is zoo hard, dat zij den beet van een' hond kan
wedrftaan ; van onderen wordt hij door een dik en borftelig haar befchermd , en zijn lange (taart kan zijn geheele ligchaam bedekken . Dit alles maakt , dat de inlanders den mieren-eter, hoewel hij hen nooit aanvalt,
zeer vreezen, en wanneer zij hem op de jagt gefchoten
hebben , hem zelden zullen naderen , eer hij dood is .
Misfchien is dit de reden , waarom de Natuurkundigen
nog nooit eene naauwkeurige befchrijving van dit zonderlinge dier hebben gegeven , met name niet van de
vreemde flelling zijner voorpoz)ten , wanneer hij ftaat of
loopt . Hij verfchilt daaromtrent van alle andere dieren .
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Immers , in de gewone natuurbefchrijvingen en platen ,
ja zelfs in de opgezette exemplaren, wordt hij voorgefteld met de klaauwen naar voren, even als een bond
of beer ; maar dit is geenszins derzelver natuurlijke gefteldheid . De klaauwen zijn daarvoor to lang en to krom ,
en dit zou hem ce n onverdragelijke last onder 't gaan
worden, Neen ! wannecr hij gaat of ttaat , hebben de
voeten de gedaante van cenc knods . Hij gaat geheel op
bet buitenfie zijner voorpooten , die zich naar binnen
ombuigen , terwijl hij de klaauwen, als eene punt vereenigd, onder zijnen voet zamentrekt . Hierdoor zijn deze
lange klaauwen volkomen beveiligd van zich of to flijpen
of Romp to worden, gelijk zekerlijk gefchieden zou, wanneer zij gedurig den grond raakt :en ; want deze klaauwen
bezitten niet de eigentchap van die van bet kattengeflacht,
dat zij als 't ware cene fcheede hebben, die haar ook
op den fteenachtig(len grond altijd fcherp houdt . Neen !
bier kan de mieren-eter de klaauwen niet in cene fcheede
terughalen , maar onder den voet , die zeer zacht , gelijk
bet buitenile van den voet, waarop hij gaat, hard en
vereelt is. Wanneer hij nu door de honden van nabij
wordt aangevallen , werpt hij zich dacdelijk op den rug ;
en , grijpt hij dan can' der aanvallers met zijne vreefelijke
klaauwen , zoo boat deze zulks vast met zijn ]even . Dus
vereenigt dit Bier onfchadelijkheid met kracht tot zelfverdediging .
Het oogmerk van vermindering der mieren bereikt hij
op de volgende wijze . H-rij heeft twee groore klieren,
vlak beneden den wortel van de tong, die twee voet
lang is, en de gedaante van een' worm heeft ; deze klieren zonderen een kleverig vocht af, waarmede de geheele tong dan bedekt wordt . (Dit vocht kan , droog
wordende, tusfchen de vingers tot ftof vermalen worden .)
Daaraan hechten zich dan de mieren , terwijl de miereneter bet nog kleverig in hunne nesten fteekt ; de .miereneter haalt de tong terug , en verzwelgt daarmede op eens
ontelbare mieren .
Zoo doende, fpreidt de eeuwige ZVijsheid, ook in dit
P p a
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door zijne gedaante weinig uitlokkende dier , bewijzen
Harer zorg , zoo wet voor bet algemeen , als voor de
bijzondere foorten, ten toon .
OVER DEN TE GROOTEN SPOED VAN SOMMIGE GENEESHEEREN B(1 HET BEZOEEEN HUNDJER PATIeNTEN .

N

(Vervolg van b .'. 514 .)

a de oorzaken van den to grooten edoctoralen fpoed aange .
wezen to hebben , zal bet Diet ongepast zijn , nu ook de
hoogstverderfelijke gevolgen daarvan in het licht to fleilen .
Deze zijn vele . Het zij mij vergund, een drietal der gewig_
tigfle in bet midden to brengen ; to weten : ocbekendheid met
den zieke en de ziekte ; zorgelcosheid by de zamenffelling van
het recept en devastflelling van het dicet ; en, eindelijk, onopmerkzaamheid ten aanzien dergenen, die wet de oppasfng des
kranken belast z~n .
Onbekendheid met den zieke en de ziekie : zie daar een eer/le
heilloos gevolg van de to groote overhaasting des Geneesheers .
Met zijnen zieke behoorc de Arts wel degelijk bekend to
wezen. Hid dient met de vroegere, vooral jeugdige, leef .
wijze van zijnen patient, waarvan dikwijls zoo oneindig veel
afhangt, en waaruit zoo menige fukkeiing, irr verderen leef
tijd, to verklare'r, is, meerder of minder vercrouwd to zijn ;
to weten, of deze: van een doorgaand flerker of zwakker ge .
ilel geweest, en tot zijne zickte gebleven is ; of zijn karak.
ter sneer tut vreugde, dan tot creurigheid overhelt ; of zijne
beroepsbezigheden at of Diet voor hem berekend zijn ; of hij
ook met to groote levenszorgen cc kampen neeft ; of de kring,
waatin hij zich beweegt, zijne genezing at of niet vertraagt ; of
hij zichzelven al, of in bet geheel niec, weec to beheer .
fchen ; of hij , then ten gevolge , den voorgefchreven leefregel
meerder of minder getrouw ter harce neemt, en ook de ge_
nees ;niddelen gebruikt , welke zijn coefland vordert ; of hij
in zijnen Geneesmeester vertrouwen tlelt, en , zoo Diet ,
aan wien zulks to wijten is, en in hoe verre dit alles op
zijn vragen en antwoorden, kla.gen en lijden invloed uitoefent . Dit a1les, en Dog zoo veel meer, moec de Arts weten,
of crachten to weten to komen ; hij moet , om alles in de=ns
to zeggen, in de ziel van zijnen lijder pogen to lezen , en ,
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katt het zijn , diens vriend to worden . Maar , bid ik u , hoe
zal tot het daar opgefomde immer de man geraken, die zich,
hoe eer zoo beter , wegfpoedt, met zijnen patient nimtner,
of althans zeldzaam , ill vertrouwelijk gefprek komt , noch ook
met diens verwanten, well ;e hij, bij zijn heengaan, Heeds
met vogelenfnelheid vooruitvliegt, opdac zij hem niet inhalen
en van zijnen kostelijken tijd berooven ? Hoe zal h# den geest
van zijnen patient leeren kennen, die flechts zoo weinige
oogcnblikken aan de kennis van diens ligchaam to wijden
heeft? Hoe zal hij eeu zieke naar cisch behandelen, vsn
wien hij minder weet , dan de handwerksman van de mate .
rialen, waaruit hij lets bereiden moet? Zulk een Geneesbeer
loopt immers grout gevaar, your wezenlijke zwakheid to houden , war flechts gevoel van zwakheid is ; voor zorgelijk,
wat alleen gevolg is van zwaartillendheid en droefgeestigheid ;
voor krachteioosheid van het voorgefchrevene, wat flechts
een uitvloeifel is van verzuim in her nemen der geneesmiddelen en van een verwaarloosd dieet. Gedurig zal hij zich
celeargefteld zien , of, liever, zichzelven bedriegen , tot na .
deel van den armen lijder, die, beter gekend, ligt eerder en
volkomener to genezen geweest ware . Maar wat bekommert zich diens de van lijder tot lijder voorthollende Arts,
wien bet natuurlijlt oneindig gemakkelijker en dus verkieslijker is, zijnen patient, in haast, cenige kruiden toe to werpen , dan zich met bet :noeijelijker en langwijliger werk van
vragen, antwoorden , zielkundig waarnemen en dergelijke to
belascen
Dat de Geneesheer met de ziekte van zijnen patient door
en door bekend moet wezen, fpreekt zoo zeer van zelf, dat
her naau welijks behoeft gezegd to worden . Vader H i P P o c R A .
T t: s zeide reeds, dat de kennis der ziekte de halve gene .
zing is . De Arts, die wdl flagen zal, dient to wezen, waar
de ziekte uit ontI aat, hoedanig zij zich kenmerkt, welken
gang zij neemt, waarmede zij is verband ftaac, in welke
mate zij de krachten ondermijut , welke geneesmiddelen haar
best en zekerst beltrijden , in hoe verre zij al of niet gevanrlijk
is , en wat des meer zij . Zoo Lang hem de ongefteldheid des
Iijders niec wdl bekend is, even zoo Lang zal de genezing
onmogelijk wezen, ten ware tijd, fterkte van den patient,
Iouter coeval, of lets dcrgelijks, van hem onafhankelijk,
hem to hulp komen , en her wonder der herftelling bewerken .
Gedurig in her onzekere , zal hij van tijd tot tijd, ten ver .
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derve des lijdenden , van indicatie veranderen, even weinig
vorderende , als de bouwmeester, die geftadig opbouwt en
afbreekt, afbreekt en wederom opbouwc. Doch waartoe
]anger eene zaak betoogd, die, gelijk ik reeds zeide, van
zelve fpreekt ? - Maar, bid ik u, geachte Lezer I hoe
nu zal, blj mogelijkheid, eenig Geneesheer, hoe bekwaam
anders ook , eene ziekte in den grond leeren kennen , zoo
hij ze niet zorgvuldig en bedaard waarneemt ? hoe, wanneer
hij niec, naar verwachting, vordert, bij mogelijkheid, to we .
ten komen, waaraan dic toe to fchrijven , als hij her ziek .
bed to ras ontvlugt ? hoe tot de verklaring van verfchijnfelen
geraken, die alleen nit's lijders antwoorden to verklaren zijn,
zoo hij zich den tijd tot vragen niec guns ? hoe over de on .
gefteldheid nog eens nadenken, wanneer hij verzuimt, er zich
eenig juist denkbeeld van ce vormen? Zijn boekvercrek, de
fchoonfte geneeskundige werken baten hem niets , zoo lang
hij met den waren Nat der krankheid onbekend is , en alzoo
niet weet , en ook niet wecen kan , of hecgene hij , cot
hare beftrijding , vindc nangeprezen , wel wezenlijk op her
geval, dat hem is voorgekomen, toepasfelijk zij . Soms flaagt
de minfte Dorpsheelmeester, met zijne geringe boekverzame.
ling, beter, dan de groocfte Scadsdoctor, met zijne uicgebreide bibliotheek . Waarom? Al heel dikwijls, omdat hij de
ziekte oplettend gadeflaac ; terwijl de laatfte, in zijne over .
ijling, veel onopgemerkt laat, wac hem toc eene gelukkiger
behandeling zou kunnen leiden . 0, die overhaasce , oppervlakkige befchouwing der ziekcen, hoe veel kwaads heeft zij
niet in de wereld aangeregt 1 wac al pijnen en fmarcen deed
zij voortduren, die hadden kunnen worden weggenomen I hoe
velen bragt zij niet cot eenen ftaac van kwijning, die hun
het aanzijn deed verwenfchen! hoe veer leven ftelde zij Met
-in gevaar , of vernielde zij ! hoe menig huisgezin en geflachc
dompelde zU niec in rouw en ellende I Waarlijk, her zou gemakkelijk, zeer gemakkelijk vallen, bewijzen voor dit cen
en antler aan to voeren , indien mijn beftek mij niet beperkte,
en ik niet verlangde , eenige ruimte to behouden tot her aanbieden van voorbeelden van het meest gewone gevolg, dac
de ce groote fpoed van den Arts en de, daaruit voortvloeijende, onbekendheid mec den zieke en de ziekte heeft ;
dic, namelijk, dac deze hem gevaren doet zien, waar zij
niet - geene , waar zs wel degelijk be/Iaan . Ik breng ze
met des to mzer vertrouwen in her midden , omdat zij mij
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door hoogst geloofwaardige perfonen verhaald werden , zelve
in de gevallen betrokken , welke ik mededeele .
De overijling van den Arts , zeg ik , doet hem wel eons ge .
varen zien , die niec beflaan . Nog niet lang geleden, werd
zekere perfoon , bij een' mijner bekenden gelogeerd, plotfe .
lijk door eene ongefteldheid aangetast , zoodat men hec noodig keurde , den Doctor , een man van naam, maar van wat
re uicgebreide prakcijk , to laten halen , ten einde ziju' taad
in to winuen . Een oogenblik was voor dezen genoeg, om
de patience waar ce nemen , en hare oogenblikkelijke verwijdering, wilde men, geiijk hij zeide, geen gevaar van befmeccing loopen, als hoogsc noodzakelijk voor to flellen.
Ten gevolge hiervan, werd zij cerftond in cen rijtuig ge .
plaatst, en naar hare familie vervoerd . Acht h den dagen
verliepen , en , ziet daar , de voor zoo gevaarlijk verklaarde
reeds volkomen herfteld en bij hare vrienden terug I - Terug ?
Reeds zoo fpoedig ? - Inderdaad .--Maar welke hand had dan
bet gevaar zoo fchielijk afgewend? - Geene . - Hoe be .
grijp ik dic? - De zaak is hoogst cenvoudig, mijn Lezer!
Het gevaar had flier beflaan, dan alleen in de herfenen van
den Arts ; de ongeiteldheid was van een' zeer ligten aard ge .
weest, en noodeloos dus bet alarm, dat logeergast, en die
haar logeerden, met zoo grooten fchrik vervuld had . Bij de
Karen gekomen , had onze patience flechts een enkel drankje
van een' Apotheker gehad, na he, gebruik waarvan zij zich
dadelijk volkomen wel beyond . - Maar wat zeide nu wel
de Arts? -- Men zuimde niec, hem met her gebeurde be .
kend ce maken, becoonde hem billijk misnoegen, dat hij zoo
veel beweging gemaakt en koster, en angst veroorzaakt had,
en . . . . kreeg zoo al hec gewone ancwoord : eene zonder
linge wending der ziekte had redding aangebragt, die nie .
wand voorzien kon , en zoo vervolgens ! maar de wezen_
lijke en waarachcige waarheid hield hij natuurlijk zorgvuldig
verborgen , dat, namelijk, al dat preken van gevaar eenig
en alleen bet gevoig geweest was van then to grooten fpoed,
waaraan hij zich wel meer fchuldig maakte, en die hem ook
nu her oog beneveld, den geest verbijscerd had .
Nog eens, de overhaasting doet den Ceneesheer wel eens geene
gevaren zien , waar zij inderdaad beflaan . Ziet bier een paar
voorbeelden 1 Zekere hoogsc vereerenswaardige, bejaarde Dame , die ik jaren tang gekend heb, en voor welker waarheidsli.fde mij hare naauwgezette godsvrucht de zekerfte borg
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is, verhaalde mij eens bet volgende . Gewoon, met hare zus .
ter, van tijd tot tijd eene andere zuscer, die jaren achter .
een ge`Cukkeld had, to bezoeken , vonden zij haar, op zekeren
dag, to bed liggen, en wel in eenen toefland, die haar zorg
baarde , daar zij , hoe oplettend ook coeluisterende, geen den
mintten ademtogt bemerkten . Hoe welkom was haar duo de
komst des Doctors, die gewoon was, de patience dagelijks
to vifiteren , en wien zij terfiond deelgenoot maakten barer be .
kommerris I Dan deze, die b%kbaar haast had, flelde haar,
na een' vlugcigen blik op de lijderes geworpen to hebben ,
gerust, verzekerende, dat zij zich in een' flaat van zachte
fluimering beyond , waarin men haar lacen moest . Hierop
vertrok hij in der ijl, cerwijl de gezusters, door zijne verkla .
ring gerust geheld , zich wederom voor bet bed plaatflen ,
en er eenige oogenblikken kalm voor bleven zitten . Langer
evenwel, dan eenige oogenblikken, duurde die kalmte niet,
maar verkeerde weldra in de grootfie bezorgdheid, daar zij,
bij verdubbeling van opmerkzaamheid , evenwel nog geene
ademhaling befpeuren konden . In den angst, waarin zij zich
bevonden, verftoutten zij zich eindelijk, her gebod des Geneesheers, in wien zij anders een bijzonder vertrouwen hidden, to overtreden, der vermeend flapende een woord toe ce
fpreken , en haar zelfs even aan ce flooten . Te vergeefs alles I Geen antwoord , geene beweging, geen ontwaken I Nu
leiden zij haar de hand op her aangezigt . . . . maar, ach I dic
was ijskoud, en bewees haar , dat de geliefde zuscer, reeds
geruimen tijd, geflorven was I Nu werd de Arts ijlings ceruggehaald, die, offchoon eenigzins geaoord over her fluiten
zijner doctorate vaart, echter terugkwam , en , na een nu
war gezetter onderzoek, hekennen moest, dat de lijderes
dood was, en dic bereids geweest was bij zijne eerfle
komst . Dat de gezuscers, door dic berigc verbitcerd, hem
over zijne nalatigheid ernflig onderhielden ; dat zij hem deden gevoelen, hoe weinig hij zich her vertrouwen, door de
afgeftorvene, jaren achcereen, in hem gefleld, had waardig
gemaaltt ; dat zij hem verweten , hoe fchandelijk her was,
eene familie , die hem , even als de patience , zoo goed en
ruim betaalde, aldus to ontltellen en to bedroeven : dit fpreekt
even zeer van zelf, als bet natuurlijk is, dat hij in her vervolg
bij geen aanverwant der overledene meer geroepen werd .
De haast had bier den, anders d66rkundigen , man van her
(poor gebragt , en een' misflag doen begaan , die niet to
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vergoelijken viel . - Nog een voorbeeld ten zelfden einde I
Zeker jong vreemdeling woonde bij een' zijner bloedverwanten, mij zeer goed bekend, Terwijl deze op reis was, wend
gene door eene koorts aangegrepen , die den huisgenooten deed
befluiten , den Arts , Lang geen weetniet , to ontbieden . Deze
kwam , zag geene zwarigheid , fchreef de ziekte aan zeker heim .
wee toe, en ried, den jongeling door gezelfchap en verftrooi .
jing, zoo veel doenlijk , op to beuren . Vruchteloos! de
zieke bleef in denzelfden toetland , en vond in het aangeprezene geen bet minfle behagen . Ten laatfte verhiefzich de koorts
zoo zeer, en namen, naar her oordeel der omflanders, de
krachcen zoo af, dat zij zish verpligt achtten, den Genees .
heer terug to laten komen , en hem op het vermeerde ge.
vaar opmerkzaam to maken . Dan , deze voorftelling maakte op
den man hoegenaamd geen' indruk . Blijken van haast gevende,
wierp hij even het oog op den patient, verzekerde, dat er
geene zwarigheid beflond, en verordende zelfs, dat men hem
war vleesch en groente voor zoude dienen . Over dit laatfte
flonden de huisgenooten, die den goeden jongen als ftervende
befchouwden, zoo verfteld, dat zij lang in cwijfel flonden,
of zij wel de fpijzen wilden laten bereiden . Eindelijk even .
wel befloten zij er toe . Maar , maar, eer zij nog gereed
waren, had hij, die ze eten moest, ze niec meer noodig ;
bij was niet nicer! De Arts kwam wedrom, zag, dat hij
aan den jongen iijder to weinig djd en zorg befteed had,
maar behieip zich met de gewone uitvlugt van bijkomend
coeval, waar hij niet op had kunnen rekenen, enz . enz . En
daarmede was de zaak afgedaan !
Onder de hoogst verderfelijke gevolgen van den to grooten
doctoralen fpoed, noemde ik ook : zorgeloosheid bij de zamer.flelling van het recept en de vastflellieg van het dieet .
Niets gemakkelijker en fpoediger ce doen, dan eenigekruie den dooreen to laten roeren, eenig~, tot poeder geflampte,
geneesmiddelen door elkander to laten fchudden , eenige tine .
turen ce laten vermengen, eenige extracten ce zamen to laten
kneden en tot pillen vormen, een' drank to laten koken,
en er bet een of ander in to laten oplosfen of bijgiecen ;
met andere woorden, een recept to fchrijven . Deze kunst
verflaat ook de kwakzalver, en ook aldra de particulier,
mits hij maar de namen van eenige medicamenten kenne, en
zoo wat van oncen, drachmas , fcrupels en greinen gehoord
hebbe . Maar tot het zamen/lellen van een good recept, een

570

DE TE GROOTE SPOED SOMUIGER GENEESHEEREN

goed recept zeg ik , behoort vrij wat meer ; dit gaat niet zoo

ligt van de hand . Daartoe is noodig, met den patient, de
ziekte , de krachten en werking der medicijnen door en door
bekend to wezen , en ze z66 to wezen verbinden , dat zij , wel
verre dat bet een bet andere bederve en vernietige, integendeel elkander onderling behulpzaam zijn en to meer does uitkomen . Wat den eenen lijder vertterkt, verzwakc ligt den ande .
ren ; wat des eenen maag en ingewanden goed doet, fchaadt
die des anderen ; wac des eenen zenuwgefcel weldadig opwekt ,
kan wel eens dat des anderen in gevaarlijke beroering brengen ;
wat den omloop van des eenen bloed bevordert, oefent niet al.
tijd dit vermogen nit op dat van den anderen . De verilandige,
gemoedelijke Arcs gaat dus niec zoo ligt tot fchrijven over .
Vooraf neemt hij zijnen lijder hoogst zorgvuldig waar ; vergelijkt hij , zoo hij langer over dezen gegaan heeft , den vroe .
geren toefland met den tegenwoordigen , en , zoo niet , den
iaatften met dien van andere patienten, rich betlendig afvragende, of, hetgene vroeger nuttig was, hem thans ook zou
benadeelen, of, wat anderen baat, ook fchadelijk voor hem
zou wezen . Neen , niets , niets verordent hij , wat hij niet
volkomen heeft leeren kennen ; geene hoeveelheid, hoe Bering ook, zelfs de druppel, al is hij ook op zichzelven onfcbadelijk, is hem onverfchillig, als die berekent, dat ook
bet minfle to veel kwaad kan ftichten, en de werking van
andere geneesmiddelen, hoe goed en weldadig anders, be .
lemmeren . Zijn voorfchrift komc hem dan ook niet gemak.
kelijk nit de handen ; meermalen overziet hij bet ; vindc hij
er jets op aan to merken , dan fcheurc hij bet liever bij
tijds aan flukken, dan zijn' patient, zelfs maar Un oogen .
blik, to wagen ; bemerkt hij , ra zijn vercrek, een' grooteren
of ook kleineren misflag, wel nu, hij behelpt zich niet met
de uitzondering , dat zijn gang wet degelijk een Doctors-gang
is , maar keert op zijne happen terug , en verandert hec
voorfchrift , zoo er no- verandering mogelijk zij . Maar , ik
erken bet, om aldus zijne pligten nit to oefenen, words cud
vereischt, en dezen heeft de zich overhaastende Geneesheer
niet, althans hij neemt dien nier . Een blik op zijnen lijder ;
bet gezigt der tong (hetwelk, gelijk ook het, in vele gevallen zoo noodzakelijke , gadeflaan van urin en ftoelgang,
nit ontijdige viesheid , meer en meer in onbruik raakt) , de
waarneming van den pols , eene vraag, een antwoord twee,
drie, en ziec dear de portefeuille en den inkckoker reeds in
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handen, bet recept .papiertje gereed, en de namen van e eni.
g e geneesmiddelen , met hunne hoeveelheden , zoo als die zich
in der haast zijnen geese aanbieden , er op geworpen ! (*) In dat
(*) Een Dokter, die haasc naakc , is doorgaans een kostbare Dokter . Gaarne fpoedig gedaan werk hebbende , fchrijfc
hij liever een recept, en levert hij zijnen patient, zonder
naar diens om(landigheden to vragen, den Apotheker over,
dan dat hij hem onderrigcen zou , hoe een weinig moeite
vorderend geneesmiddel zelf, en dus op eene minder kostbare
wijze, in gereedheid re brengen . Duur komt zulk eene
onbarmhartige overlcverii ;g den niet bemiddelden to dikwijla
to fiaan ; gelijknozameidrwt,nhecvolgende op eieuw bewijzen zal . Zekere weduwe, die her
hare zeer noodig had , verhaalde n;ij eens , dat zij onder Dokcers handers was , en vertoonde mij bet recepc, dat hij, een .
en andermaal, in de apotheek had lacer bereiden . Hare moeite om door de were!d to komen kennende, uit eigene er .
varing wecende , hoe onmeedoogend vele Apochekers (de waarlijk gemoedelijken pier ce na gefproken) in hunne berekeningen to werk gaan , en ziende , dac hot voorfchrift nit niets
anders dan Valeriaan, toppen van Alst, en nog een of twee
eenvoudige en goedkoope kruiden beilond, bood ik haar
aan , de zamenflelling op mij re Demon , hecgene zij natuur_
lijk volgaarne aannam . En wat nu kostce haar deze? Niet
meer, mijr Lezer! dan dertig center ; terwijl haar de artfenijmenger, g .irjk ik later vernam, hicrvoor niet minder
dan een guldeii in reken ;ng brags . Ben verfchil dus van
zeventig centen of veertlen /#rivers! Voor bet uitgewonne_
ne, dat, door de vourtdurende herhaling der bereiding, nog
al een aardig fommetje bedroeg, fchafte zij zich, op mijn'
raad, was vleesch en win aan , die zij inderdaad vrij wac
noodiger had, dan de Her Apotheker, die reeds genoeg, to
veel aan de goede vrouw verdiend had . - Dokters 1 Dok .
ters ! hoe dikwijls beroofc gij uwe min gegoede Iijders van
eeae verflerkende en verkwikkende fpijs of drank, die hunne
genezing zou bevc rderen, maar die zij zich nu moeten
ontzeggen, omdat bec u niec behaagc, hun, in bet fluk der
medicamenten, eeni~,armare to gemoec to komen ! floe vele
large en bange zor,,en veroorzaakt gij hun niet menigwerf
dDor die hooge apotakers rekeningen , welke gij , door een
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zorgvnldig opnemen van zaken, in dat angftig wikken en we .
gen , in dat overzien en nogmaals overzien van her gefchrevene, in dac veranderen , in dat terugkomen allerminst, heeft hij
hoegenaamd geen behagen ; dit zou hem van to vele kostelijke
cogenblikken berooven , die hij , ten eigenen bate , oneindig
barer befteden kan . War gefchreven wordt, gefchiedt met
fpoed ; war gefchreven ftaac, that en blijft gefchreven ; war
eenmaal nit de pen vloeit , ondergaat geene verandering ,
dan bij zijne, fours wel zeer lace, wederkomst . De arme
Iijder moge inmiddels met pijnen en fmarten, noodeloos, ce
worflelen hebben ; bet recept moge zoo bedenkelijk zijn , dat
de Apotheker bet niet zonder zorg gereed maakc ; bloedver .
wanten mogen in de grootfte ongerustheid verkeeren : dit doer
niets ter zake ; bet voorfchrift ligt daar, zoo goad zoo kwaad
bet zij ; onze Geneesheer zorgde weer voor zichzelven , dan
vbor anderen . Hebc gij nimmer, mijn lieve Lezerl gehoord
van bet levensgevaar, waarin een overijld gefchreven recept
dezen en genen zieke flortce ? 11: well Eene, mij w elbeken .
d e , moeder liep daardoor groot gevaar, haar kind ce verlie .
zen . Naar eens Doctors eigene bekencenis , aan eenen Apo .
theker, mijn auteur, gedaan , was, gelijk de laacfte vermoedde
en hem to kernen gaf, to groote overijling , bij de zamenftel.
ling van hat voorfchrift , de oorzaak van iemands ontijdigen
dood . Zelf Teed ik eens de hevigfte pijnen door zeker drankje,
to fcherp en bijtend voor mijn geflel, gelijk her een Hoogleeraar, then ik later raadpleegde, ronduit noemde, er bij .
voegende, dat bet hem onverklaarbaar was, hoe iemand, zoo
beroemd als de Arts, welke her mij voorfchreef, her mg had
kunnen geven . Mij echcer was dic zoo vreemd niet : ik wisc ,
weinig teregtwijzing, nit hunre huizen hadc kunnen houden l
Hoe vaak draagt gij bij tot den ondergang van perfonen en
familien, dicn gij ligt hadc kunnen voorkomen, althans ver_
tragen, indien gij geliefdet to handelen als uw . nog niet
zoo lang geleden, afgeftorven ambtgenoot, welkd er Reeds
op nit was, de mingegoeden den weg to wijzen, om, op de
weinigst kostbare manier, geholpen ce worden ! Is bet won.
der, dat zij zijn verlies betreurden , en bet als onherftelbaar
befchouwden? Zulk een Dokter is voor burgerlieden waarlijk
een weldoend vader l En wie anders ce hunnen opzigte to
werk gaat , dan hij : war is bun die? . . . .

576

DE TE GR3OIE POD E 0 MM1GER GENEESHEEREN

met vascheid van wil begaafd, of er van verftoken ; opgeruimd van hur eur, of reerflagtig ; heeft hij bet werk, dat
hij op zich neemt , m ::er bij de hand gehad , of niet ; is hij ,
al of niec , van den geese der liefde doortrokken ? Ziet daar
eenige vragen , die m :n zicb , bij de beoordeeling en keuze
eens ziekenverzorgers, wel degelijk doen moet. De onverftandige, onoplettende, to praatzieke, ce toegeeflijke, to
zwaar cillende, to wijsneuzige, en dergelijke, voegen in her
ziekenvercrek niet, maar dienen er zorgvuldig nit geweerd ce
worden . Dit doet dan ook de Geneesheer, die in her Neil
zijns lijders belangflelt, overcuigd, dat zulks met diens ver .
pleging in her onmiddellijkst verband f'aat . Neen, hij rekent,
her niet beneden zijne waardigheid , met den zickenoppasfer,
van tijd cot tijd , een praatje to houden, to hooren , wat
deze al zoo van den patient zegc, hoe hij over hem oordeelt,
war hij dien geeft of onchoudr, hoe hij hem toefpreekt,
helpt , en war van dien card meer zij . [let flips gebruik der
geneesmiddelen , her flreng voegen van her voorgefchreven
dieet wordt allerminst vergeten ; hierin is hij onverbiddelijk .
Bedrogen kan hij worden , maar niet zoo gemakkelijk , om .
dat hij zijne gefprekken al weder en weder herhaalt, en ,
door de latere met de vroegere to vergelijken, doorgaans ach .
ter de waarheid komr . Moor wee dan ook, die hem misleidge en de genezing van den lijder vertraagde I Hij rust
niet, v66r her lot van zijnen patient in betere handen is .
Tot dit een en ander nu wordt tijd vereisclrt ; moor dezen
meent hij , in her belong des zieken , ce moeten geven , dien
niet eer verlatende , dan radar hij rich verzekerd heeft , dat
hem , in bet fluk der verpleging , niecs ce doen is overgebleven . Geheel anders gaat de Arts to werk , en moot hij wel ,
die grooten fpocd maakr . llij bedankt u we] hartelijk , om
aan den' patient zoo ve!e oogenblikken op reofferen, die hij
zegt, veel beter to kunnen befleden . „ Eene vermakelijke
bezigheid," roept hij uit , „ met allerlei flag van yolk ken .
nis re maken en in gefprek to treden , dat zich met bet op,
pasfen van zieken inlaat! Zoodra ik mijn recept gefchrever .,
deze en die verordeningen gemaakt heb, is min werk afge .
daan ; de verwaarloozing of min juisce opvolging door den
ziekenverzorger komt voor rekening van degenen , die hem
aanflellen . Dat dezen rnec hem praten, dat dezen hem
nagaan , dat dezen met hem twisten en kijven ; ik voor mij
zie van een en ander af, en - mark mij weg, als die meer
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to worden bereid. Men werpe hem den naam van lastigen,
vitachtigen, van Keukendokter zelfs, naar bet hoofd , des
bekreunt hij zich niet ; hij acbt zich niet onteerd , moet bij
ook een eetpraatje met de vrouw des huizes of hare dienst .
bode houden , mits maar bet heil zijns patients bevorderd
worde . Of zijne vermaningen in acht genomen worden of
niet, hij kent zijne pligten, en gaat voort met ze to doen,
at ware ook zijne Item die eens roependen in de woestijn .
Zoo handelt de bezadigde Geneesheer. Geheel anders hij ,
die den tijd verloren rekent, welken hij , gelijk hij bet ten minIte
noemt , aan bet omflagtige en daarenboven zelden opgevolgde
dieet wijden mogtl Liever fchenkt hij then zichzelven, zijner
beurs , zijnen vermaken , dan zich zoo lang met bet geven
van leefregelen op to houden, die zijne doctorate vaart to
zeer vertragen zouden . De tong even zien , de polsflagen
tellen , een recept fchrijven, gaac vlugger van de hand, en
daarom verkiest hij dit boven bet eindeloos onthouding prediken , dat hem van zoo vele en fchoone oogenblikken berooft . „ De lijder zal zelf wet toezien," zegt hij , ,, en,
doet hij bet nu niet , bet langzamerhand wet leeren . 1-Ieeft
hij wat to veel gebruikt , wet nu , ik geef hem iets tot herfie! . Overigens heb ik wet wat anders to doen , dan mij da .
gelijks met at die dietieke zotternijen bezig to houden I"-Zotternijen! Zoo is bet dan eene zotternij , den armen lijder den
dolk to ontnemen, waarmede hij zich kwetst en zijn !even
in gevaar brengt ? Zoo is bet dan zotternij , de fmarten to
laten blijven , der medicijnen hare krachten to laten ontne .
men , en de Geneeskunst zoo fchandelijk en opzettelijk to laten tegenwerken ? Verkiest eenig Arts of patient een gepast
dieet met then naam to benoemen, ik waarlijk niet, die, bij
eigene ervaring, geleerd heb, hoe veel gemakkelijker en dra .
gelijker bet bet lijden maakt , hoe weldadig bet een genees .
middei Iteunt , en hoe velerlei fmart ik, in m Jne onwetendheid, ondergaan heb , die ik niet zou hebben to verduren
gehad, ware ik op de fchadelijkheid van deze en gene fpijs
en drank, tijdig genoeg en naar behooren, door mijnen Geneesheer opmerkzaam gemaakt .
Eindelijk voerde itt ook nog, als een heilloos gevolg van
den to grooten fpoed des Doctors, de onopmerkzaamheid aan
omtrent degenen, die met 's kranken oppasfing be last z~n .
Verre van onverfchillig ;s bet, aan wien deze onvermijdelijke
taak wordt opgedragen. Is hij iemand van oordeet, of niet ;
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hetgene tot verhooging en verflerking van bet gefel words
toegediend . De zorgvuldige Arts verzuimt alzoo ganfchelijk
niet, om op bet dieet zijns lijders een naauwlettend toezigt
to houden , en hierdoor bet vermogen der artfenijen to ver .
grooten . Zouder van zijnen patient een' C 0 R N A R 0 to maken, wiens geftrengheid otntrent zichzelven na to volgen
ligt anderen fchaden zou, regelt hij nogtans diens ilaap, en
zegt , hoe lang, hoe kort die duren moot , om nuctig to wezen ; beftuurt hij diens hewegingen , en toont aan, van hoedariigen aard ze moeren zijn, oin niet fchadelijk ce worden ;
waarfchuwt hij tegen verderfelijke hartstogten, en leert, zoo
vee.l hij kan, de kunst om ze to breidelen ; let hij op fpijsen drankgebruik, en doer opmerken , dat hij niers vermag,
wanneer hij in dezen wordt tegengewerkt . Op dit laatfte vooral
vestigc hij eene bijzondere aandacht, overtuigd, dat in niers
meer, dan juist in bet ftuk van eten en drinken , zoo war de
foort als hoeveelheid betreft, door de lijders gezondigd wordt,
en dat aan deze zonde de werkeloosheid van zoo menig, an .
ders krachtig . geneesmiddel eenig en alleen is coe to fchrij .
ven . En inderdaad, fchoon heefc de Geneesmeescer maag en
ingewanden to verfterken, wanneer de patient dagelijks eene
groote menigte vochts naar binnen flaat, zich met zware,
vette fpijzen volpropt, en er gefladig op nit is, de nog overgeblevene verteringskrachten to vernielen ; fchoon heefc hij
der longen hare to groote gevoeligheid to ontnemen, wanneer
de patient die gedurig aanzet door flerke dranken , menigte
van wijn , flerk gekruide foepen, visch , vleesch en derge .
lijke ; fchoon heeft hij den to fnellen omloop des bloeds to
keer to gaan , wanneer de patient then , door bet nutrigen
van veel en krachtig voedfel , gefladig aanwakkert ; fchoon
heefc hij , tot bet verdrijven eener flepende kwaal , alle moeice
in ce fpannen , wanneer de patient geen' minder' ijver befteedt, om hair verblijf of terugkeer, door zijne onmacig .
heid , ce bevorderen ! Onze getrouwe Arts dus , verzekerd ,
hoe waar dic een en ander is, is gefladig op zijne hoede ,
gaat zijnen lijder gedurig na , opdat deze zich niet, gelijk
zoo dik wijls bet geval is , in zijne onkdnde , nieuwe fmarten
berokkene , of ook het beflaande kwaad noodeloos verlenge . Neen , hij acht bet niet beneden zich , to vragen , was
gisceren gegeten, gedronken is , war heden gebruikc zal worden ; to zeggen , in welke hoeveelheid dit of dat genuttigd
mag worden , nosh ook voor ce fchrijven , hoe bet behoort
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dat bet recept in haast gerecd was gemaakt, zoodat een misflag zeer mogelijk geweest was . (*)
Geen geneesmiddel, intusfchen, hoe doeltreffend ook, kan
baten, indien bet niet met een goed dieet gepaard gnat .
„ Het dieet ," hoorde ik eens een groot Geneesheer zeggen ,
„ ziet daar , waar bet, bij ziekte, vcornamelijk op aan komt !
Dit helpt vaak meer, dan alle medioijnen, waarvan de menfchen bet altijd hebben willen , en waarbij alleen bet zoo
zelden to vinden is." - „ Wilden ," zeide mij eens een an.
der Arts , ,, wilden zii , die zich ongetteld gevoelen , zich
maar onthouden, de kracht van menige ziekte zou nog gebroken worden ; en hield men, in bet algemeen , beteren
leefregel, wij, Doctoren, zouden vrij wat minder to doen
hebben ; ik althans zou verpligt zijn , mijn rijtpi; of to dan .
ken . De Arts leeft veelal van de onmatigheid van zieken
en gezonden I" En inderdaad , de ondervinding leerde mij
meer dan eens, dat, hadden at de Gereesbeeren van vroegeren
tijd ligt wat at to veel met bet dieet hunner lijders op,
en betoonden zij in dezen eene fours wat al to groote geflrengheid, die van onze dagen er to weinig, veel to weinig
op letten, alzoo eene alterbelangrijkffe zaak veronachtzamen .
de, onder bet glimpig, maar op verre na niet altijd goed to
praten , voorwendfel, dat de patient zelf best weet , wat hem
al of niet voegt. Beter eene welingerigte leefwijze zonder
geneesmiddelen, dan de laatften zonder de eerfle . Wanneer
zich de kranke voor dit en dat wacht, dan heeft hij ten
minfle vooruit, dat de overgeblevene kracht in hare werking
niet belemmerd wordt , en to beter partij kan trekken van
(*) Eerie to ruirne aderlating , na bet mislukken van flechts
den inwendig geneesmiddel , mij door den Arts des huizes ,
waar ik gelogeerd was , in haast voorgefchreven, gaf aan
mijn geftel , buitendien niet flerk , zulk een' knak , dat er
jaar en dag noodig was, our bet weder eenigzins to herfiel .
ten . Nog herinner ik mij met fchrik bet zwa'kheidsgevoel,
dat mij aangreep, den eerflen nacht, nadat zij plaats had gehad! 0 , hoe bejammerde mijn gewone Geneesheer, bij m ij .
n e terugkomst in de plants mii,ner woning, deze kwistige
bloedverfpill'_ng , waar , zeide hij , eene geringe outlasting
van dit , mij zoo noodige , vocht genoegzaam zou geweest
zijn , our to doen zien , of bet at of niet ontftoken ware
Maar bet was to laac, en 1k, ik moest den misflag bezuren!

BIJ HET BtZu'JC HUNNER PATIeNTEN.

577

to doen hell'." Vulgens hem , Hloeten, gelijk vcle zaken,
ook die in betrekking tot de Geneeskunst llaan , gaan , zoo
als zij best kunnen , en dient men niet al to veel to willen .
Volgens hem, zeg ik, n<aiir niec volgens do voorfchrifcen van
pligc, die hij ce vervullen heeft ; deze voeren eene geheel
andere taal ; zij zeggen hem , dat zijn patient zijn patifsnt
blijft, ook in zijn afwezen ; dat dezen aan een' onkundige,
nalatige, verwaande over co leveren, we! degelijk voor zijne
rekening komt , en dat al zijn beweren van bet onverpligte ,
om zich met de zorgvuldige oppasfing des kranken in to la .
ten, geenszins , in zoo verre hij namelijk een man van oordeel is , de vruchc is zijner overtuiging, maar van die zucht
tot overhaasten, welke bereids zoovee! kwaads in de geneeskundige wereld geflichc heeft, nog ftichc, en verder, helaasI
wel zal blijven ftichten .
(Het vervolg en /lot hierna.)

NOORD-AMMMERIKAANSCHE VOGELS .

(Vervolg van bl. 453.)
De 0ostindifche Kernbyter .
De vogels zijn de liefelijkfte , de dichcerlijkfte dierfoort ;
zonder dezelve zou de poezij eene noot minder op haar kla .
vier hebben .
Men zoude in verzoeking komen , om de gefchiedenis van
den Bengaalfchen Kernbijter voor fabelachcig ce houden, voor
een verdichtfei van de vurige Oosterfche verbeeldingskracht,
welke ons van de liefde cusfchen den NachtegaaI en de Roos
vertelt , ware hec berigt niet door veeljarige opmerking van
verfcheidene Europeanen bevestigd geworden . Deze vogel ,
die in Indie menigvuldig voorkomt, leert aan zijnen beer op .
brengen (apporteren), even als de best afgeregte bond . Op
diens bevel plaacst hij zich op den vinger, en op den min .
ften wenk (tort hij , wanneer men eenen ring in eene bron
werpt, zich neder, en vangt bet kleinood op, eer dit in bet
water vale . Hij is , trots de beste briefdragende duiven der
Ouden, een liefdesbode : hij leert een briefje uit bet eene
huis in bet andere brengen ; hij ontrooft aan de Indiaanfche
fchoonen haren ticas (her dunne gouden plaatje, dat zij tus .
fchen de wenkbraauweu dragen , zoo als fommige vrouweu
M ENGELW. ihr33 . N O . 12 .
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in Europa op her voorhoofd), en flelt den roof ter hand aan
de liefhebbers, welke den vogel tot dit kunstfluk afregten .
Nog verwonderlijker, dan de kunstjes, welke de mensch
hem leers, is de kunscdrift van dezen vogel . Uit weinige
grashalmen weeft hij een nest, in de gedaante van eene flesch,
dac er uitziet, als ware hec van wollen flof . Hij maakt her vast
aan de hoogfte takken van den Indifchen vijge_ of paimboom,
boven eene bron of murmelende beck, en wel indiervoege,
dat bet door den wind geflingerd wordt, en met de opening
naar beneden, om zijn broed voor roofvogels to beveiligen .
Dit nest, hetwelk uic twee of drie afzonderlijke kamers be .
Nat , verlicht hij des nachos met eenen glimworm . Te then
einde vangt hij her infekt levend , en hecht hetzelve , met
een weinig vochtige , vette aarde, aan den wand van zijn
klein paleis vast .
Een Engelschman , die in Indie woont, deelt hieromerent
bet volgende mede : „ Ik wilde mij van de waarheid der
zaak overtuigen , en lies daarom tegen vier ure des namiddags
den vogel , die zoo even uitgevlogen was, door eenen
bediende vervolgen, om hem van her nest verwijderd to
houden, terwijl ik hetzelve onderzocht . Ik opende her dekfel, en zag, dat een glimworm van binnen, door middel van
vochtige aarde, welke de Indianen morum noemen , vasrgehecht was . Ik floor her nest, bragt her weder aan zijne
pinats, en onderzocht her den volgenden avond op nieuw ;
coen vond ik een' kleineren worm met nieuw flijk vastge .
kleefd, waar de andere aangehechc was geweest. Ik heb
nog in drie gevallen mij van de daadzaak kunnen overtuigen ;
in twee nesten, namelijk, zag ik de kleine levende nachtlamp op de befchrevene wijze aangebragt, en in bet derde
was de vochtige aarde reeds aanwezig, maar her infekt hing
er nog niet aan ." De waarnemer houdt bet niet voor waarfchijnlijk, dat de glimworm op deze wijze tot fpijs bewaard
zou worden, dewijl de vogel bij nacht niet eet en zijn voedfel
liefst bij zonnefchijn zoekt . Dar bet nest in onderfcheidene
vertrekken is verdeeld , lijdt geenen twijfel : dezelve fchijnen
echter niet voor jongen van onderfcheiden broed beflemd to
zijn ; want her weeffel heeft eenerlei kleur en is blijkbaar op
eenLnaal en als uit ddn fluk vervaardigd .
De Houtfpecht.
Deze vogel , ook wel de Specht met ivoren (navel genoemd,

NOORD-AMrRIKAANSCHti VOtALS,

579

is de koning der gevederde timmerlieden, Otn voedfel to
zoeken , doorboort hij den bast der hardile boomen, en bouwt
zijn rood nestje in her fpinr . In de vlakten van Carolina
West hij den groocen cipres der moerasfen tot zijn verblijf.
Mannetje en wijfjc verpoozen elkander bij den arbeid, en
holen in den boom cen gat alt, dat van twee tot vijf voec
diep en fpiraalvormig is , ten einde bet indriagen van den
wind to beletten .
De Heer w r L S o N, een Schot, de voornaamfle vogelken .
ner in de Yereenigde Staten , heeft belangrijke waarnemingen
omtrent dezen vogel gedaan . Wij deelen bet volgende nit
diens berigten mede : ,, In bet noordelijk gedeeltelijk van Carolina, omtrent twaalf mijien ten noorden van [Wilmington, zag
ik den vogel voor de eerfle maal . Ik fchoot, en woudde hem
ligt aan den vieugel . Toen ik naderde , om hem to grijpen,
bief hij een zeer kiagend, doordringend, aanhoudend gefchreeuw
aan, dot volkomen op het hevig fchreijen van een klein kind
geleek ; mijn paard fchrikte daarvoor, en zoude mij bijkans
afgeworpen hebben . Dir gefchreeuw, dat hoogst onaangenaam
in de ooren klonk , trok aller oogen cot mij , toen ik door de
fhacen van Wilmington reed . De vrouwen vooral liepen naar
de venders en deuren , en zagen mii met fchuwe, verbaasde
blikken aan . Ik vervolgde rustig mijnen weg . Naauwelijks
hield ik bij de deur van de herberg, waar ik afftijgen wilde,
ftil , of de waard en eene menigte lieden kwamen nieuwsgierig op bet gefchrei toeloopen . Moor weldra teekende zich
onrust op aller gelaat , toen ik vroeg , of men mij herbergen
en mij al bet benoodigde voor mij en mijnen kleine verfchaf.
fen konde . De waard zette een onnoozel gezigt , en de on.
deren wierpen dubbeizinnige blikken op mij . Ik vermaakte
mij een poor minuten met de onrusc dezer goede lieden ; toen
maakte ik den korf open , en haalde mijnen Houtfpecht voor
den dag , waarop een algemeen gelach ontflond . 1k ging in
de mij aangewezene kamer, en Hoot den vogel op, waarna
ik mijn paard verzorgde en eeoe wandeling deed . Geen our
was nog verloopen, toen ik terugkwam, en mijnen gevangene,
bij bet oper.en der dear , weder her oude kiagend gefchrei
hoorde maken . Ditmaal , zoo het fcheen , deed hij zulks uit
verdriet, dat hij in zijn pogen ter ontvlngting gefloord werd .
Hij was, namelijk , bij her venfier naar boven opgeklommen,
en had aargevangen, cen gat in de zoldering to boren . keeds
lagen ftukken gips, door hem losgemaakt, op den grond . Een
Q 9 2
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gat, zoo groot , dat men de vuisc daarin fleken kon, was in
hec hour geboord . De vogel had naauwelijks een uur meer
noodig gehad, om er geheel door to breken . Ik deed hem
nu een' fink om den poor , en maakte hem alzoo aan eene
tafel vast . Daar ik hem gaarne in hec levee wilde houden ,
zag ik naar een gepast voeder voor hem om . Doch naauwe .
lijks was ik op den trap , of ik hoorde, dat hij reeds weder
aan bet werk was ; en als ik nu terugkwam , beyond ik , dat
hij zijne gramfchap aan de mahonijhouten tafel , waaraan hij
vastgebonden was, gekoeld, en dezelve zeer befchadigd had .
Terwijl ik hem afteekende, beet hij mij verfcheidene malen
heftig, en deed zoo veel floutheid en een' zoo ontembaren
moed bliJken, dat ik meet dan eens in verzoeking kwam,
om hem weder in bet woud , waar hij to huis behoorde, to
laten vliegen . Ik kon hem door niets bewegen , om bet ge.
ringfte voedfel tot zich to nemen . Hij flierf dus na verloop
van drie dagen ."
De Indianen fchatten den kop en fnavei van dezen Specht
zeer hoog. Zij dragen die , als talisman en als fieraad, en de
verder noordwaarts wonende flammen koopen dezelve van
hen tot zeer aaamerkelijke prijzen .
De kaalkoppige ddelaar .

Dezen edelen vogel, den fchoonflen van zijne foort in

Noord-flmerika, hebben, daar hij in de oude wereld, onder

alle breedten, van de poollanden tot den evenaar, voor .
komt, reeds de oudfle natuurvorfchers gekend en befchreven . Ilij bezoekt de franden der zee, de oevers der meren
en groote froomen, en leeft van water- en landdieren, zon .
der onderfcbeid . Met geweldig flerke vleugels uirgerust,
verheft bij zich hoog in de lucht, tot in de gewesten der
flormen en onweders, trotfeert derzelver onfuimigheid, en
vreest alleen den mensch . Uic de hoogte befpiedt zijn oog
een onmetelijk gebied van bosfchen , velden , meren en zeekusten . Befand tegen de grootfe afwisfeling van temperatuur, verplaatst hij zich in weinige minuten nit de koude
der boogfe luchtgewesten in den gloed van de landen tus .
fcben de keerkringen . Daar hij aan visch boven ander voedfel de voorkeur geeft, houdt hij zich liefst op in de nabij .
beid van groote wareren . In de wijze, waarop de adelaar
zijne lievelingsfpijze weet to bemagtigen, openbaren zich
zijne goede en kwade eigeafchappen, Men kan daarbij bet
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geduld en de hehendigheid van eenen befpleder, den trots
en de koenheid van den krijgsman , en de eigenzinnige wreedheid van eenen dwingeland opmerken . Op een' dorren tak
in den top van een' der grootfie bcomen gezeten, neemt
hij in onbewegelijke rust, welke men voor gehecle onverfchilligheid zou kunnen houden , de bewegingen der onderfcheidene vogels waar ; bij ziet de zilverblanke meeuwen
langzmdoreluchtzwevn,dftomenbfchrome
de kraanvogels deftig op de zandbanken ronditappen, de
eenden op de fpiegelgladde oppervlakte des waters uitrusten ,
en de fchreeuwende kraaijen onder een luid geraas in de
lucht verfchillende wendingen maken . Dit alles gaac hem
niet aan ; maar nu zweeft een zee-adelaar met breede vler.
ken over de wateren , en maakt zich gereed , om de proof,
die hij uitgekozen heefc, aau re vallen .Dekalopigdr
laar ziet hem ; zijn oog words vurig, en zijn ligchaam begint op den tak to beven - hij that zijne vleugels uit,
en nu begint de itrijd . De zee-adelaar is met de fnelheid
van eenen pijl op zijnen buit nedergefchoten, en voor kor .
ten tijd ondergedoken in den onder bet flaan zijner vleu .
gelen fchuimenden vloed . Vaardig maakt de vijand gebruik
van hec oogenbiik, waarin de gevleugelde vischvanger, met
cen' grooten, door zijn fpartelen hem vermoeijenden, visch
beladen, ten voile gerust en zijne nutcelooze zegepraal met
een' vreugdekreet vierende, weder in de hoogte zich verheft . Snel , als de blikfem, bereikt hem de kaalkoppige
adelaar en doet den aanval . Dit tijdpunt is bet, waarin de
onverfcirrokkenheid en vaardigheid der beide ftrijders zich
luisterrijk vertoonen . De kaalkop, in zijne bewegingen door
niets helemmerd, behaalt meestal de overwinning op zijue
met den buic beladen tegenpartij . Deze doet een' fcbreeuw
van wanhoop hooren en laat zijnen buic vallen . De andere,
fteeds bezonnen en van zijne bewegingen geheel meester,
weet oogenblikkelijk, wat hem to doen ftaar. Hij fchiec
als een pijl neder, grijpt den visch, nog eer deze in bet
water valt, voert denzelven in zijue klaauwen weg, en ijlt
naar bet bosch, om zijne prooi to verzwelgen, welke hij als
een itoute roover heeft verkregen,
(Het vervolg hierna,)
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The proper fludy of mankind is man .

A

ESSAY ON WAN.

ware wetenfchap voor den mensch is de mensch,"
betuigde reeds de wijsgeerige pope, en menigeen heeft er
zich wel bij bevonden, om op de hoogere en lagere fchool
des levens deze fludie to beoefenen , en een Collegie to
hooren, onder toezigc van den repetitor, de Ondervinding,
die even zoo wel mannelijlt als vrouwelijk is , niet in onze
taal , maar wel iuderdaad
De afwijkingen, miswijzingen en Don .Quichotterien van
den menCchelijken geest zijn zoo ontelbaar, dat elke Spectator noodwendig een uirgebreid tlel karikacuurplaten moet
teekenen , hoe longer hij met zijne lieve medemenfchen verkeert . De Dwaasheid zit v66r en na Karen lofredenaar ERAS .
M O s op den troon ; en er zal Met ligtelijk , in onzen revo.
lutionairen tijd, eene revolutie tot hand komen, welke dezer
Czarin, dezer Alleenheerfcheresfe, kroon en flaf ontneemr .
Oni deze redenen belloot ik, de welbekende Christelijke
Gemeente to Zw~ndrecht, aan de Max, to bezoeken, ten
einde de Broeder- en Zusterfchap aldaar door mij befchouwd
wierde, en ik to weten kwame, in hoeverre de Faam mij en
anderen bedrogen had . Ons reisgezelfchap beflond, buiten
den Spectator, uit eenen goeden vriend, en voorts eenige
vrouwen , die , gedreven , even als wij , door den geweldigen
prikkel der nieuwsgierigheid, of, zachter gefproken, weergie .
righeid, ons vergezelden . Het was omflreeks het middag .
uur nit den voorvaderlijken tijd , tegen 12 ure, dat wij ons
aanmeidden , en op de vrij ruime fcheepswerf door eenen
broeder werden ontvangen, die waarfchijnlijk, even als de
deurwachter, 9vprtiuo5 i bij de eerfle Christengemeente, de
vreemdelingen opwachtte, en terilond, als inkomende regten
onzer weetgierigheid, van elken perfoon een' fluiver vor .
derde, zoo als bet heette, voor de bezigtiging der werf . Wlj
craden echter dadelijk naar bet aangrenzende geboaw, en
bemerkten , dat men de Broederfchap van onze komst reeds
verwittigd had . Weldra bevonden wij ons in eene ruime,
langwerpige eta net betimmerde zaal, alwaar aan de eene
zijde een veertigtal broeders en zusters aan eene lange tafel
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gezeten was, aan de andere zijde een dertigtal kinde.
ren, in hun midden, naar mijne gisfing, een Opzigter of
Schoolmeester .
Allen waren, op bet tijdfip van ons binnentreden, bezig
met bet gewigtigfe en neilrijkfte werk voor den floffelij .
ken mensch ; cen werk, dat ik nooit zonder aandoening
befchouw, wanneer ik herdenk, dat, joist door de beoefeo
ping daarvan, bet menlchelijk geflacht, met al deszelfs groote
en verhevene pogingen tot volmaking en veredeling, in ftand
blijfc, en zonder hetzelve van dat ales niets zoude gebeu
ren ;; mez andere woorden : zij atenl
Inderdaad een rcgc eenvoudig , fober , en . dus, in zekeren zin, ook Christeliik middagmaal : wortelen, aardappelen
op grove roode fchotels , in fret midden , als de aancrekkende
hoofdplaneet , een klein kopje met vet of vocht . Op eene
andere tafel , die niet bezet was , flonden eenige fchotels
met teer, als voorbehoedmiddel tegen de dreigende Cholera
morbus ; in overeent emming daarmede een gefchreven recept
tegen deze ziekte, aan den muur geplakt, hetwelk onder
anderen eenc builtplcister van :;aarsfmeer voorfchreef ; voorts
eene Vriefche kiok , en eindelijk, in een' hoek van bet ruime
vertrek, een klein kind in een' kinderftoel, bet zinnebeeld
van onfehuld en onnoozclheid . -- • Verwacht bier geen tafelgefprek, zoo als PLATO, ATHENAEUS, PLUTARc H u s of LUTHER u doen hooren ; de Tafelw jzen zochten
wij bier niet ; ook werd, zeer kort na ons binnentreden, eene
ernflige ftemming onvermijdelijk, daar eene der jongere
zusters, aan bet benedeneinde van den broederlijken disch,
een vrij Lang gebed uitfprak, op een' hartelijken en innigen
coon ; de inhoud van hetzelve was allezins Christelijk en
gepast ; flechts ter loops werd daarin aan de afgezonderde
gemeenfchap gedacht ; geene enkele uicdrukking, welke dweep .
zieke of overdrevene denkbeelden verried . Wij flonden, met
ongedekcen hoofde , flit luisterend . Terfond na bet gebed
viel bet koor van tatnelijit onwelluidende ftemmen op een .
maal in, met een vers uit den 65 Pfalm ; daarop flak elk
de vorken in den gemeenfchappelijken fchotel , zonder
ons echter uit to noodigen om mede to fpijzen, dat trou .
wens bet voornemen niet kon zijn . Terwijl ilc de rol van
zwijgenden befchouwer op mij nam , waartoe de natuur mij
gefchapen heeft, begon ouze reisgenoot een zeer befchei .
den gefprek met een' der broeders aan to knoopen, en zocht
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nadere berigten in to winnen aangaande den aard en her
doe] der Christeiijke Gemeente . De Spreker, een man van
middelbaren ouderdom, beantwoordde de vrrgen vrij goed,
en verzekerde ons, dot bet hoofddoel beflond in de eerfte
Kerk van JEZUS to herftellen ; dot men zich daartoe in
liefde en vrede vereenigde ; dat zich reeds broeders en zus .
ters nit alle gezindbeden, Hervormd, Luthersch, Doopsgezind, Remonflrantsch, Roomsch, hier verzameld hadden ;
eindelijk, dot zij, op hunne binnenlandfche fcheepstogten,
ijverig naar nieuw re bekeerenen zochten, en daarin Wet on .
gelukkig flaagden . Deze Spreker fcbeen ons mede een Schipper toe, en, naar den tongval, een Pries . Onze reisgenoot
wilde echter van alles eene meet naauwkeurige kennis, en
viel den welmeenenden broeder eensklaps op bet lijf, met
deze zonderlinge vraag : r Waarom ftelc gijl . d e vertaling
des Hervormden Bljbels boven eene andere , b . v . boven die
van L U T 11 E R Y" Deze vraag brags den man in her naauw ;
maar hij redde zich daaruic, door, eenigzins verlegen, maar
toch naif, to hernemen : „ Omdat die eerfle ons nog al
her fekuurfle voorkomt." - Deze wending van bet gefprek
fcbeen de aandacht der dischgenooten op ce wekken ; want
een tweede broeder, van minder gunftig voorkomen, nam,
met een' flouten blik, de vreemdelingen fcherp op, wierp
bet hoofd achterover , zette zich fchrap , en , terwijl hij bet
heft van de ftalen vork in de vuist nam, en daarmede nn
en dan op de houten tafel klopte, als om den maatflag
zijner demonflratien aan to duiden, vatte hij bet afgebroken
gefprek weder op. Nu hoorde ik weldra, wat mij reeds be.
vreemd had tog niet to booren, een' ftorcvloed van meet en
min gepaste bijbeltekflen, vermengd met dadelijke toepas.
Ping, zoodat ik alle infpanning noodig had, om zamenhang
en bedoeling van dezen tweeden Spreker to vatten . Waarlijk, het is niet to verwonderen, dat ik toen dezen weiluidenden regel van der Dichteren Vader mijnen reisgenooc
toefluisterde
y),vxfwv p€ev av'aH (").
TO xao &2ro 7X90-0-11;
Her bonigzoete woord ftroomt lieflijk van zijn lippen .

De Spreker was en bleef bijbelvast, en niemand zal bet
van mij vergen , om zijne aanhalingen weder to citdren .
Had de man, die her zelter wel en goed meende, den zin
(*) 11. I, 249.

TE ZWIJNDRECHT .

585

en de eigenlijke beteekenis verfaan van alles, wat hij op .
dischte in den geestelijken, terwijl men voor hem had op .
gedischc in den ligchamelijken zin , dan zoude hij voor
zichzelven en anderen meer nut geficht hebben . Edne aan .
haling echter was to karakteristiek , om die bier niet bij to
voegen . Het ongeluk wilde , dat eene onzer vrouwelijke
reisgenooten , naar hedendaagfchen fmaak , bet voorhoofd
ter wederzijden met fteriijk krullend hair bedekt had, betwelk door den wind vrij wat was uiteengewaaid . Deze onfchuldige lohken vielen den ijverigen Spreker in bet oog ;
de meer zwierige kleederdragt zal er ook iets toe bijgedra.
gen hebben ; ten minfte , terwijl hij zich naar de vrouwen
keerde, verklaarde hij onbewimpeld, dat ook ten duidelijkfte
bij dezen ,, de wereld en hare begeerlijkheden" de boven .
hand hadden ; de Apostel F A U L U S immers had reeds ge .
zegd : n Gij zult u geene vlechtinge des hairs maken (*) ."
Deze aanmerking veroorzaakte eene kleine beweging onder
onze Dames, en ik bemerkte, hoe zij terftond zichzelve en
hare gezellinnen van top tot teen befchouwden , om eene
volgende oorzaak tot gisping to vinden, of mogelijk, bij
tijds, to verbergen . Intusfchen beweerde de Spreker, die
geduldig den fchotel voor hem onaangeroerd lief ftaan, dat
her ware doel der Gemeente alleenlijk beftond in de wet
van God lief to hebben bovenal, en onze naasten als ons .
zelven ; dit nu was, meende hij, bij den tegenwoordigen
toeftand der maatfchappil onmogelijk ; men moest zichzelven
geheel en al verloochenen, zijne goederen ten beste van
anderen geven, deze Christelijke volmaaktheid in een' klei .
nen kring zoeken, en anderen daar trachten in to wijden . Eindelijk wilden wij her geduld , zoo wet aan deze als san
gene zilde, niet langer op de proef flellen . Men lief ons,
na vriendelijke heilwenfchen, ter deure uit, verzocht ons
nader weder ce komen, noodigde ons voorts ook, om, bij
deze gelegenheid , bet nieuwere gefticht bij de Chocolade .
fabrijk van den Heer Al- to gaan bezigtigen, en drong
eindelijk aan mijnen reisgenoot een klein boeksken op, uit .
gegeven door s T o F F E L M U L D E R, ter (namelijk geldelijke)
waarde van 25 centen , waarover ftraks nader .
Het uiterlijke voorkomen der broeders en zusters was ,
over bet geheel genomen, niet ongunftig ; de meesten wa .
( •) t
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ren reeds mannen of grijsaards ; enkele jongelingen zagen
wij ; hunne kleeding was de gewone fchipperskleeding ; de
vrouwen echter hadden eene foort van uniform, een zwart
kapje, dat om bet hoofd Hoot, en geene enkele blonde
of bruine „vlechtinge des hairs" liec ontfnappen ; daarbij een
donkerbruin jak en rok van zeer grove ftof. De gelaats.
trekken der fekfe bevielen ons vrij wat beter , dan die der
mannen ; wij zagen er fchoone, regelmatige tronien . Wat
de theorie der kleeding bij deze goede lieden betreft, is het,
alsof zij in Vader B 1 L D E R D Jj K 'S Zedelijke Cispingen, bl.
15, gelezen hadden .:
n Van daar die Weeding dan, die fchaamte en naaktheid dekte,

Maar hoogmoeds weeldrigheid in 't eind ten fpeelcuig ftrekte ,
En nieuwen afval wrocht, verdubbeld flag op flag,
En nieuwen vloek verdong van Gods getergd gezag ."
Dat echter velen, die den grooten Bard in zijne dwalingen
aarkleven en zijne verdienflen niet hefeffen kunnen ,onge
negen zouden zijn, om zich to Zwftdrecht to verhroederen
en to verzusteren, zal uit deze flelling blijken, welke ons
adaar duidelijk is opgegeven : dot God de zaligheid van alien
wil, en ook bewerken zal, bet zij in deze of in de volgende
bedeeling . - Wij vertoefden toen nog eenige oogenblikken
in bet meergemelde gebouw, op cenigen aftiand van de
eigenlijke woning, waar de onlangs verplaatfte Chocolade .
fabrijk is opgetrokken . Aldaar vonden wij weder een twin.
tigi:al mannen en vrouwen, in vrede en rust, aan den maal .
tijd , en mijn reisgenooc liet zich weidra op nieuw in een
wijdloopig gefprek in met een' der aanwezige broederen,
hetwelk to uitgebreid is, om hier to vermelden . Genoeg,
men ontving ons met heuschheid en welwillendheid, uitgezonderd de al to dringende bede om opgave van naam, woon .
plaats en beroep ; iets, dat noch de Spectator, noch zijn
reisgezelfchap oorbaar achteden.
Onzer aller opmerking was in bet geflichc, dat wij eerst
bezochten, gewekt, zoo wel door bet groot getal kinderen, die er regt gezond uiczagen, als door een bijna even
groot getal Staten-Bijbels en oude gezangboeken, die op
eene breede plank, bij wijze van troonhemel, de boofden
der volwasfene broeders en zusters bedekten . Wij inogen
Wet gelooven , dat dit flechts uiterlijk vercoond ware . - Wac
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voorts de drie monnikengeloften, gehoorzaamheid , armoede
en kuischheid , betreft, welke ooh bij deze afgezonderde
Gemeente zouden plants grijpen, daaromtrent kan ik niet
beflisfen . Over de eigenlijke, ook minder openbare leefwijze der broeders en zusters, hunne eensgezindheid, hunne
godsdienstoefenin€en, den toeftand van hun algemeene eigen .
dom , wit ilt mede zwijgen, eensdeels dewiji de juiste berigten mij ontbreken , anderdeels dewiji ik hoop en wensch ,
dat de loopende geruchten overdreven zijn ; waarfchijnlijk
echter ook bier : ex urrgue leonern, uit den klaauw den
leeuw . - Wac bet verdere lot dezer geestelijke en ftoffelijke
gemeenfcbap zi;n zal , is moeijelijk to bepalen . Indien de
St. Simoristen en nieuwbakken Tempeiheeren in en buiten
Parijs blijven bettaan, kan men mogelijk, bij gevolgtrekking,
aan bet Zwndrechtfche Genootfehap eenige duurzaamheid
voorfpellen . Dc zaak fchijnt echter niet van then aard, dat
hoogere magc zich met een raauwkeurig onderzoek behoefc
to mocijen .
Nu nog een woord over bet blaadje, dat wij medenamen :
bet opfchrift luidt alzoo , (en wij zien, dat de mode , om
iange en weidfche ticels to bezigen, ook reeds bij deze
vrienden is doorgedrongen :) „ De wet van God lief to
„ hebben bovenal, en onzen naasten a!s onszelven, de ware
• Grondwet, waaruit alle Volkswetten moeten worden af• geleid en ingerigt, bet eenigtte middet tot herftelling van
„ bet geluk des menschdoms , en bet ware getoof aan die
„ waarbeid : Alles is uit, door en tot God ("), bet regte
„ middel, om die Grondwet, tot heil van bet ganfche mensch .
„ dom , in werking to brengen , fchriftmatig en naar de ware
• wijsbegeerre (! . . .) betoogd, door S T O F F E L M U L D E R :'
Deze s T O F F E L M U L D E R werd ons door een' van Zwijn.
drechts ingezetenen, naif genoeg, gekenmerkt, als „ den
Operateur." Hij fchijnt het hoofdbetluur in handen gehad
to hebben, maar is, helaas I v66r eenigen tijd , aan de beer.
fchende ziekte, overleden . De inhoud van bet blaadje is
to verward en onzamenhangend, om er meer van to kun .
nen zeggen ; de ,, ware wijsbegeerte" is er althans Wet In ;
alleen eenige klinkende woorden en uit hun verband gerukte
tekiten . Het begin der Voorrede is echter der moeiee waar .
(*) Zouden wij dan to Zwijndrecht bet Indiseh Pantheis-

mus en bet Schellingianismus ook at wedervinden

tot 17, draagt die opfchrifc
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dig, om bier afgefchreven to worden : „ Geliefden , die
• die zullen lezen, wie gij ook mogt ziJn ; 1k moec u in
„ bet begin van die mijn gefchrift herinneren ; indien bet
• mogr gebeuren, dat gij eenige gebreken in hetzelve mogt
• vinden : dat gij vrijheid hebc om mij Christelijk daarbij to
• bepalen, dat ik met blijdfchap en Christelijke onderwer• ping van u wil aanhooren ; doch die moet gij weten , in .
• then gij tegen den hoofdinhoud , in den titel vervat, lets
• aan to merken of to verwerpen hebt , dan kan ik niet
• anders doen , als u aan to zeggen , dat gij u bij den Wet.
• gever aller menfchen zelf moet vervoegen ." Deze last .
fie woorden zijn zoo geheel oorfpronkelijk en ongewoon in
eene aanprijzende Voorrede, bee beroep is zoo flout, de
wending zoo plotfelik, dac ik bet aan iederen lezer over .
hat, om hierin den zaligen man (want dit hopen wij) to
verbeteren of to overtreffen . - Het tweede gedeelte van
bet boekskein, van b l . I T
:
• Heldenfeil van 1 . C. J . VAN S P E Y H uit een godsdienflig
• oogpunt befchouwd, door STOFFEL MULDER ." Wij
dachten bij de eerfle inzage, dat heldenfeil eene drukfeil
was ; maar neen t heldenfeit is bet ganfchelijk nier . Die ge .
deelte behoort derhalve, volgens deszelfs zeer gebrekkige
flrekking, achter of voor bee boek van den Heer VAN D E R
a E E N to worden ingebonden .
En hiermede zij bet genoeg. Wie meer wil weten, ga zeif
tot de broeders en zusters ! Men bedroeve zich over eene
miswijzing van den menfchelijken geese, maar befchimpe de
afgedwaalden niec ! De tijd is nog aiet gekomen, waarin de
nu verflrooide en gewelddadig uic elkander gedrevene kudde,
in liefde en vrede, onder 88nen Herder vergadert . Als die
tijd daar is, zal er vreugde in de Hemelen zijn !
Rotterdam, Aug. x833DE HANDSCHORN .
Ddir, voor ziJn diergaard ne6r,
tat Koning Frans
In fchoonen hofftoetglans,
Van Edelvrouw en Baanderheer
Op 't hoog balkon omgeven .

Ben Spectator.

DE HANDSCHOEN .

Nu wenlct de Vorsc ;
Daar wordt een valdeur opgeheven
Met hoogen kop en breede borst,
Waarlangs gekrulde manen zweven ,
Komt fier een forfche leeuw to voor :
Bedachczaam loopt hij 't flrijdperk door,
Met groove fchreden ;
Hij fchudt de manen , rekt de leden ,
En legt zich veer.
De Vorsc wenkc wedr ;
Snel gaac een tweede valdeur op
Met radden fprong en in galop
Verfchijnt een tijger, bont geftreepc,
En geeft, hij d' aanblik van den leeuw ,
Een laid gefchreeuw ,
En flaat en zweept
Den bontgeringden flaart ,
En krult daarmede een' kring in de aard' ;
Hij rekc de tong en fpalkt den muil ,
Loopt fchuw den leeuw rond : grimmig grommend
Legc hij zich , brommend ,
Naast hem ter nedr .
De Vorst wenkt wedr ;
Daar braakt op cens een dubb'le kooi
Twee luipaards nit ;
Zij fpringen op den tijger veer,
Die ze, als zijn prooi,
In de ijz'ren klaauwen ijlings fluit .
Maar alles ijst :
De woudvorst rijst ,
En bruit, dac de aarde trilt in 't rond .
'c Wordc flil nu ; maar
Her moordziek pant,
Al kleurt he, bloed hun bontgevlekte vachten ,
Schijnt hong'rig op een' tweeden kamp to wachten .
En van der galerijen rand
Valt daar een handfchoen van een fchoone hand
Op 't fmalle plekje , dat en leeuw en tijger fcheidde,
Juist tusfchen beide .
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En lagchend ziet de Jonkvrouw Kunegond
Den kring van hare aanbidders rood,
En fpottend zegt zij nu tot een' :
• Heer Ridder I gij zwoert bet, gij mint mij, naar'k meen ;
• Welnu, raap dien handfchoen mij op van den grond ."
De Ridder laat,
Na kort beraad ,
Zich op bet bloedig kampveld nedr,
En tusfchen leeuw en tijger gaat
De held, en neemt den handfchoen wedr .
Verfleld om zulk een flout betlaan,
Zien Juflerfchap en Ridders 'c aan .
Bedaard brengt hij den handfchoen wedr,
En ieders mond klinkt hem ter eer.
Maar Kunegonde's gloende koon ,
Haar teed're blik beloven rijker loon .
Doch hij, die voor de Jonkvrouw ftaat,
Werpt haar den handfchoen in 't gelaat,
En zegt : „ 'k Begeer uw' dank niet, neen 1"
En buigt, en gaat met fierheid been .
Naar

S C H I L L E R.

J. B. A. Z.

INVALLENDE GEDACHTEN OP ZORGVLIET .

VVat zoekt ge , o Naneef 1 'c flof en 't molmende gebeente
Van hem , wien eeuw aan eeuw de opregtfle hulde biedc ,
Of klaagt, dat fchaars bet oog 's Mans beeld en eergefleente,
Aan d' uithoek van ons flrand, aan Zeelands fchorren, ziet?
filer vindt gij Vaders erf en Vaders geest to gader :
Op Zorgvliet, waar bij werkte, en ruscte, en dichcte, en dacht ;
Hier dankt gij , bij den boom , door hem geplanc , dien Vader
Voor rijke vruchten, uit zijn werk u aangebragt . -Men ziet de legertent, waar krachtige Oorlogshelden
Diep peinsden op den val der Volken, flarend aan ;
Maar bloed en tranen zijn t, die ons hunn' roem vermelden :
Op Zorgvliet kan men 'c oog in kalmer (lemming flaan .
Niets, nets moet hier den traan der dankb're vreugde hind'ren ;
Hier is zijn fchepping, -- neen 1 zij flrekt zich verder uit
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Ze is in uw huislijk heil, in 't hart van uwe Kind'ren,
En w3ar de Bruidegom de deugd ro=t zijner Bruid .
Oud_Nedriand hield no-, 't hoofd in 't wodn der ftormen boven ;
Nog fleept de flroom des i :waads 't niet onbeteugeld voorc
Wien mag men voor dat hell , naast God, erkent'lijk loven 2
'k Heb 't antwoord, op deez' pick, in geestentaal, gehoord :
• C A T S , die u 't pad der Deugd en Wijsheid heeft gewezen,
• C A TS, wen gj, naast Gods WVoord, als leidsman volgen kunt,
• HeeftGod, wiensgunstdoor hemdaarvoorfteedswordtgeprezen,
• Hec Vaderland tot heit, die Eng'leneer gegund ."
Vaarwel , gewijde pick! Dat Neerland nook vergete,
Wat rijke bron van hell is aan uw zand ontweld ,
En dat nook de onverlzat zich Nederlander heete ,
Wien, als hij u becreed :, de boost niet hooger zwelt I
2o

Junij , 1833 .

G. v . R .

RAADT , RAADT , WAT IS DAT?

Lr leeft een wezen op deze aard' ,
Dat vele onechte kind'ren baart ;
Dat 's wergilds uoosheid ftaag vermedrt ,
En toch door velen wordt vereerd ;
Dat , waar het Toms lets goeds verrigt ,
Kortzigtigen her brein verlichc ;
Dat door een' enk'len tooverflag,
Alsof bet in de toekomst zag ,
Een' Vorst fans compliments onttroont ,
Schoon in zijn Rijk de vrede woont ,
Traktaten fluit en wedr verbreekt,
En naar zijn keus her vonnis fpreekt ;
Dat Vortten koppelt in den echt ,
De flerkfte vestingwerken flecht,
Of, door een kwade luim verwoed,
Eutopa dreigt met vuur en bloed ;
Dat edelmoedig troonen geeft,
Den mensch doet fterven, fchoon hij leeft,
En , daar hij zelf pier mede vecht,
Een' veldflag naar zijn' wil beflechc ;
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Dar, door de ftoutfte profecij ,
De barren angttig maakt of bill ,
Bet avontuurrad lustig draait ,
Nu oorlog, dan weer vrede kraaic ;
Dar dik:vijls fchenkt eens anders deel,
Of Toms her wereldfche cooneel
Doet wenc'len als een molenwiek,
Verkeert als in een rarekiek ;
Dar nu de Revolucie kroont ,
Dan 'c Hoofd der Revolucie hoont ;
ja 't zoo ver tot bet uiterst drijft,
Dar bet zijn' Vorsc de wetten fchrijfc.
Ligt roept de Lezer, gansch verfteld
War zocceklap , die ge ons vertelt I
Wie Loch bezat ooit zoo veet magi?
Zulks grenst aan bovenaardfche kracbt . O neen I bet is een mensch als gij ,
En wel een zeer gewoon daarbij
Her beeld, dat ge u gefchilderd ziet,
Heet - DAGBLADSCHRIJVER , anders niet.
H . C. DRESSELHUYS .

OP HET STERVEN VAN VELE KINDEREN, IN DE LENTS
VAN

1833 .

De Schepper der Natuur vergaarc zich lentebloemen ,

Verplant ze in beecren grond , en drenkt ze in zuivrer lucht ;
U, die ze kweekte, en bij de ledge pick bier zucht,
Bereidt Hij 't hoog genot, ginds in haar' bloei to roemen .
Rotterdam.

B(JSCHRIFT VAN

G. v. R.
VOLTAIRE OP KEN STANDBEELD VAN
RUPIDO .

V vie bij ook zij, die dit moog' lezen,
Hij is, of was, of zal eenmaal uw meester wezen .
1J.

ME NG E LWERK .
DE TOEKOMST VAN EUROPA .
s . . . . Der Mensch, der zur fchwanken der Zeit auch fchwankend
gefinnt ist ,
• Der vermehret das Uebel , tend breitet es welter and welter ;
• Aber wer fest auf dean Since beharrt , der bildet die Welt fich.
- - - - - - - - - - - - „ Und geddchte Jeder vie ich, fo Jtrinde die Macht auf
• Gegen die Macht , and wir- erfreuten uns alle des Friedens ."
G OETHE .

H et tegenwoordige is de vrucht van bet_ verledene,

maar tevens bevat bet de kiem van bet toekomende .
Het zijn this geene droomen van een' dweeper , geene
magtfpreuken van een' waanzinnige, die met vermetele
hand den fluijer wil opligten, waarmede de Opperbe .
ftuurder des Heelals Zijne daden en befluiten aan ons
kortzigtig oog onttrekt ; maar bet zijn ernflige overwegingen en treurige vooruitzigten van een' opmerkzamen waarnemer der lotgevallen van zijnen leeftijd,
die men bier verwachten moet .
Er beilaat eene Profetie der Gefchiedenis . Duizend
verfchillende oorzaken kunnen de door haar voorfpelde
gevolgen wijzigen ; zij blijft echrer waar . Zij is evenzeer zeker als de voorzegging van den Arts, die ook
falen kan , niet owdat de wetenichap ijdel, maar omdat
hij , die voorfpelt, een mensch , en bet ]even kort ell
de kunst lang is .
Wil men een bewijs ? 0 ! er klinkt ons cene Item
in de ooren . . . . Mogt men die Item nog hooren,
nadat de mond, die zoo iprak, thans reeds verftomd
is in bet graf ! De woorden van den edelen Vaderlander, die mijne zwakke taal vervangen en tot inleiding verarekken mijner hefchouwingen, zullen bevesti .
AtENGELW . I83 : . NO .
..
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gen , hetgeen ik beweerde : „ er beftaat eene Profetie
der Gefchiedenis ."
„ Het is waar, traktaten zijn geteekend ; wederkee• rige waarborging van den tegenwoordigen ftand van
• zaken is de geest van bijna alle ftaatkundige overeen„ komften ; een Ileilig Verbond tusfclien bijna alle de
„ Voriten van Europa is geloten, waarbij beginfelen
• worden bepaald, die, getrouw in acht genomen, eenen
• eeuwigen Vrede aan de afgematte Volken van Europa
„ moeten verzekeren . Maar, hoe veel dit ook zijn
„ mope, het is op verre na niet genoeg .
„ Ook de heilig(te verbonden flaan en vallen dikwijls
„ met eenen enkelen Vorst, die er de ziel van uit„ maakt . Beroeringen, zoo als wij die gezien hebben ,
„ worden niet door kabinetten en traktaten geregeld . De
„ brandlioffen liggen hier niet, gelijk bij gewone oor„ logen, in de botfende belangen der regerende Hui• zen ; zij liggen in de openbare meening der Volken ,
„ in den inwendigen toeftand der Natien ; en het eeni„ ge , waarop hier alles aankomt, is de vraag : of die
„ brand(toffen wezenlijk gezegd kunnen worden to heb• ben uitgewoed ?
„ Laten wij dan nu onvooringenomen zien, welk on„ middellijk uitzigt op beftendige kalmte die inwendige
• fland der zaken zoo wel , als der meeningen, ons
• opent. . . .
„ En waar wendt zich dan ons oog onwillekeurig
• eerder heen , dan naar datzelfde Frankr k , hetwelk
• nu, dertig jaren lang, de krater geweest is, waar„ uit zich alle verwoesting en woeling over Europa
• verfpreid hebben ? Wat vraag doet men zich eerder,
„ dan deze : of nu wezenlijk van dat Frankrifk de rust
„ van Europa niets meer to vreezen heeft ?
„ Maar hoe veel is niet dadelijk reeds bier, dat het
• uitzigt varduistert ! Vredelievend is, ongetwijfeld, het
• karakter des regerenden Konings (*) ; vredelievend
(*)

LODaWIJK
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„ is misfchien de bedoeling van het tegenwoordig MInisterie ; maar bet is niet Frankrajks Regering, bet is
•
„ Frankrijk zelf, waarop wij bet oog moeten vestigen .
? Ik bewonder de talenten van hen,
„ En dan
• welke, om hun Vaderland van bet drukkende en ver„ nederende van eene vreeulde inrigting to bevrijden ,
• alle middelen van overreding ter hand nemen, om
„ B U O NAP A IL T E alleen als de oorzaak van alle ellen• de, en dus ook zijnen val als genoegzamen waarborg
• van eene beftendige rust, of to fchilderen ; maar,
• ook op bet gevaar af, van even als C ASS A N D R A
„ door de geruste en juichende Trojanen beklaagd of
„ befpot to worden, moet ik bet zeggen : op nieuw
• /laat Europa bloot, om het flagto/fer van svoorden
• to worden .
„ Credidimus blandis, quorum illis copia, verbis ."
Op nieuw /laat Europa bloot, om het flagtofer
van woorden to worden! Zoo fchreef, in 1816, JAN
• E L C H I O R K E 1\I P E R . Helaas !
zijne voorfpelling
is niet ijdel geweest . Reeds veertien jaren later zag
men de Groote Natie (!) hare Voriten verdrijven, de
verdragen als rag verfcheuren , een' nieuwen Vorst uit
den flam van o R L E A N s ten troon heffen, de Grond .
wet volgens de begrippen der vroegere omwenteling wij .
zigen, en oproerkraaijers en onrustftokers als loffelijke
burgers vereeren !
En wat was nu het gedrag der overige Gouvernementen ? De Volken, niet dan onvolkomen met de toedragt
der zaken bekend, tegen ecn' dweepzieken Vorst en zijnen geestelijken fleep vooringenomen , juichten die woe ..
lingen toe ; de Voriten zagen bet aan, en zwegen ;
neen
als waggelde reeds de grond onder hunne voeten, reikten zij de hand aan bet nieuwe Franfche beftuur, van welks erkenning zij hunne eigene veiligheid
of hankelijk waanden .
Ziet daar Frankr k in I8 ;o !
Vergelijkt bet met Fraiikr]Vk in i 8 t S !
De eene overwinning der Groote Natie volgde nu op
R r 2
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de andere. Her zedelooze Belgie, noolt in rust dan
onder den ijzeren arm van den werelddwinger, een zamenraapfel van yolk, dat nooit een Volk was, verfcheurt
den band, waarmede de traktaten der Vorften hetzelve
vijftien jaren vroeger aan ons Vaderland vcrbonden hadden . Onze nationale geest maakte de affcheiding gemakkelijker . \Vij verloren een land, dat wij nooit begeerd
hadden, maar dat ons was opgedrongen . tiVelverrc intusfchen van de oproerige gewesten als onbeheerd goed
aan to merken ; welverre van een' edelen , flandvastigen
Vorst, die, omftuwd door een trouw Volk, zich als
dam opwierp tegen den alles medellependen flroom ,
regt to laten wedervaren , wordt de onafhankelijkheid
en onfchendbaarheid van den nieuw ontftanen Staat door
dezelfde Vorflen erkend, die tot wederkeerige waarborging van den Staat van Europa zich vroeger verbonden hadden .
Frankr k fluit zich aan Engeland aan tot een verfchrikkelijk verbond . De vrijheid , de onafhankelijkheid der Staten wordt eene herfenfchim . Men erkent
flechts bet regt van den flerkflen ; men fchaamt zich
zelfs niet, eigenbelang openlijk als de eenige drijfveer van flaatkundige handelingen to erkennen. Een
nieuw, ongehoord regt ontflaat ; her is het refit van
op/land I
De brandiloffen hebben niet uitgewoed . De Franfche
omwenteling in her laatst der vorige eeuw was eene
vrucht van vroegere gebeurtenisfen . Die omwenteling
was lang voorbereid . Zij moest vele misbruiken wegnemen, vele inflellingen verbeteren, vele oude begrippen doen vervallen . Maar tevens moest zij vele droomen verdrijven . Frankrijk was niet gefcbikt voor cene
Republiek en niet gefchikt voor echte vrijheid, omdat
her niet zedelijk genoeg was, om eerbied voor de wetten
to hebben . Slechts die Staten der Oudheid, waar de
wet onbepaald gehoorzaamd werd, hebben langdurig
hunne inftellingen bewaard. De Franfche ijdelheid en
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waan wilden aan geheel Europa de wet voorfchrijven .
Een floutmoedig veroveraar, door de natuur tot de
grootfle ondernemingen beftemd, maakt zich meestervan
bet befluur van Frankr~Vk, en voert Frankrijks zegevierende benden door en tegen geheel Europa aan . De oorzaken van innerlijke beroeringen werden als gedempt door
de buitenlandfche veroveringen . Europa zelf ftreed voor
eigen behoud . De zuurdeefem der omwenteling had niet
uitgegist . Sinds de Franfche omwenteling der vorige
eeuw is een nieuw geflacht van menfchen ontftaan . Hetgeen v66r vijftien jaren onrnogelijk was , is thans mogelijk . hrijheid en Gclijkhei .l zijn zulke fchoone woorden ; hoe ligt vinden zij een' wedrklank in de harten
van jeugdige , onervaren menfchen ! Misflagen der regeringen , (en welke regering was ooit vrij van misflagen ?) beflaande of gewaande gebreken worden opgezocht en breed uitgemeten . Eeriooze dagbladfchrijvers
misleiden den grooten hoop , en eene algemeene gisting
ontflaat, die zich, als eene befmettelijke ziekte, van
de Seine tot aan den Tiber en den Iheichfel uitbreidt.
De kolosfale magt van Ruslands beheerfcher dempt
den Poolfchen opfland . De laatfle fchaduw van Pole.-Is
onafhankelijkheid verdwijnt op de gevallene muren van
Iharfchau .
Te dikwerf reeds heeft de ondervinding
ons geleerd, hoe onvolkomen de dagbladen ons van
de ware tocdragt der zaken onderrigten . Bet zou vermetel zijn , den Poolfchen opfland met den Belgifchen gelijk to flellen ; meet dan vermetcl, onregtvaardig en onbiliijk zou het zijn, der Poolfche Natie,
als Natie befchouwd, eene vaderlandsliefde to ontzeggen, die de duurgekochte overwinning der Rusfen
met bloed in de gefchiedenis der menschheid heeft aangeteekend . Waar is bier eenige gelijkheid met de laffe,
verraderlijke daden der Belgen ?
Intusfchen, waarin ook de Poolfche opfland met den
Belgifchen verfchillen moge, hierin komen beide overeen,
dat zij door Franfchen invloed zijn aangevuurd . Rusland heeft Polen tot zijn gebied teruggebragt : maar dat
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in Frankri/ks hoofdftad zich vereenigingen vormden,
om de Poolfche natie to onderfteunen ; dat de man, die

op den troon geholpen heeft,
openlijk als voorvechter der Poolfche revolutie is op .
getreden (*), dit heeft Rusland moeten aanzien, en
heeft gezwegen !
Alle gebeurtenisfen, finds die eeuwig merkwaardige,
dusgenaamde groote ,julj.dagen , vertoonen ons, in de
handelingen der kabinetten, twee werkende beginfels .
Het eene is dat van overmagt en eigenbelang aan de
zijde van Frankr!7k en Engeland ; bet andere, dat van
vrees aan de zijde der zoogenoemde Noordfche Mogendheden . Toen , na vruchtelooze onderhandelingen , onze
edele Koning, vertrouwende op de regtvaardigheid zijner zaak, bet zwaard aangordde, om billijke voorwaarden van fcheiding van Belgie of to dwingen, rukt
eene Franfche legermagt Belgie binnen, en ftuit den
voortgang onzer overwinnende helden . Toen later onze
Vorst, zich op vroegere verdragen beroepende, bet nog
in onze magt zijnde kasteel van Zniverpen als een
onderpand van eerlijken vrede wilde behouden, ontwringt hem Frankrijk dien f'eun, en overweldigt de
in puin en asch verkeerde vesting . Engeland fpant
met Frankri k zamen, en ontzenuwt ons land, door
een' verraderlijken roof aan onze koopvaart . Rusland,
Pruis/en, Oostcnr~rk zien bet aan, keuren bet af,
en zwijgen !
Is bet wonder, dat thans ftraffeloos de Groote Natie
haren afgod op nieuw aanbidt , en zichzelve'vereert in
dien rusteloozen veroveraar, wiens ftandbeeld op de zuil,
aan Frankrijks overwinningen toegewijd , weder is opgerigt ? Europa ziet bet aan , en zwijgt ! - Ziet daar
Frankr#k in 1333 ! Ziet terug op bet Frankr!jk van
1315 ! Vergelijkt en oordeelt
L 0 D E W IJ It P H I L I P S

(') L A F A Y E T T E 1S, 7.00 als men weet, Prifident da
Polonais et premier Grenadier de la Garde Natlanale Polo;raife .
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Franfche invloed beheerscht Zwitferland ; Franfche
en Engelfche flaatkunde zal de lotgevallen van Portugal regelen ; Portugal wordt voor Engeland, wat Belgig voor Frankrzjk is, en Zwitferland wordt het
bolwerk der Franfche vrijheidsdwingelandij , of het
middelpunt van nieuwe beroeringen , die geheel Europa bedreigen .
En zoo deze Nat van zaken nog eenigen tijd voortduurt, welke zal dan Europa's toekomst zijn?
Frankr!~k behoeft geene overwinningen, door de
wapenen behaald . Het kan door zijnen zedelijken invloed cene onberekenbare omwenteling in geheel Europa
veroorzaken . Sinds de verdrijving van den oudften tak
der B O U R B O N S, heeft her wanbegrip meer en meer
veld gewonnen, dat de flrijd, die in 1813 en 1815
tegen Frankrt k gevoerd werd, eene herllelling van het
oude, eene zegepraal van de beginfelen van obfcurantismus op liberale begrippen beoogde . In Duitschland
is alles gereed tot groote omkeeringen . Weldra zullen
de troonen waggelen, en op de puinen der Staten zal
eene nieuwe Franfche heerfchappij in Europa ontftaan .
Men zegge Diet, dat het flechts enkelen zijn, die woelingen veroorzaken ; bijkans alle omkeeringen werden
door enkelen veroorzaakt . De groote hoop laat zich
medeflepen, en de flem der bezadigden wordt gefmoord .
Eerst dan, wanneer eene nieuwe Franfche overheerfching in Europa ontflaan is, zullen de Volken uit
den zwijmel ontwaken, en de tweede worflelflrijd van
Europa tegen het geweld eener overmoedige Natie zal
aan ons nageflacht, God geve het! eenen duurzamer
Vrede fchenken, dan de eerfle.
Het moge troostrijk zijn, en het is dit inderdaad,
to gelooven, dat een oppermagtig Wereldbefluurder alle
uitkomflen regelt, en dat het tegenwoordige kwaad zal
uitloopen op eindelijk geluk ; maar niemand kan toch
den wensch onderdrukken, dat hij zelf in dat geluk
nog deelen , of dat het onheil, 't Been to wachten flaat,
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mogt worden afgewend . Is er dan Diets in ftaat, then
noodlottigen loop der zaken to voorkomen ?
Er zijn menfchen, voor wie de ftem der ondervinding onverftaanbaar is ; er zijn Vorften en Volken, die
voor de item des Gefchiedenis, de groote ondervinding
van bet menfchelijke gefacht, doof zijn . Slechts door
de hevigfte en fmartelijkfte prikkels kunnen fommige
kranken uit den doodelijken fluimer opgewekt en tot
bewustheid gebragt worden . Vorften van Europa! dat
gij onze regtvaardige zaak Diet acht, weten wij finds
lang ; dat gij bet voor vrijheid, echte befchaving en onafhankelijkheid grootmoedig ftrijdend voorgeflacht in bet
onverbasterd nageflacht miskent en hoont, toonen uwe
daden . Maar bij uw eegen belang, bij het behoud uwer
troonen bezweren wij u , laat de tuimelgeest der omwenteling ons Diet ftraffeloos de wet voorfchrijven ! Nog
is bet tijd , de Hydra to verpletten ; weldra is bet voor
altijd to laat ! Maar gij aarzelt . . . gij wilt Diet ? . . .
Eerlooze Staatsdienaars ! Voor bet Ilollandfche bloed,
dat, van eene opoffering af, die aan de daden der Oudheid herinnert, tot aan den val van flntverpens Citadel , vergoten is , dagen wij u, u eerlooze Staatsdienaars ! voor den regterftoel des Almagtigen en voor de
regtbank der nakomelingfchap! Maar, gij gelooft veelligt aan geenen "Vereldbeftuurder ; gij gelooft immers
aan geene eeuwigheid en aan geenen roem bij bet nageflacht ! Welnu , de dag der wraak komt - de dag
der wraak komt ! --- weldra zegeviert de Franfche Natie
over bet ongelukkige, misleide en flecht beftuurde Europa !
En welk lot ftaat ons, ATederlanders, to wachten ?
Ach ! mogen wij bet gefchukte Europa niet beveiligen
voor de Franfche overheerfching ; is bet ons Diet ge .
gund, den gang der gebeurtenisfen to leiden of tegen
to houden ; konden wij dan althans, in den edelen ftrijd
voor nationale onafhankelijkheid en de vrijheid der Volken, als eerfle offers vallen, gelijk LEON r D A s met
zijne driehonderd Spartanen!

BET HEIMIWES.

M en

DER ZWITSLRS .
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heeft mij bier -- fchrijft een reiziger uit Nawillen doen bcgrijpen , dat bet zoogenaamde
heinnwee eene ziekte van den geest is , vooral ., wanneer
hetzelve , gelijk dilcwijls bet geval is , met zelfmoord
eindigt . Doch bet heimwee fchijnt thans nit de mode
geraakt to zijn - men hoort er althans zoo veel niet
meer van fpreken ; de toefland, welken men met dozen
naam aanduidt, komt echter in warme landen nog heeds
en overal voor, maar wordt flecbts anders genoemd . De
ondervinding leert, dat Allpen-bewoners, die in zuidelijke
landen verplaatst worden , bezwaarlijk en meestal onder
ziekteverfchijnfelen aan de lucht gewennen . Zeer dikwijis heeft or eene eerst ligte , flepende, allengs toenemende ontfteking der borstingewanden plaats , waarmede
niet zelden eene verdikking en ver rooting van bet hart
gepaard gaat . Vandaar die bekiemming , die angst, die
mismoedigheid, waarvan men geene reden weet to ge .
ven . De kranke gevoelt zich zoo nedergedrukt, bet hart
is hem zoo zwaar, hij heeft geen lust meer in bet leven - kortom , hij heeft bet heimwee : hij zou alles
doen , om naar huis terug to keeren , waar hij zich veel
beter en opgeruimder gevoelde . Wij kennen de betrekking tusfchen hart en herfenen, en kunnen hieruit de
ziekelijke aandoeningen van het hoofd zeer wel verklaren . De kranke wordt zelden genezen, omdat de ziekte,
door langzaam to komen , ongemerkt toeneemt , en men
meestal to laat geneeskundige hulp inroept . Bij zoodanige
lijders hebben gewoonlijk fterke hartkloppingen plaats .
De beklemdheid necmt toe bij klimmen en bij hevige
drift . In zijne mismoedigheid geeft de gemeene Zwitferfche foldaat , die bovendien niet zeer matig leeft, zich
aan den drank over , en dit brandend vergif maakt een
einde aan de zaak . In zoodanige omflandigheden dan gaat
menigeen tot zelfmoord over, en gebruikt eigen fchietgeweer , oin zich voor bet gevaar van verftikken to bewaren .
pels
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Offchoon nu ontleedkundig onderzoek fleeds de duidelijkfle blijken van ligchamelijk lijden toont , wil men dezen toefland evenwel eene krankheid van den geest noemen . Trouwens , om namen was men in bet vak der
geneeskunde nooit verlegen , evenmin als bet bijgeloof
om wonderen .

NOURD-AMERIKAANSCHE VOGELS .
(hervolg van bl . 581 .)
De Nachtuil aan de MisfiIppi .
Deze verfchilt aanmerkelijk van den Europefchen . In
ons werelddeel van uilen fprekende, denst men aan vogels, die bun verblijf kiezen in oude bouwvallen, of in
uitgeflrekte bosfchen , welker donkerheid to akeliger zich
vertoont, wanneer die vriend der duisternis zijne wanluidende item daarin laat hooren . Verneemt men van de
hoogte eens ouden torens, bij bet flaauwe fchijnfel der
maan, bet huiveringwekkend gelchreeuw van den uil,
zoo verandert de verbeelding des bijgeloofs den vogel
weleens in een' boozen geett . -- Met den uil aan de
Misfftppi is dit geenszins bet geval . Hem dient geene
door menfchen verlatene woning tot verblijf ; hij zoekt
eene fchuilplaats onder den grond . Hij bemint ook de
bosfchen niet , maar kiest zich een geheel open veld , en
vestigt zijne woning to midden der verblijven van eene
dierfoort, welke wegens gezelligheid , zucht voor orde ,
reinheid en onfchuldig ]even zich aanbeveelt . Kortom ,
de Amerikaanfche uil bemint de duisternis niet ; hij is
een vriend van bet licht, en neemt de zon tot getuige
van zijn jagen , arbeiden en kampen . Tot nu toe heeft
men hem in bet gebied der Vereenigde Staten nergens
aangetroffen , dan aan gene zijde der lblishfippi , in de
zoogenaamde fleden of dorpen der marmotten, welke hier
zeer ongepast weitdehonden (prairiedogs) genoemd wor-
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den . De vogel vindt bet gemal kelijk , eene geheel voltooide en welingerigte woning in bezit to nemen , ten
einde zich de moeite van bet graven in den grond to
befparen . De in deze oorden zeer menigvuldig voorkomende volkplantingen der marmotten zijn nu eens enkele,
op zichzelve ilaande en naauwelijks eenige morgens land
innemende buurten ; op andere plaatfen ftrekken zich dezelve mijlen ver uit , en kunnen wel fleden genoemd
worden . De woning van eene marmot is van buiten
kenbaar aan een' kleinen aardhoop , die den vorm van
een' afgeknotten kegel heeft, onder twee voet breed en
omtrent acht duim hoog is . Men vindt den ingang boven op den kegel , ook weleens ter zijde aangebragt .
De aarde , waaruit deze heuvels beftaan , is zorgvuldig
bearbeid en zoo hard , als een fterk betreden voetpad
worden kan . Een gang loopt twee voet regt naar beneden , en neemt dan eene fchuinfche rigting naar een
vertrek, waar bet bezige diertje, aan de toekomst gedachtig, den vereischten voorraad voor den langen winter oplegt . Hoogst merkwaardig is ook bet weeffel ,
waarin de marmot voor den winterflaap zich wikkelt ;
bet beflaat nit fijne , gedroogde planten , heeft boven
eene kleine opening, is rond en vast genoeg, om , zonder befchadiging , opgerold to kunnen worden . Bij fchoon
weder ziet men de diertjes voor den ingang der woning
fpelen , hetgene zeer vermakelijk is . Verfchrikt hen een
vijand , die eenigermate to vreezen is , zoo vlugt alles
onder den grond ; heeft de verontrusting niet veel to be .
duiden , zoo blijft elke marmot aan den ingang van hare
woning, that met den ftaart, als om de tegenpartij uit
to dagen , en zet zich van tijd tot tijd op de achterpooten, om de bewegingen van den vijand waar to nemen .
Dat de marmotten , offchoon zij alleen van planten leven, hare dorpen zeer dikwijls op vlakten aanleggen,
alwaar geen (poor van groei to vinden is , kan men hieruit verklaren , dat zoodanige oorden geheel open liggen,
en aan den vijand geene gelegenheid verfchaffen, om
zich in hinderlagen to verfchuilen ; de diertjes, die geene
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kracht of natuurlijke wapens hebben , kunnen dus elk
gevaar van verre reeds bemerken, en hebben tijd, om
zich, ter beveiliging, onder den grond to begeven . Zoo
zijn de dorpen der marmotten ingerigt, welke de uil,
foms alleen , foms in gezelfchap , tot zijn verblijf kiest . Op
zekeren affland zoude men dezen uil voor eene op de
achterpooten zittende marmot kunnen houden . Hij is
vlug in zijne bewegingen, geenszins vreesachtig, en laat
den japer niet zelden nader komen , dan noodig is , om
niet mis to ichieten . Men ziet dezen vogel meest bij
kleine troepen . Jaagt hun iets fchrilc aan , zoo vliegen
zij op , doch zetten zich op een' kleinen affland weder
neder. Duurt echter de verontrusting voort , zoo vlugten zij in hunne onderaardfche verblijven , waaruit zij
niet ligt verdreven kunnen worden .
Men vindt dcze vogels ook zeer menigvuldig in Zuid4merika , aan de oevers van de Rio de la Plata . De
gaten , waarin zij aldaar huizen, zijn insgelijks werken
van marmotten . Buiten twijfel hebben zij door geweld
dezelve in bezit genomen . Dit wordt door waarnemingen
genoegzaam bewezen ; want , daar de aardheuvels , welke
de uil bezet houdt, zich meestal in eenen vervallen flaat
bevinden en van de nalatigheid of onbekwaamheid der
bewoners getuigen , ftrekken de goede gefteldheid van de
woningen der marmotten en de daarin heerfchende orde
en reinheid tot een bewijs van de vlijt en werkzaamheid
dezer merkwaardige dieren . Offchoon er voor het overige geene redenen zijn, om to onderflellen, dat de uil
met de marmot foms to zamen leeft, zoo wordt dezelve
toch, volgens de verzekering van geloofwaardige ooggetuigen, niet zelden , door een gemeenfchappelijk gevaar,
met andere geheel ongelijkfoortige gasten, b . v . hagedisfen, ratelflangen enz . , in zulke onderaardfche wijkplaatfen to zamen gebragt .
De wilde Kalkoen .
De kalkoen komt oorfpronkelijk uit Bmerika. 0 v
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is de eerfle , die (1525) melding van denzelven maakt,
in zijne belchrijving van West-India . Fort na de verfchijning van dit werk werd de vogel uit Mexico in
Spanje overgehragt, van waar de Engel(chen de eerften
bekomen hebben , die op hun eiland gezien zijn . Allengs
werden de kalkoenen in geheel Europa verfpreid, en
in minder dan eene eeuw waren ook llzil, 1frika en
de onderfcheidene Europefche volkplantingen daarmede
voorzien . Ilct fchijnt alzoo buiten twijfel to zijn, dat
men doze vogelfoort aan de ontdekkingen van c o L U MB u s to danken heeft . Hot ornithologisch werk van c . L .
B U 0 N A P A R T E bevat eene optelling van zevenentwintig namen , waarmede even zoo vele Noord-4merikaanfche volksftammen den kalkoen aanduiden .
Wanneer een troep van deze vogels zich gereed maakt,
om eene breede rivier over to trekken, kiezen zij de plaats,
alwaar de ftroom hat fiilal[te en de ocver het hoogfte
is . Hier vertoeven zij doorgaans lang, dikwijls den ganfchen dag, en nog langer ; want de gevaarlijke togt moet
niet zonder ri,jp overleg ondernomen worden . Gedurende
deze algemeene raadsvergadering maken de mannetjes het
hun eigene geluid, pronken met den ftaart, en fchij .
nen door menigerlei vertoogen elkander to willen bemoedigen . Eindelijk neemt clan ook de ganfche troep een
flout belluit
de wijIjes en jongen volgen het voorbeeld der mannetjes ; ie°der vogel zoekt zich eene plaats
op den top van den hoogften boom, then hij vinden
kan . Op een door den aanvoerder gegeven teeken flaan
alien de vieugels uit , en pogen , met de meestmogelijke in('panning , den tegenover gelegenen oever to bereiken . Voor de fterklten onder den troop valt dit ,
al is de broom ook eene mijl breed, niet moeijelijk ;
maar de zwakkeren en de jongen zijn niet altijd zoo
gelukkig. Vallen daze , tegen hunnen wil , op bet water nnder, zoo moeten zij zwemmende den overtogt
volbrengen ; dit doen zij echter vrij goed , daar zij ,
om zich op de oppervlakte des waters to houden ,
den ftaart uitbreiden , de vleugels zoo digt mogelijk za-
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mentrekken , om den tegenftand van bet water bij
bet doorklieven to verminderen, en met de pooten ,
aihoewel die geene zwemvliczen hebben, wakker roeijen . Komen zij aan cen' fleilen oever, welken zij niet
kunnen bekhmmen, zoo rusten zij eenige oogenblikken
uit, en fpannen dan alle krachten in, om zich in de
hoogte to heffen ; doch niet zelden put bet herhaalde
opfladderen hunne krachten uit . De zwakften bezwijken eindelijk en vinden hunnen dood in bet water .
De genen, welken bet gelukt den anderen oever to
bereiken, geraken in eenen toeftand van afmatting, die
aan verdooving grenst, waarin zij eenigen tijd, zoo bet
fchijnt, verbijsterd omdwalen , en waarvan de jagers
gebruik weten to maken , om hen in grooten getale
to vangen . De kalkoen is echter ten tijde van deze verhuizingen mager, en zijn vlecsch heeft geringe waarde .
Ieder vogel fchijnt op zijne beurt voor de algemeene
veiligheid to waken . De eerfle, die eenen arend, valk
of anderen vijand gewaar wordt , geeft bet teeken van
onraad, waarop de ganfche fchaar zich van de kruin
des booms, op welke dezelve zich geplaatst had, nederftort, en tegen den grond gedoken wacht, tot dat
bet gevaar voorbij is . Daar zij gewoon zijn, des nachts
bij elkander op de dorre takken van een' grooten boom
to zitten, zoo kan zulk een toevlugtsoord niet lang
voor nachtelljke roofvogels verborgen blijven . Maar
de kalkoen weet dikwerf aan de klaauwen van zijnen
vervolger to ontkomen . De roofvogel vliegt in kringen
rondom den boom , ten einde zich cen flagtoffer uit to
kiezen . Hoe weinig gedruisch deze oak maakt, zoo is
er onder de flapenden toch altijd Un , wiens luisterend
en geoefend oor dit zwakke gcluid verneemt, waarop
dezelve dan terftond door een bijzonder gefchreeuw bet
ganfche gczelfchap opwekt . Nu heffen alle de kalkoemen zich op ; de roover valt then aan, welken hij zich
tot prooi heeft uitgekozen ; deze duikt terftond, verbergt den kop, en Nat den uitgefpreiden ftaart over
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den rug heen . De vijand . die thans niets meer ziet ,
dan eene voor zijnen bek en klaauwen onkwetsbare
oppervlakte, geraakt hierdoor eenlgermate in verwarring ; en de kalkoen maakt van dit oogenblik van beQuiteloosheid gebruik, om zich op den grond neder to
werpen, waar zijne tegenpartij bet niet waagt, hem
aan to griipen .
De jonge kalkoen is zeer gehecht aan bet oord zijner
gehoorte ; hij fchijnt zelfs voor enkele boomen, waarop
hij gewoon is to zitten, eene bijzondere genegenheid
to hebben . Offchoon, o n ztjn voedfel, genoodzaakt tot
menigvuldige, dikwerf zeer verre togten, keert hij toch
jaren na elkander feeds tot dezelfde, hem lief gewordene, boomen terug . Deze faan gewoonlijk op eene
in eenen ftroom uitfekende landtong . Wanneer de tijd
van rusten nadert, vergaderen de kalkoenen, en een
lang gerekt gefchreeuw is bet teeken tot heenvliegen .
Nu hoort men het ruifchen der vleugels, dat voortduurt, tot dat de vogels, digt bij elkander gedrongen,
en dikwijls zoo talrijk, alsof het eene algemeene verzameling van alle de kalkoenen its bet land ware, zich
op hunne boomen nedergezet hebben . Zulk eene rustplaats is echter geenszins zoo verborgen , dat de jager
dezelve niet zoude kunnen ontdekken . Nadat deze bij
dag zoodanigen boom of boomen befpied heeft, kiest
hij een gefchikt ftandpunt, en begeeft zich derwaarts
bij manefchijn, die hem licht genoeg geeft , om to kunnen mikken . Ilij legt bij voorkeur eerst op die vogels
aan, welke bet meest vrij zitten, en wier vallen van
den boom niet to veel beweging onder de flapenden
veroorzaakt . Zeer opmerkelijk is de bijzonderheid, dat
dezelfde vogels , welke door de verfchijning van eenen
uil in eene zoo algemeene ontfeltenis geraken, noch
door de tegenwoordigheid van den jager, noch door de
herhaalde geweerfchoten, noch door bet nedervallen van
eenigen uit hun midden verfchrikt fchijnen to worden .
Elk khot veroorzaakt flechts zeker gemurmel onder den
troep , hetgene men terder voor een teeken van ver-
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wondering, dan van vreeze meent to mogen houd"en.
Deze Itompheid is aan alle de hoenderfoorten van Noord4merika eigen .
(Het vervolg en Jlot hierna .)
FACSIMILE VAN EENEN
DEN DROSSAARD
AAN

EIGENHANDIGEN BRIEF VAN

PIETER

CORNELISLOON

HOOFT

DEN AMSTERDAMSCHEN IIOOGLEERAAR

CASPAR VAN BAERLE VAN DEN
TEMBER

1646 .
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SEP-

T ot opheldering van dezen brief, voorzien van eeue

kantteekening van den Gefchiedfchrijver c . B R A N D T,
zal bet niet noodig zijn, in eenige bijzonderheden nopens deszelfs inhoud to treden, als zijnde die inhoud
reeds opgenomen onder de in druk uitgegevene Brieven
van H O O F T , welke door den kundigen en onvermociden onderzoeker der Vaderlandfche Gefchiedenis, Mr .
J A C 0 n U S S C H E L T E M A, met Aanmerkingen en Bijvoegfels zijn verrijkt geworden .
De onderhavige is de 761lle der in die verzameling
voorkomende brieven , en is door H 0 0 F T gefchreven
op zijnen meer dan 65 jarigen ouderdom , na gedurende
bijna 40 jaren de betrekking van DrosJaard van Muiden to hebben bekleed .
Onder meer anderen, kan ook deze brief getuigenis
geven, dat H 0 O F T , een half jaar v66r zijn overlijden, (voorgevallen op den sI April 16A7) onder bet
verduren van de ongemakken des ouderdoms, en lijdende aan jicht, graveel en ongelteldheid der maag,
zijne vorige opgeruimdheid en luimigen card ten voile
bad behouden , en dat mitsdien tercgt door den verdienttelijken j A C 0 B U S K 0 N I N G, in zijne Gefchiedenis van het Slot to Muiden , is aangemerkt, dat de
Drosfaard onder alle de rampen des levens en ligchatnel}jk lijden, zoo als een' waar' Christen voegt, geduldig en gelaten is gebleven .
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PATIeNTf .

(G'errclg en f-1 rv bl. 577 .)

ier zou ik de pen kunnen nederleggen ; maar, behaive
dat ik nog het eon en aoder cc zeggen wenseh , war mij op
bet harte ligt, zoo ;ie ilt ndj wel genoodzaakt, haar nog
eene wiji in handen to hour en , ten einde mij tegen de
verwijtingen ce verdedi7e :, waarnede bet den, zich door mij
beleedigd achtende , Geneesheeren beiiaagc , mij , in hunneu
zeer verkiaarbaren to urn , ce ov_rladen . " Vermete!e !" roepen
zij mij toe , ,, welke is uw naam , uw titel , uw regt , o n
ons over hecgeiie gij in o is afkeurt to onderhouden 2 Zijt
gij dan zelf, in de waarncming van urn beroep, zoo geheel
onberispelijk ? En , indien ja , zoudt gij bet ook wezen ,
zoo gij Arts waart ; of dan ook al met handelen als zij,
die gij nu zoo ilrengclejli ve[JOrucelt?
Maar, waarotn
ons lauger met u opiehou,ien ? Gij kept de Geneeskunst
niet 1 Anders zoudt gij 'vecen, dat lange v fiten joist Diet
altijd goede vititen zij :; . 11ct is u flechts to doen om haer to
honen en iren, die ze beocfenen! Van bier uw ijveren tegen
der Artf n geldzuchc ; zacht, waaraan toch, gelljk gij wecen
moest, de geneeskundige prakciik alierminst voldoening fchen .
ken Iran . En , in alien g_val , war gaac u onze fpoed aan ?
Zoo er iets to berispen, to klagcn valt, Nat dit den patien .
ten over! Zoolang de ooze ons hunr.e onvoldaanheid niet
betuigen , molten wij immmers denzelfdca gang blijven houden,
dies wij tot hiertoe hielden 2 u , inmiddels, in bedenking
gevende , o!' her niet becer van u gedaan ware, to zwij_
gen , dan, door uw gefchrijf, vooroordeelen tegen de kunst
en hare beoefenaars ce verwelaten , die voor vele lijders
ligt fchadelijk kunnen ziju ." - Vinnig, ziet gij, mijne Le .
zers! vaart men tegen mij uic . Gelulckig, intusfchen, dat ik
tot mijne wederfpraak vier veei ruimtc behoef, die miju
beperkt betlek ook niet veroorloven zou to nemenl
Gij vraagt mij dan, mijne 11°eren ! die n , door miju gefchrijf,
gekrenkt oordeelt, naar mijn' naam , tnijn' cirel, miju regc, omm u
over hetgene ik in u afkeur to onderhoudeu . Vat miju naam
betreft , deze alleen zou , ware hij nog zoo guniig bekend ,
bet ware , nuctige en gepaste van her gefchrevene in geenen
MENGELW . 1833, NO,
S s
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deele bewijzen . Dit bewijs moet de inhoud van bet fluk
zelf, desgelijks zonder eenige naamsaanduiding gefleld, le .
veren , die, gelijk ik meen to mogen vertrouwen , zulks
za! gedaan , en tevens hebben doen zien, dat ik mij niet to
veel aanmatige , wanneer ik mij vriend van her ware, goede,
en van die her beverderen, noeme, en hiermede de, door u
mij gedane, vraag beantwoorde . - „ Maar, uw titelP" Gij
wilt, namelijk, weten , of ik een gewijde of ongewijde in
de Geneeskunst ben . Arts ben ik niet, gelijk ik reeds to
kennen gaf, en u veelligt nit heel mijn fchrijven zal geble .
ken zijn , maar cen veeljarig lijder, en, als zoodanig, niec
geheel vcriloken van alle geneeskundige kennis, tot zeer du .
ren, en dikwijls ouk zeer fmarcelijken, prijs verkregen! Doch,
even weinig als mijn naam, doec bier ook, zie ik wdl, mijn
titel jets tot de zaak . Geneesheer zijnde, zou ik onwaarheld - regtsgeleerde, godgeleerde , of jets anders, waarheid
hebben kunnen zeggen . Op bet betoog zelf komt bet dus
wederom aan ; dic moge u doen bellisfen, of ik op den ticel
van verdediger van l#ders, den fcboontten, dien ik ken, al
of niet eenige aanfpraak waken wag . -- Wat mijn regt betreft, om rt uwe gebreken voor to houden, dic fleunt alzoo
op denzelfden grond, waarop gij bet uwe bouwt, wanneer
gij u bevoegd en geroepen ache, diegenen aan hunne pligten
to herinneren, die zich aan onkundigen , onnadenkenden,
ongelukkigen vergrijpen, de verpligting namelijk, ow, als
mensch, voor de menschheid, voor de lijdende menschheid
bovenal, op to treden, en hare regten tegen elk, die ze
fchendt, to verdedigen . „ Wie weec goed to doers, en bet
niec doer ," zeide eens zeker groot Man, ,, dien is bet
zonde I" Ziet daar uwe en mime verpligting , uw en mijn regt !
Gij verlangt to vernemen , mijne Heeren 1 ,, of ik dan ,
in de waarneming van mijn beroep, zelf zoo geheel onbe .
rispelijk ben ." Och of ik bet altijd ware ! Wel poog ik bet
to zijn, to worden ; maar, helaas t gedurig kom ik re kort . Dat
nu dit to kort komen, 'c welk anderen mij befcheidenlijk voor
oogen mogen ftellen , mij tot zwijgen veroordeelen zou ,
wanneer ik , in bet belang der menschheid, jets nuttigs to
zeggen heb, neen, dic geloof ik niec . Waar zou bet been,
als men zelf geheel heilig moest zijn , om anderen tot heiligheid to mogen aanfporen ? De bewustheid van eigene fell
baarheid
d moge tot gemacigdheid in bet oordeelen dringen,
(pligt, dien ik meen , in miju betoog , niec verwaarloosd ce
hebben) tot bet opgeven van alle vrijmoedigheid doemt zij niec .
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• Indien gij zelf Doctor waart, handeldet gij ligt oak al,
als zoo menigeen , dien gij no gispc !" filet is mogelijk , mijne
Heeren I mogelijk zelfs, dat ik bet nog veel erger maakte . Maar
dan verdi~nde ik ook ill bet befcharierd licht der wearheid
geplaatst to warden , en zulks to meer, naar mate mijne fchuld
grooter was . Dat, overigens, rn n vermoedelijk vooruwitellig
verzuim eenige reden van verontfchuidiging zou opleveren,
gelooft gij ce weinig, dan dat ik her, ook maar met cen
enkel woord, zou to wederleggen hebben .
• Gij kent de Geneeskunsc niet," roepc men mij toe ;
„ anders zoudt gij weten, dat lange vifiten juist niet altijd
goede vifiten zijn ." flea zij zoo, dat ik met de Geneeskunst
onbekend ben , mijne Heeren I dic echter weet ik, en zegt mij
mijn gezond ver(tand, dat, gelijk bij elke kunstbeoefening , to
groote fpoed fchaadt, en owe kunst dien to minder gedoogt,
naar mate hare moeijelijkheid meerdere oplettendheid en zorg
vereischt . - Dat lange vifiten niet altijd goede zijn , gaf ik
vroeger zeif reeds to ker.nen . Neen, zoo onnoozel ben ik
niet, van ce onckennen , dat in fommige gevallen een oogenblik
toevens van den Geneesheer b_j zijne patiencen genoegzaam
is , en dat bier veel van bet oog, bet waarnemingsvermogen
van den Arts, en de gefleldheid des lijders afhangt ; maer, aan
den anderen karat ben ik coch ook wel zoo wijs , vantokur
nen begrijpen , dat bet geneeskundig bezoek niet altijd, niet
meestal zoo ras kan afloopen , en dat ook de veeljarige lijder zijne cijden heeft, waarin het ]anger flandhouden van
zijnen Arts allernoodzakelijksc voor hem is .
,, Dat het mij voornamelijk to doen geweest zou zijn, de
Geneeskunst en die ze beoefenen to honen ," dit , mijne
Heeren! fpreek ik to volmondiger tegen, naar mate mijn ge .
fchrijf luider van raijne hoogachting voor die kunst en hare
waardige beoefenaren gecuigt . Mijne bedoeling was alleen,
den Arts, niet to honen, maar tot eenen beteren zin , in
opzigt tot zijne lijders, ce brengen , die hen door zijne over .
ijling benadeelt , gelijk ook de kunst , die hij op hen niet
behoorlijk toepast . Kunsc en kun(lenaar zijn twee zaken,
die dikwijls hemelsbreed van elkander verfchillen . Voor de .
zen kan ik, om zijne handelwijs, de groottle minachting
koesteren , zonder daarom op ce houden , gene hoog to
achten . Ik waardeer de regts_, godgeleerdheid, fraaijelette .
ren enz . , maar niet elk , die ze beoefenc ; den Arts, die de
Geneeskunst kwalijk behande1c, veroordeel ik, maar daar .
Ssn

GI 2

DE TE GROOTE SPOED SOMMIGEt GENEESRrEREN

om de Gcneeskunst zelve niet . Hoe hooger ik eene kunst
fchat, to ineer en vuriger zal ik natuurlijk voor haar ijveren, en to onverbiddelijker zljn in opzigt tot den haar
ligtzinnig behandelenden kunflenaar . Is alzoo inijn coon , hier
en daar, wat hooger gerezen , o ! wijt dit alleen aan mijne
hoogachting voor de weldadigfle aller kunflen, waaraanook1k
zoo oneindig veel verpligt ben, en die ik niec kan zien mishandelen, zonder mij to ergeren en to bedroeven!
Dat de geneeskundige praktijk over het geheel niet rijk
maakt, a!ierminst in onze tijden, waarin folnmige Artfen ook
al op een' to hoogen voet levee , geloof 1k zoo good , als ik
mij overtuigd houde , in mijn betoog, alleen tegen de overdrevene geldzucht van fommige Geneesheeren, geenszins te .
gen een betamelijk verlangen , om , door vlijt , een fatfo?nlijk beflaan to vinden , geijverd to hebben . Verrijke zich de
Arts , de Hoogleeraar , verzamele hij zich eenen fchat , als
B O E R R A A v E, maar zij bij dan ook even naauwgezet in de
beoefening zijrer pligten . Doch, waartoe zoo vele woorden gefpild F De oppervlakkigfle herlezing van hetgene ik
over de to vet gedrevene winzucht van ecnige Artfen terneder fchreef, noodzaakc u immers, mijne Heeren ! zijt gij anders regtvaardig . uwe befchuldiging terug to nemen, alsof
mijn beftrijden daarvan zijnen grond zou hebben in het verfoeijelijk verlangen om de Geneeskunst in eon hatelijk licht
to plaatfen, en hen to horen, die ze beoefenen .
,, Maar," duwt mij de fchuldige Geneesheer toe, in wrevelmoedig onverfland, en onwillig om zich to beteren, „wat
gaat u onze fpoed asn ? Indien er lets to berispen, to kiagen
valt, mat dit den patignten over! Zoolang de onze dit niet doen,
willen wij denzelfden gang blijven houden, then wijtothiertoe gehouden hebben ." Zoo befchouwt gij dan de onkunde uwer
lijders (want, behalve aan zekere beleefdheid, en ontzag
voor u , zal wet voornamelijk hun zwijgen daaraan toe to
fchrijven zijn) voor genoegzaam , om uwen to grooten fpoed
voor uw , zoo wet onderrigt , geweten to regtvaardigen ? Zoo
wilt gij hen dan in hunne onwetendheid laten blijven, en hen
met de gevaren , die zij loopen , onbekend laten , opdat gij
u to veiliger aan hen zoudc kunnen bezondigen ! Zoo wilt
gij u dan van de voortdurende blindheid uwer patiencen be_
dienen , om hen op den , wet voor u gemakkelijken , nlaar
voor hen zoo heilloozen, weg, waarop gij hen gevoerd
hebt , gerust to taten voortwandelen ! Maar, maar , mijn
Heer ! bedenkc gij wet , dst gij to fchuldiger jegens uwe lij-
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ders wordt, hoe minder zij uwe tekortkomingen omtrent hen
bemerken ? Bedenkt gij wet , dat , wanneer gij van hunne
onnoozelheid misbruik moogt maken , dit ook de pleitbezorger, de handwerksman , de fabrikant, de winkelier en andeten van owe onkunde mog n , en gij het regt uit de hand Beef,
om u over lien to beklagen ? Bedenkc gij wel, dat gij , mij
veroordeelende, als ik de oogen uwer patienten voor uwe
gebreken tracht re openen , gij mij ook van de verpligting
ontflaat, om u to waarfchuwen voor de verliezen, de jammeren , de levensgevaren , die gij of de oven van den man
to duchten hebben, die bet over zich verkrijgen kan, van uwe
en hunne onkunde een fchandelijk misbruik ce maken? Neen,
neen, de onwetendheid der menigte levert voor niemand een'
vrijpas op , om haar to mishandelen , of to laten mishandelen! Doch, waartoe nog meer? Um eigen gedrag jegens
uwe kranken, hewijst het nict , dat gij bet mijne billijkt?
In uw (tech zeker belangeloos?) waarfcliuwen tegen den
kwakzalver en zijne artfenijen vind ik immers, war ik verlang, mijne regcvaardiging, namelijk, om niemand ter prooije
eener onkunde to laten, die verderfelijk, war zeg 1k! doo .
delijk voor hem zou kunnen worden ?
„ Doch , ware bet even we! maar niet beter geweest to
zwijgen , dan , door uw fpreken , vooroordeelen tegen de kunst
en hare beoefenaars to verwekken, die voor vele lijders ligt
fchadelijk kunnen wezen ?" Maar, waar deed ik zulks , m ij .
n e Heeren ? Vooroordeelen heb ik , zoo ver ik weet, ner .
gens aargekweekc ; ill- heb flechts hen bettreden, die ze, door
bun nalatig gedrag, zouden kunnen doen geboren worden
en vestigen, En Inogt , moest ik dic niet? Mogc , moest
ik de waarheid verbergen , offchoon door csijne overculging
gedrongen , dat zij in tie, llcht kon gefeld worden , en ilc
hieraan bevorderlijk kon zijn ? Ongeiukkig , als het eenmaal
zoo vet gekomen is, dat wen niet meer zeggen mag, wat,
ten zegen der lijdende menschheid , dienc gezegd re worden I
Neen, niemand waagt bet , mij to wederfpreken , als ik
zeg, dat her misdaad, de fchandelijkite misdaad is, duizende
lijders in de onwetendhe d ce laten , ten einde dezen en lien
Geneesheer in zijn pligtverzuim to meer en beter re aerken, - Maar wat verdedige ik nog mijzelven, wien ieder
menfchenv riend verdedigt , en toeroept : „ Ga voort, met
voor bet hell der lijdende menschheid, waar en zoo veel go
kunt, beftend g up ,e creden :"
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Dit doe ik , hoe euvel fommigen bet mij duiden mogen ,
aanvankelijk weder, door mijne Lezers, die mijnen raad mogten behoeven, to vermanen, om zich zoo min voor de bannen , als voor zichzelven , van den man to bedienen , met
wiens wijze van handelen ik hen, in dit mijn betoog, heb
trachten bekend to maken . Het is zoo, hij , die eene plaats
bewoont, waar flechts ddn Arts is, moet zich, zoo goed,
zoo k%vaad hij kan, behelpen ; maar die in de gelegenheid is,
tusfchen meerdere eene keuze to doen, is zichzelven, is der
zijnen verpligt, in deze met de meescmogelijke voorzigtigheid to werk to gaan . Naam , aanbeveli .g , goed voorko .
men, gelukkige praktijk, en dergelijke , doen, bet is waar,
bij eene zoodanige keuze, dikwijls veel af, en, in de onmogelijkheid, waarin zich de niec ingewijde bevindt, om over
de kundigheden en waarde eens Geneesheers uicfpraalt to
doen , kan dit wel flier anders, en moec blind geluk veelal
zijn leidsman wezen . lets, evenwel, is er , dat older bet
bereik zijner waarneming valt , dit , namelij :r , of de Arts in
zijnen lijder belang fielt, en zulks toont door zijne getrouwe
komst, lang genoeg verblijf, om zich r :ec zijnen patient to
kunnen onderhouden en dezen den noodigen raad toe to
dienen, en vooral door dien geese der liefde in heoefening to
brengen , die , in de Geneeskunst , dikwijls zoo groote won deren doer . - Na wiles dus , wat i r fchreef , mijne Lezers ( zicc wdl tee, dat gij de gezondheid en bet leven van
uzelve en uwe huisgenoocen nimmer toebetrouwt aan den
man , wien het, nit hoofde zijner uitgebreide praktijk , onmogelijk is, zijnen pacienten den vereischten tijd to geven ;
wiens leefmanier hem wel verpligt , zich fpoedig van hen of
to maken ; wiens zuchc naar gemak hem noopt, hen, hoe
eer zoo becer, vaarwel to zeggen ; wiens onbewogen hart
hem gedurig in verzoeking brengc , zijne pligten to veronacbtzamen ! Neen , neon I een , dien gij als zoodanig kent,
zij geenszins uw Arts, noch die der uwen 1 Hoe groot ook
overigens zijne kundigheden zijn mogen : wac baten zij, zoo
hij ze niec ten voordeele zijner lijders verkiesc aan to
wenden ? De Geneesheer, dien gij hebben moot , moet ge .
zind zijn, u to onderhouden over uwen toefland ; moot u
veel vragen , uw antwoord geduldig afwachten , u opmerk .
zaam maken , wat u ce doen , to laten ftaac , zichzelven
niec ftaig voortdrijven, maar weten fland to houden, zijn
gemak, zijne vermaken, zijne krachten veil hebben voor uw
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heil en dat der uwen . In zijn blijven, handelen, vertrek .
ken, moet gij den heilloozen fpoed niet bemerken, dien ik
befchreef, maar, integendeel, die op alias lettende zorgvul.
digheid, welke niet nalaten kan, goede vruchten voort to
brengen . Befpeurt gij dit tactile in nem , dan hebt gij reeds
veel in hem gevonden ; maar nog oneindig meet, wanneer
gij in hem dien godsdienfigen zin ontdekt, die de menfchenliefde zoo magtig verferkt . Zijt gij geflaagd, zulk eenen Arts
aan to treffen, acht u dan hoogst gelukkig, en geeft u can
zijne leiding , met vol vertrouwen , over ! Zij hij dan in z ij .
ne praktijk al niet voorfpoedig ; gij hebt gedaan, wat u to
doen fond , en kunt en moogt de uitkomst van zaken Hem
aanbevelen , zonder wiens zegen geen Arts , hoe bekwaam,
hoe welgezind , lets uitwerken kan . Moor, nog eens , als
redelijk mensch moet gij handelen , en noch uzelven , noch
iemand der uwen ter prooije geven aan den man, dien gij als
verwaarloozer zijner pligten kent, of ten minfe kunt lee .
ren kennen . - Ziet daar, lieve Lezers! bet eerfte van dat
een en ander, hetwelk ik zeide mij op het hart to liggen I
Her tweede betreft u, mijne jonge vrienden! die u tot de
uitoefening der geneeskundige wetenfcbap voorbereidt . Schoon
is de keuze , die gij gedaan hebt, om eenmaal als weldoe .
ners der lijdende rnenschheid op to treden . Maar die keuze,
welke a zoo hoog vereert, vereert , gelijk gij , zonder mij ,
gemakkelijk befefc, dan alleen, wanneer zij op goede beweeggronden rust . Velen deden haar in jeugdigen ijver insgelijks , van wie het to wenfchen ware, dat zij zicbzelve
beter gekend , en er, bij cijds , van afgezien hadden , her ge.
tel Bier Artfen to vergrooten, wier jammerlijk gedrag, in op .
zigt hunner lijders , wij , in dit ons betoog, hebben gepoogd
voor oogen to flellen . Zijt gij, mijne vrienden I niet gezind,
hun voorbeeld to volgen, of, ten minfe, ontwaart gij in u
geene hoogere en reinere beginfelen, dan die hen bezielen, o !
in naam uwer lijdende medemenfc :Ien fmeeken wij u, goat,
indien het immers maar eenigzins mogelijk zij , vooral niet
voort met u aan een beroep to wijden , dat eenmaal uzelven tot een oordeel, uwen natuurgenooten tot een' waarachtigen vloek feat ce worden ! Beproeft, ja, beproeft dus
uzelve nag , eer gij den beflisfenden flap doet, of gij wel de
noodige gefchiktheid hebt , om to worden , wat gij te worden a voorgenomen hebt l Berekent gij nu reeds, dat awe
zwakke ligchaamskrachten u eenmaal tot de verwearloozing
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uwerpligcen, geheel of gedeeltelijk, verleiden zullen, wordt,
was gij worden moogt, maar geen Arts ! Ontbreekt bet u ,
nu reeds , aan lien voihardenden moed , wiens gemis u hood .
wendig, to eeniger tijd, tot overhaasting, bij bet bezoeken
uwer lijders, zal aandrijven, words, wat gij worden moogc,
maar geen Arts I Befpeurt gij, nu reeds , eene onwedrflaanbare
zuchr tot gemak in u , die u eenmaal den lijder to fpoediger
zal doen vaarwel zeggen , wordt , was gij worden mcogt ,
maar geen Arts I Stelt gij de vermaken des levens , nu reeds,
zoo hDog, dat de begeerte dsarnaar u eens in verzoeking zal
moeten brengen , om de buizen des geklags , zoodra mogelijk, to ontvlugten , wordt , was gij worden tnoogc , maar
geen Arts I Is bet geld u, flu reeds, zoo dierbaar, dat gij
waarfchijnlijk , to ceniger cijd , meer de beurs uwer lijders ,
dan hun hell beoogen zu't, words, sac gij worden moogt,
maar geen Arts ! Woont , nu reeds, niet in u die geest der
liefde en godsvrucht, welke den echten Geneesheer vormt en
veredelt, en bemerkt gij geene de minfle neiging in u , om
lien bij u to verwekken en to verlterken, words, wat gij
worden moogc, maar geen Arts l In een woodd, words
het niet, in 's Hemels naam l words bet pier, als gij bet
niet z66 worden wilt, ais gij bet behoort to wezen I Waarlijk, de Geneeskunst is eere to gewigtige, kostelijke, heilige kunst, dan dat gij haar met eene ligtvaardigheid zoudt
mogen beoefenen , die zij allerminst verdienct Op eenen grond
nls onze vaderlandfche, want een B O E R H A A V E, VAN
, optraden en then
G E U N I, B R U G M A N s , als Geneesheeren
als 't ware heiligden , mag men zijne pligten jegens de lijdende menschbeid we] dubbel ter harte nemen ! Die pligten kent gij immers, jeugdige kweekelingen der Geneeskunst!
Zoo niet , o I haast u dan , ze to leeren kennen uit dat gulden boeksken , waarmede de beroemde H U F E L A N D de wereld verrijkt heeft! 1k bedoel dat, hetweik bandelt ever de
Pligten van den Arts . Gij vindt daarin al zoo hetzelfde
veroordeeld , wat ik veroordeelde , die noodlottige overhaas .
ting niet bet minst , bij her doen van geneeskundige bezoe .
ken, welke zoo menige gezondheid voor altijd knakt, zoo
menig levenslicht uitbluscht . Leest en herleest bet , bij
dagen en bij nachten, mijne jonge vrienden I en zict overi .
gens veel op de fchitterende voorbeelden dier waardige Geneesheeren, die u ons vaderland, dank zij God I bier en
daar, in rijken gerale, blijft aanbiedenI
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Ja, mijne Heeren I op u, die bet zoo waardig zijt, dat
men naar u bet oog rigte , en anderen op uwe handelwijze
opmerkzaam make , op u vestig ik de aandacht onzer geneeskundige jongelingfchap ; dit flak alzoo eindigende, gelijk
ik bet begon, met, namelijk, u die hoogachting tebewijzen,
en er anderen toe aan to fporen , welke gij reps hebt, van mij
en hen voor u re vorderen, Gaat , gaat onvermoeid voort,
met a?zoo uwe fchoone en heilrijlce roeping to vervullen,
als gij tot Du toe deeds , eu words hierdoor al sneer en meer
ten zegen der lijdende menschheid , die u vereert, en van
zoo menig eenen, die zich eenmaal aan hare dienst wijden
zal I Uw geduld, uwe .rouw, uwe vulharding, uwe liefde
zal hen aanfporen, ocn ook eons to worden, wat gij thans
zf;t, en hen to afkeeriger maken van die pligtverza,kers,
welke ik beflrced, or, gij , met al den ijver uwer ziele, zoo
veel in u is , tegenweikt . - log eens en duizendmaal , mijne Heeren I ontvajigt mime hulde I Haar u to brengen, ja,
ook dit, dit voorra ;:wlijk, tag mij nog aan bet harte. Ont
vangt baar, en zij ik de toik van al de door u beweldadig .
den , als ik u , ten f?otte , roeroep : „Qm uwes goeden werks
wille, zal eer.waal uw loon grcot ziju in de heinelenI" Ja,
ja , dit zal he , ? Zulks zegt mij mijn hart, mijn geloof aan
den God der liefde, en aan den barmhartigen Heiland der
wereldl In zijn jongtte gerigt, trouwens, zal wel niet bet
minst zijn woord op u toepasfdijk en tot u gerigt zijn :
„ Met mijne hjdende bro ;°.ders op aarde , was ik eenmaal
krank , en, doer
zoo getrouw, zoo hartelijk to bezoe .
ken , hebt gij mij bezociit, die ,
at gij den minften hun
, acht door a aan niijzelven gedaan to zijn , en.rn2des
bet, als zoodanig, u vergelden wil ; u , die den menfchen
mijn beeld zoo trcfferd gelljker:d to aanfchouwen gegeven
hebt , door uwvc lie ie I '
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Aan den Redac .eur der

Paderlandfehe Letteroefeningen .

Wel Edel Beer!
A/let diepe verontwaardiging las ik, in No . 320 van bet
Franfehe blad de FIGAEO , van 15 Nov . I332 , de onderftaande
Godslaslerlhke nitdruki,ingen ; en ik beuloot, dezelve , met
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eenige aanmerkingen vergezeld, aan U ce doen toekomen,
met verzoek een en ander in uw Tijdfchrift ce doen opnemen .
Zeker Fraxsch Improvifator, met name D E P R A D E L, deed
to Parsjs ziine gaven hooren , en de Redactie geeft van
's mans talent een facyriek verflag - maar een verflag, waarvan de eerfle volzinnen elk Chriscenhart met (mart en verontwaardiging moecen vervullen .
Ik geef de Franfche lastertaal bier in bet oorfpronkelijke .
Vooreerst , om den fchijn niet op mij ce laden, als hadde
ik den eerloozen Fra,schman, in mijne vertaling, verongelijkt ; ten andere, omdat onze degelijke moedercaal to eerwaardig is, om dezelve , door bet overbrengen van Godslasteringen, to oncluisteren ; ten derde, omdat 1k, geheel vervuld met een diep afgrijzen voor den boon, onzen gezegen .
den Verlosfer aangedaan , bet beneden mij keure , zulk eene
fchandtaal to vercolken ; bet bloot affchrijven is reeds te veel I
Met ware hoogachting noem ik mij
UEd . dienstv . Dienaar
G.

C.
UNE STANCE D'IMPROVISATION .

Farm! les chafes incroyables de ce monde, je ne connais rien
de plus pdtrifiant que la tentative vdritablement pulmonaire
d'improvtfer une tragddie en cinq actes et en vers , une tragddie D'A R I S T O T E . Ce prodige , je l'ai vu . Et /1, par ha.
lard , dons le cours de ma vie , je rencontrais , fur le boulevard ou ailleurs , M. E U G A N E D E P R A D E L, avec fa chevelure herisfde, fon habit noir et fa phyfsonomie melpomdnique ,
je pourrais dire comme P O N T I U S P I L A T U S, le proconful de
la :
Judge ECCE HOMO .
M. DE PRADEL est le JA sus-caRisr de la tragddie.
11 a foufert , dtd crucifld et applaudi pour elle le mardi 13
novembre, daps la rue Chantereine , heure do huit du foir .
(En nu verwisfelt de vuige lasteraar zijne heiligfchennende
caal met die der ligczinnigheid, onmiddellijk, aldus :)
La falle etait parfaitement dclairde : c'est une justice i lui
rendre . Il y avait daps la foule des notabilitis acaddmiques ;
on tie faurait dtre plus galant . Enfrn , on y comptait plu/leurs
dames fort jolies, et le thddtre contenait vingt .fept muficiens
dun regiment de llgne , qui donnaient de la trombonne A la
mute de M. DE PRADEL .
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Ja, Lezers t boventlaande fchandelijke woorden lezen wij
in - en waarin zouden wij die anders kunnen lezen , dan
in - een Fransch dagblad ?
Maar , waarom -- vraagc gij - geeft gij aan Nederlanders
de eerlooze taal van een' eerloozen Franschman to lezen ?
En rnoest onze vaderlandfche drukpers zich zien bezoedelen
door de overname van zulke Godslasteringen ?
Zij onzer Lezeren , die doze vragen doen , toonen hierdoor
NEDERLANDERS to zijn ; dat is, zi; leggen aan den dag , tot
een volt, ce behooren, dat bet diepfe afgrijzen betoont,
wanneer bet heilige, door onheilige handen en onreine lippen
van Franfche ligtzinnigen , words nangerand ; want , dat eenig
ander yolk op den aardbodem zoo laag zou kunnen zinken,
zal wel nierrand voor waarfchijntijk durven houden .
Wij deelden boven tta :,nde lasteringen alleen daArom mede,
of bet bij fornmigen onder onze Landgenooten eenig nut t}ich .
ten mogt . bij verre ;veg de grootite meerderheid zijn zoo .
danige bemoeijingen, Gode zij dank f als noodeloos ce be .
fchouwen .
Hoort men , in deze dagen , de algemeene gefprekken ,
dan hoort men overvioedige kiagten over de jamnieren des
cijds en de rampen , ons Vaderland befchoren ; anaar men
vergeet dikwerf geheel aan de bron en oorzaak onzer ellende
to denken ; men veriiest Frankr jk en de Frarfchen geheel
nit her oog , en funnmigen pogen den indruk van bet treffeud
feed ae verzachten , dour over eene heerlijk uicgevoerde Ope .
ra, in den Franfchen Schouwbnrg, to i'preken , of ce fcherc .
fen over eene of aaderr_ zedelooze Vaudeville, waarin Monfr .
A . en MI6 B . zijn of baar latent brillant hebben ten toon
gefpreid .
En duet de rondborftige Hollander dan daarbij zijue frem
hooren, o ja, dan iiemr men toe, dat Nede :-land aan Frankrijk weinig verpiigting beeft , maar voegc er bij , dat men
alle Franjchen niet op d .zelfde wijze moet beoordeelen, en
dat er zich onder hen vale achringwaardigen bevinden ; b . v.
de Gouverneur bij Mevr . A . en de Couvernante bij den
Heer B . „ Ah !" - zoo beet bet , - ,, de Acteur C . is
,, zulk een charntant man! Hij detesteert zijne eigene Natie I
„ Gisteren rog zeide hij , dat L o v I S P H I L I P P E afreus
„ met ons handelde."
Zeide hij dit ? - Zeker met geene andere bedoeling, dan
om Hollanders , onder vie hij thans naar een middel van
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beltaan zoekc , to misleiden en voor zich in to nemen . Een
Franschman kent geene andere Godheid, dan zijn eigenbelang ;
en naar mate hij zich, als eon lid der zoogenaamde groote
Natie, lager vernedort, naar die mace poogt hij hec bedrog
des re fpoediger vruchten voor zijne bouts to doen dragen .
Schier ieder Volk heeft ellendelingen opgeleverd, die met
God en Godsdienst den fpot dreven ; naar bij geen Volk op
aarde is de verachting voor al wat heilig is meet national,
dan in Frankrijk. (*) Men beefs er de kruifen van en nit
de kerken geworpen, en -- do groote Natie heeft dit, als
ware bet eene heidendaad, bewonderd I Men verklaart er,
dat bet beftaan van hoc Christendom heeft opgehouden, en
hot galante Parijs Items dit gereedelijk toe l T hans vergelijkt
maar wij willen de fchandelijke woorden niet
men
herhalen .
Wij willen niet fpreken over dien Monfr . P R A D E L en
zijne 433 zoogenaamd germprovifeerde Treurfpelen ; geen
Franschman heeft ooit onzen D E C L E R C Q, in onze moedertaal, hooren improviferen, en wij fchenken hun hunne
improvifatii :n en germprovifeerde Treurfpelen, die even ellendig zijn als dat, was zij onlangs op de grenzen van ons
Vaderland kwamen vertoonen I maar wij wilden doze hijdrage
openbaar maken, ten einde ooze Landgenooten zien , bij
vernieuwing zien zouden , wat Franfche ligtzinnigheid , ze.
deloosheid (t) en nationale ongodsdienltigheid in ftaat zijn,
aan de bandelooze drukpers to vertrouwen .
(*) Wil men hiervan , nit vele , nog een flaaltje 2 Hot
fchandblad , La Caricature morale( , ), religieufe (!), litterai.
re et fcdnique, N°. 81 , 17 Mei I832 . Pl . 163 . Naar de
vermaarde, ook in prent uitgaande, fchilderij van R AP a A a L . Dernier foupd de la Liberte avec Its 4p&tres. Le
29 Juillet 183o . En verite , en veriti , je vous le dis , it en
est un parmi vous qui me trahira . Do plaat flelt voor, de
Vrijheidsmaagd met eene Gloria, do borst geheel oncbloot,
enz . (wien zij verbeelden moor, weigert onze pen ter nedr
to fchrijven 1) voorts alien Caricaturen met ftaackundige toe .
fpeling, JOANNE S en P E T R U S en JUDAS (de Kon°ng der
Franfchen) echter kennelijk aangeduid . - Redact .

(t) Ook hiervan eon flaal nit Le Corfaire van 24 Dec . 1832 .
„ Weleer waren onze middernacbts-Kersmisfen plegtigheden
„ van eene zoo vrome fchaamteloosheid (j pieufement in„ decentes), dat niemand zijne vrouw of zuster, of zelfs
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De lastertaal van den onwaardigen Franschman, als zoo
danig, in bet licht to flei'en, zal als geheel noodeleos kunnen
befchouwd worden , en den Hemel zij dank ! dat die aanwij .
zing voor eenvuudige en tut eene kleine Natie behoorende
Nederlanders noudeluos is ; waar aan hen , die , in al hun
doen en laten , al wat flechts Fransch is of Fransch tnoet
heeten , bij voorkeuze , Rankles en , rnoge het bijgebragte fragment doen zien, aan welk eeu Vulk zij den wierook hunner
hulde brengen I
Dat mcnfchen , die alien eerbied voor het heilige hebben
uitgefchud, her heilig(le hunnen lasteren, wekt geene bevreemding ; war dat zulks , geheel ftrall'eloos , in een Chris .
tenland gefchiedt , moet diepe verontwaardiging, ja afgrijzen
baren . En wanneer wen dan zich fehikt en wrings en plooit,
om , in taal , gebruiken en zeden , meer en meer naar dat
Volk to geliiken ; wanneer amen zendelingen van hetzelve
gretig opzoekt en volvaardig aanneemt, om de opvoeding
van bet opkomende geflachr, van ons dierhaar kroost, to betluren en to voiteoijen - als betlond daartoe in Nederland en
bij Nederlanders geene gelegenheid ; welke bewoordingen zullen
wij dan gebruiken , orn on ?e fmart to betuigen , dat iemand ,
die Nederlander heeten wil , zoo ontzettend tang kan zinken ?
Landgenooten! (want Ifollanders durven wij u niet noe .
men) het is u dikwerP' genoeg gezegd en door de ervaring
gellaafd, dat de overhelling t ,, t al was Fransch is, in het
einde, de verderfelijltfle gevolgen naar zich moet flepen , en
echter
„ En echter . . . willen wij geene flrafpredikatien ; en ech,, ter begeeren wij , ondanks alle uwe argumenten, ons door
„ u geene wetten to laten voorfcihrijven ; maar doers, wat ons
• gepast voorkonit en on ; we ;behagelijk is 1"
Wij houden evenmin flrafpredikatien, als dat wij zouden
begeeren als wetgevers van anderen op re treden ; maar met
" zijne minnares , :.leer derwaarts wilde geleiden . De Kers .
,, nachr, in onze dagen van vroomheid en goede zeden, is
„ lets z66 boven mate fchandelijks, dat her zelfs de losban .
„ digheid walgde! Vanhier, dat zij, die nog iers hechteden
„ aan orenbare zedelijkheid ," (zeker bij wijze van afleider 11
„ de gemaskerde Bats in den Kersnacht hebben ingefteld .
• Een gemaskerd Bat is nog cen vroom werk , vergeleken bij
• de niddernachts-Kersmis !"
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een hartelijk medelijden befchouwen wij een iegelijk , die
zoo diep heeft kunnen zinken, dat hiJ een Volk vereert,
hetwelk deszelfs gewaande groocheid alleen daardoor kin 11a.
ven, dat her, boven alle Volken der Chriscenwereld, uit .
munt in de rampzalige kunst om her heiligfte cc lasteren .

Bij

DE VRUCHTBARE ECRT .

bet befchrijven der Buurkerk to Utrecht bij 1$ . L E
D. V , bI. 88 , komt bet volgende opmerkelijk be.
rigt voor : ,, Aanmerkelyk is bet, dat in den jaare 1$38 bin• nen defe kerk begraven is A L B E R T U S VAN LEE U• w E N, Ridder ; hebbende by fyne Huysvrouwe M A R I A
• S A L M verwekt vier-en .twintig kinderen, namentlyk twaalf
• Soonen en cwaalf Dogteren . Hy heeft alle defe Etude• ren ook getrouwt gefen, en aan ieder cen deftig Buys,
• met een jaarlykfche Rente van driehondert Guldens, ten
• houwelyk rneedegegeven . By heeft met fyne Kinderen,
• Schoon-foonen, Schoon .dogteren en Kindts .kinderen, ten
• getalle van s84 zielen , aan tafel gefeecen ; en fyne Huys• vrouwe is kort na hem , namentlyk in den jaare 1540 , 9e• forven." (*)
L O N G ,

(*) A. as

A T T ti .

de Fundat. Eccles . pag . I66, 167 .
BEMOEDIGIN0 .

.
Schoon blinkc weir de zon over velden en meren
.

De hemel is blaauw en her land is bebloemd
Her kiagen is wanklank in 't zangkoor der fpheren ;
Want nooit werd de fchepping tot creuren gedoemd .
Heft vrolijk de blikkenI laat varen dat kiagen!
Her reinfle genot is den blijde bewaard ;
De deugd zal her vreugdelicht troostend doen dagen ;
De vreugd is de ziel van her leven op aard' .
Ontfluit voor de vreugde dan vrolijk den boezem .
Hoort toe ! haar ter eer kiinkt der vogelen lied .
Riekci ademt ! haar geur thjgt uit bloemen en bloefem .
Gevoelc haar! zij ruischt door de beek, die er viler .
Proeft, fmaakc haar ! zij gloeic nit den druiftros u tegen ;
Door haar words do fobertle maaltijd gekruid ;
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De planten en kruiden verkwikc zij door zegen,
Daar ze ons de volvrolijkfle toekomst ontfluic .
Vat vloeijen uw tranen dan droppelend neder ?
Mijn vrienden ! wat klaagt gij ? wat weent gij ? laat of !
Nag binden ons banden , zoo heilig als teeder ;
Of wenscht gij vergeten to fluimren in 't graf ?
Wij moeten veel waardigs en coeds nog verrigten ;
En ach , wat heeft elk bier nog weinig gedaan !
De vrolijkheid loont her vervullen der pligten ;
De rust lacht ons tegen aan 't einde der bean .
Betigt niet het loc van uw zorgen en finarten ;
Ons morrend gemoed heeft van 't lijden de fchuld .
De hope geeft heulfap voor lijdende harcen,
En maakc ons gelaten en ferkt ons geduld .
Verheft , als u nevels van droefheid omgeven ,
Den blik naar de flarren ; 't verhoogt onzen cooed ;
Het ftaac als met good aan den hemel gefchreven :
Den braven en vromen is 't einde altijd goed .
Laat vrolijk uw oog door Gods fchepping dan wAren .
Haar fchoon en haar [uister verrukken zoo zeerl
Maar helpen en weldoen in nood en gevaren
Verrukken , verheenilen ons harte to meet .
Beminnen wij I Liefde is een aandrifc , die heerlijk
Den boezem ontfleekt in een' heiligen gloed ;
En worden ons waarheid en onfchuld begeerlijk,
Dan minnen wij ales , wat fchoon is en goed .
Door werken en weldoen ontfluiten we op aarde
Ons 'c pad , dat tot roem en onflerflijkheid leidt .
Zij 't leven ook kort, iedre deugd houdt haar waarde ;
Geen tijd rooft den £chat, ons daar boven bereid .
Gewerkc in den kweekhof door God ons gewezen,
Het klagen gefl ld en her lijden verzacht ;
Dan zal ons geen coekomst, hoe angitig, doen vreezen ;
Dan zien wij nog lichc in den donker(ten nacht .
Houdc cooed dan! \Vat voorfpoed en welvaart ook gaven,
Het Iced is ons nut, als de dauwdrop aan 'c veld .
Door 't lijkcipres-loover, dat ruischt langs de graven,
Words vaak onze deugd nog in ftilte gemoed .
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Komt ! dat wij dan vrolijk Gods fchepping aanfchouwen ;
't Is God, die 'c, als Vader, ons liefdrijk gebiedt .
Onfchuldige vreugde zal nooit ons berouwen ;
Bij 'c fcheiden van de aarde verlaac ze ons zelfs nier .
Naar her Hoogduftsch
van voN SALTS.

J. VAN HA R D E R W JJ K, R Z-.

TER GEDACHTENIS VAN MJJNEN VRIEND, DEN WEL EERW .
ZEER GEL. HEER P. J. KOOLHAAS, IN LEVEN PREDIRANT TE HOORN, OVERLEDEN TE HAARLEM,
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't waarheid? Moet ik dan de fombre maar gelooven?
De makker mijner jeugd , daarna mijn trouwe vriend r
De brave Kooihaas zag zijn levensfakkel dooven ,
Hij , die fleeds God en piigt bemind heefc en gediend ! -Neen!'t kan geen waarheid zijn .-Gezondheid kleurt zijn wangen ;
De jeugd, de flerkce zijn onfchendbaar hem verpand .
ZOO mogt ik korLling nog zijn' affeheidsgroet erlangen,
En voelde in voile kracht den druk van zijne hand .
Gewis I een bauge droom misleidt mijn doffe zinnen . . . .
Wij'k, vreestijk fchrikbeeld, wijk I Waartoe dat wreed bedrog ?
War moordc gij mijne rust , en fluipc een harre binnen ,
Dat op her denkbeeld beefs ? Want Koolhaas ademt nog I
Hij ademt? JaI hij leeft ; hij juichc met zijne Bade,
Die op zijn jaarfeest hem een' krans van bloemen biedt ;
Terwijl hec teeder wicht, gefchenk van Gods genade,
Nu vader tegenlacht, dan blij naar moeder ziec .
Omgeven door eon' floes van bloed- en aanverwanten,
Houdt hij in Haarlem feest en dankt den goeden God .
Ja! dat moec waarbeid zijn ! -- War wilt ge u tegenkanten,
0 droombeeld, ijdel fpook! dat grijnzend mij befpoc?
Lair mij de valfche mom t2 van her aanzigt rukken
Laat mij uw waar gelaat en ongefluijerd zien l . . .
0 Hemel! 't is vergeefs 1 . . . . Leer mij voor U ce bukken ,
En uwen wijzen wil bier zwijgend hulde bidn I
Geen masker dekt dac fpook ; de waarheid flraait mij tegen ;
Mar, als de Cherub 8fsns aan Adam in den Hof .
Niec lieflijk is haar blik ; haar taal verkondt geen' zegen ;
Haar oog fchiec blikfems nit, waar 't ooic her mime trof.
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Gelijk een donderfag klinkt mij haar ('tem in de ooren ,
Of als een noodorkean , die door de wouden vaart :
Ontzettend is 't, hear taal zijrs ondanks aan to hooren,
Terwiji haar fchrikge(laite onwillige ijzing baart.
Hij is, hij is Diet freer! . . . Mijn Vriend! gij zijt gevallen,
Gelijk een dorrend blad , terwijl 't Dog zorner is .
De groote maaijer fneed u of in Haarlems wallen,
Gelijk het jonge gras , en - van zijn' greep gewis !
Zijn fikkel valde u neer ; de Dood heeft u verfagen : Of waart gij dan een balm, reeds voor de zaamling rijp7
Zijt ge als een korenfchoof reeds in de fchuur gedragen ? . . .
O Almagt! dat ik nooit in uw geheimen griip' !
Uw doel is wijs en goed , al fcheemren ook onze oogen .
Gij zijt de Liefde zelf, ook als ons harte bloedt .
Geen onregt, geen geniis, o Heer! knot Gij gedoogen,
Dat Diet uwe eigen hand tiendubbel ons vergoedr .
Is Diet uw dierbre Zoon, na grievend zielelijden,
Geflegen op den troon van 't rrmateloos heelal 7
Op onverdiende fmart voigt iloreloos verblijden,
Op onderworpen klagc een eeuwig lofgefchal .
Wij weenen op uwe asch, mijn Vriend, aan ons ontnomeni
Ook Jezus weende aan 't graf van zijnen Lazarus .
Maar I-lij , de Heer der Kerk , zal heerlijk wederkomen ;
Hij wekte zijnen vriend, Hij wekc ook u aldus . Algoedheid ! geef ons lust en kracht tot aile deugden ,
Verhef ons boven de card', veredel onzen zin!
Dan vinden we onzen vriend dens weer in reine vreugden,
En flemmen zuiver dan bet loflied met hem in .
Dan, in verfjader vorm, omvloeid van hemelglanfen,
Zinkt hij 't gelouterd tal der zijnen aan bet hart .
Dan is de Dood Diet fneer, en Edens palmenkranfen
Verfieren ons , als hem , ontrogen aan de fmart . Mijn vrienden ! vesten wij , terwiji we op aarde dwalen ,
Beflendig onzen blik op 't lieflijk lagchend Oost!
Ziet reeds den dageraad ons vroiijk cegenfralen!
Haast r1jst de Levenszon, wier koestring eeuwig troost .
18 Juiij, 1833 .

MENGELW .

1833 .

A . F . SIFFL>£ .
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IIET ZWAARD .

die het zwaard nemen, zullen door
het zwaard omkomen ."
MATTH . XXVI : 52 .

„ . . .

V r ie treedc daar fomber, langzaam heen,
Met fpeer en fchild en zwaard i'
Dat is geen menschlijk wezen , neen !
Dat is geen ceelt der aard' .
Hoe huivert ieder, waar hij komt,
En jammert, waar hij gaat !
De rouw breekc aan, de vreugd verf}omt ; Dat is de Geest van 't Kwaad .
Terug , terug ! - hij werpt een' blik ,
Een' aadlaarsblik in 't rond,
En alles trilt en rift van fchrik ;
E8n klagt in aller mond .
Hij wenkt zijn dienaars fuel bijeen,
En flelt ze rij nan rij ;
Terug l - de Geest des Kwaads verfcheen ;
0 Almagt, fin ons bij!
Een duistre wolk daalt van omhoog ;
't Is 't rouwfloers over de card' ;
En feller moordlust vlamt in 't oog,
Bij 't fchittren van het zwaard .
Het zwaard - en dat in 's broeders hand ;
Het zwaard - en dat ontbloot ,
Dadr , waar de liefde in 't harte brandt ,
En God zijn rijk ontfloot!
Het zwaard -- waar zooveel jammer knelt,
Waar zooveel rampen zijn ,
Waar menig ziel in wee verfmelt,
En 't hart verfiikt in pijn !
Is dan der gruwlen tal to min ?
Draagt elk geen last van leed
Roept gij den Geest des Afgronds in,
Als waar' hij niet gereed i'
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Hij kept uw item , verblind geflacht I
Hij kept dat vreeslijk zwaard ;
Gij roept - hij komt ; de dag words nacht ,
En - bloed golft over de aard't
Gij roept - hij laat zijn Geesten los,
Als hongrig roofgediert' ,
Dat loeit naar buit, door veld en bosch ,
Terwijl de nooditorm giert .
Gij roept - hij naakt , en traps en plet
En kneust en wondt en fplijt,
Waarheen hij de ijzren voeten zet,
En ftookt nog feller itrijd .
Hij bouwt zijn lijktrofeen hoog ;
De firoomen worden bloed ;
De moordlust vlant in 'c rollend oog,
En dat heel - heldenmoed 1
Om Godswil, Broeders! klopt geen hart
U in de iteenen borst ?
Is weelde en wellust in die fmart ?
Lescht ge in dat bloed uw' dorst?
Neen , Broeders I neen, dat is de lens
Van Gods Gezalfde niet ;
Hij leerde u beter, fchooner keus ;
0 Broeders ! ,, komt en ziet I"
Hij wil geen zwaard, maar liefde en vred ;
Zijn jonger wil Been moord,
Maar 't : ,, MeesterI deel Uw' geest ons mee I"
Is 't bidden, daar gehoord .
Hij , Vredevorst, wil liefde en trouw ;
Zijn vloek kleeft aan het zwaard ; Zoo rijz' de fchoone tempelbouw
Van 't Godsrijk hier op aard' !
Hij roept flechts dddr de volken zaam,
Waar 't krijgsvuur wordt gedoofd ,
En zegent ze in Gods grooten naam,
Hij, aller Vriend en Hoofd !'

Rotterdam .
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[De Redacteur vermeent, zijne erkentenis voor devereeren_
de onderfcheiding, hen door de bevallige overbrenging van dit
ftukje bewezen, niet beter to kunnen betoonen, dan door der .
zelver mededeeling in dit Tijdfchrift ; en tevens , de waardij
Bier overbrenging bet meest to doen uitkomen, door bet Ne .
derlandfche voorop to zenden , hetwelk in der tijd , uit'plaatsgebrek , op bet omflag werd geplaatst.]
DE EERSTE LENTEMORGEN BUITEN .

'k Zie u wedr , geliefde ftreken !
'k Zie u wedr, beminde plek l . . .
Waar de vreugdetranen lekeu ,
Vindt de fpraak haar eindbeftek .
'k Groet u , welbekende boomer !
Planten , bloemen , zijt gegroet !
Lang zag ik, o beldre ftroomen!
U met heimwee in 't gemoet .
in de volgepropte zalen,
Waar de kunst hare offers biedt ,
Vond ik in bet lampenitralen ,
Gouden zon! uw beeldtnis niet .
Ook bet weeldrigst gorgeldwingen
Van de Jonkrrouw aan het Meer
Zwichten moet bet voor uw zingen ,
Lieve leeuwrik! tot Gods eer .
Zelfs uw Godgewijde klanken,
Haydn 1 Mozart l in dit uur,
Stemden 't hart niet zdd tot danken,
Als de wildzang der natuur.
Heel de bonte tool der fteden,
Zijde , purper en fluweel ,
Haalt niet, (o, ik voel dit heden1)
Veldviooltje I bU uw deel .
(0) La Denna del Lago v :

Ao s s i N t.
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Salomo , in at zijn weelde,
Nooic was hij bekleed als gij
Wat den aardfchen zin fechts freelde,
Voert geen hooger leven bij .
Wetenfchap , hoe groot in waarde ,
Die niet God ten voorwerp heeft,
Zij verheft niet boven de aarde ,
Wie in 't flijk der fleden leeft .
Buicen amt men vrij- en ligter,
Dan in haar' benaauwden wal ;
Buiten, buiten is men digter
Bij den Schepper van 't Heelal !
Buiu:n leeft men , dddr be/Iaat
Hier genot, en da :r flechts
Flier bemint men, ginder hat
Buiten is men beter mensch

men ;
wensch ;
men ;
!

In de ileden voelt men 't prangen
Van de keten dezer aard' ;
Buiten kiemt een zoet verlangen ,
Dar haar aan den Flemel part 1
In de fedcn blijft men flooven ,
Vastgekleefd aan 't nietig fijk ;
Buiten wit de ziel haar boven,
En verheft zich naar Gods rijk !
Zijt gegroet dan, zuivre hemel !
Boomen , bloemen , zijt gegroet !
Hier, beviijd van "c ftadgewemel,
Blaakt Gods liefde mijn gemoed !
19 April, 1833 .
J. W.

IJ N T E M A .

LA PREMIERE MATIN)E DU PRINTEMPS .

J

(Traduit de Mr . J .

W . 1J N T E M A .)

e to revois, lieu plein de charmes ;
Vallon fleuri, je to revois !
Le plaifir fait couler lnes larmes,
Mes lmmes remplacent ma voix .
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Salut, fords , verte prairie,
Salut, fontaine aux longs dchos I
Depuis longcemps, rive chdrie,
Je foupirais apres tes flocs .
Au fein de nos falons fuperbes ,
04 l'art prodiguaic tons fes dons,
Oil vingt lustres pendaient en gerbes ,
Soleil I j'ai cherchd tes rayons !
Non, non , la voix is plus parfaite
Vent jamais rien d'ausfl flacteur,
Que tes chants, d douce allouette,
Lorsqu'ils moncent vets le Seigneur.
Vous-mdmes, dont fame fi pure
Enfanta de fitblimes airs,
Hayden , Mozart, que Is nature
Est au-desfus de vos concerts !
Tour 1'dclat que le luxe apprece,
Tons ces orgueilleux ornemens,
Ne valent pas, 6 violette ,
Ta fimple parure des champs .
Sons les lambris dords des villes ,
Le cceur est moins riche que coi
Ah ! nos jours f'dcoulent itdriles,
Quand le monde en rdgle l'emploi .
La fcience qui nous dclaire
Sur d'dternelles vdritds ,
N'dldve jamais de Is terre
L'homme qui vit dans les citds .
Aux champs, on est libre, on oublie
D'un rempart Is fombre dpaisfeur ;
C'est aux champs que fame attendrie
Se rapproche du Crdateur !
lei, je vis ; 1A, je me tralne :
Toujours des vceux , point de bonheur I
lei , I'amour ! 1a-bas , is haine !
Aux champs, aux champs 1'homme est meilleur .

LA PREXIaRL MATINI£E DU PRINTEMPS .

63 1

Dans les villes, on fent l'dtreinte
De ces fers , au poids douloureux ;
Aux champs, point de criste concrainte :
Touc esc d'accord avec les cieux!
Dans les villes ec leur pousfrdre,
Le udant devote nos vceux ;
Aux champs, la divine lumidre
Desfille doucement nos yeux .
Saint done , ciel ferein , belle onde ;
Salut , vous tous , a,rbres et fleurs 1
Ici, loin du fracas du monde,
Dieu m'a cotnbld de fes faveurs I
AUGUSTE CLAVAREAU .

DE VERONGELIJKTE KAPITEIN .

men oude en brave Kepitein ,
Met eer en wonden overlain ,
Die fang Majoor had moeten zijn,
Ware aan verdienflen regc gedaan ,
Verbeidde in hnop en in gekwel ,
Jaar in jaar nit , de blijde maar ,
't Gewenscht Majoors-brevet ;-ja well
Geen flerv'ling roerde nog die fnaar .
Dies ergert zich de goede man ,
Schoon zeker, dat hem noch verdriet,
Gemor noch zuchten helpen lean ; Zijn hair vait uit - hij ache bet niec.
Eens treft hij , bij geval , op ftraat,
Ben Chef van 'c Ministerie aan,
Wiens aandacht valt op 's mans gelaat,
En die een' oogwenlc hem doet flaan
• Zijt gij het , dien ik zie , Kap'tein ?
„ Wet man , wac valt gij of I - bijloo 1
• Gij zoudt mij haast ontfchoten zijn ;
„ En 't hootd reeds kaal ! - hoe komt dat zoo?"
• Dat komt, Miinheer, zoo velen gaan,
„ Sinds jaren reeds , mij over 'c hoofd
„ Waartoe dan nog verbaasd to flaan,
• Ziet gij mijn kruin van hair beroofd

G . H, NAGEL.
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AAN A . H . VAN

KERKwIJK.

AAN MIJNEN NEEF A . H. VAN KERKWIJK , LUITENANT TER
ZEE, IN DIENST VAN Z . M . DEN KONING DER
NEDERLANDEN .

(*)

Poogt ge u door 't golvend fchuim bet pad der eer to banen ;
Is 't anker vaak uw hoop, hij 't loeijen der orkanen,
Dit fler' dan ook uw borst . Herirner u van Speyk ,
Die, liever dan zijne cer met Hollands vlag to derven ,
Koos, voor z1jn vaderland en voor zijn' Vorst ce i(erven .
Toeft u dezelfde nood , welaan , wees hem gelijk I
Aarlanderveen , bij Alphen ,
den 26 Nov . 1832-

C. S. v. K.

(*) Bij de toezending eener gouden doekfpeld, welker knop is een anker,
vervaardigd van bet ijzer eens oogbouts van de Kanonneetboot No . 2, onder
bevel van den Ridder en Luitenant ter Lee , j. c . J . v A x s P E Y Y .

IN DEN MORGENSTOND, OP EEN KERKHOF .

B ier rusten de vromen, bier rusten zij zacht ;

Ons licht bier de morgen , hen dekc bier de nacht ;
Maar, is 't ons van binnen bier nachr, door 't gemis,
Denkc , dat bet hun morgen , in de Eeuwigheid , is 1

G. v. R.
HUWELIJKSGELUK .

» Een vrouw," fprak Krelis , „is op aard'degroodle fchat ."„'k Ben gul ," zel Joris ; „'k won , dat gij de mijne hadt 1"
Boekbefch. No. X . bl . 426, ilaat drie malen G R O E N Elees GROENEWOLT .
---- No. XI . bl . 486 . reg . 24, lees hartstogtelijk-dweependen .
bl . 496. reg . 20. flaat e, lees de .
Meng . No . IX. bl . 405, reg . 16 V . o ., float vertoond, lees
vertoornd.
--- No. XI. bi, 516- reg: 14, ilaat die, lees dien.
WOEDT,

MENGELWERK .
SC 111ETS
VAN
DEN I

LOED DERZ

VOLKSBEROERTEN

OP
DE I LJNSTEN .

(*)

W einig

tijdperken zijn er in de gefchiedenis, welke
ons zoo krachtig de uitwerkfelen der gefpannen volksberoeringen teekenen, als het tegenwoordige . Eene gevorderde befchaving, gevoel van eigene kracht, opgewonden befef van menfchelijke waarde, hebben de zedelijke en verftandelijke vermogens der volken in beweging
gebragt . Alles toont een verdubbeld leven . Werken,
zoeken, ontdekken, toepasfen fchijnen de redelijke bewoners dezer aarde to bezielen en to ontvlammen . De
verbeelding vliegt het oordeel vooruit ; terwijl men de
fnelheid van de uitwerkfelen, door de ontdekkingen der
werktuigkunde voortgebragt , op den ftand der wereld,
op de betrekkingen der volken , op het maatfchappelijk
leven wil toepasfen .
Wat ons de enkele mensch bij zijne ontwikkeling vertoont, ichijnt op het wereldtooneel overgebragt . De
kindschheid is voorbij . Een gezond ligcllaam, frisch
bloed, krachtige zenuwen doen den jongeling gevoelen,
dat hij voor iets hoogers beftemd is, dan to volgen,
wat men hem gebiedend voorfchreef. Hij gevoelt zichzelven . Geest en hart fpelen met behoeften en verwachtingen , welke hij to voren niet kende , en tot wier voldoening hij nu onophoudelijk geprikkeld wordt. HIJ
(*) Voorgedragen in de vierde Klasfe van het Koninklifk

Nederlandsch Inflituut, November 1832 .
MENGELw . 1833 . NO . 14 .
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wit al datgene kennen , bezitten en genieten , war zijne
verbeelding hem als wenfchelijk voorfpiegelt ; zijne driften ontvlammen, en elke tegenftand is een prikkel to
meer om voort to gaan . Hier ziet hij zich bet fpoor tot
verftandelijke en zedelijke veredeling , met al derzelver
opofferingen, - dhhr den weg tot genot, met al deszelfs fchijnbare zaligheden, ontfloten . Wee hem, zoo
geene zachte hand hem onmerkbaar naar bet eerfte voert,
maar eene opgewondene verbeelding hem naar bet laatfte
jagen doet , en hij dus onbefuisd verwezenlijken wil ,
wat niet dan door den tijd en eene gepaste matiging eene
bron van levensheil voor hem worden kan !
Is bet Piet , alsof bet wereldtooneel ons thans dit enkele tafereel duizendvoud verwezenlijkt ? Is bet niet, alsof
bet gevoel van kracht en waarde ook de meest achterlijke
volken uit den flaat der kindschheid tot then der jongeIingfchap poogt to verheffen ? Maar is bet niet even waar,
dat zij , in plaatfe van bet fpoor der verftandelijke en
zedelijke veredeling, den weg naar een bandeloos genot
zijn ingeflagen
Welk eenen invloed deze teugellooze worfteling , dit
ongetemde jagen, op den flaatkundigen toefland der wereld nu ook hebben moge, -- hier, geroepen om aan
de verheffing der kunst to arbeiden , is bet misfchien
niet ongepast, eens bepaald to onderzoeken, welke uitwerkfelen die woelingen op den adeldom van den menfchelijken geest hebben kunnen . Schenkt mij dan uwe vereerende aandacht, daar ik u eenige oogenblikken wensch
onledig to houden met de voordragt eener fchetfe van

den inyloed der Volksberoerten op de Kunflen.

Overal, waar de mensch zich met den mensch, door
behoeften en verlangens geprikkeld , volgens de beginfelen van regt en onderlinge welvaart, vereenigt, ontftaat
die zamenvoeging , welke wij maatfchappij noemen . Wat
hij als eenling niet vermag , hoopt , verwacht, eischt
hij van deze verbinding . Zij vooral moet hem een echt
levensgenot fchenken , en hem opleiden tot die hoogere
verordening, waartoe zijne rede en zijn geloof hem zeg-
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gen , dat hij het aanzijn heeft ontvangen . In zijnen geest
en in zijn hart echter leeft en werkt iets , dat hem van
al bet overige gefchapene ondericheidt, en hem daarboven verheft . Niet voldaan met bet tegenwoordig bezit
of genot , verwacht en ftreeft do mensch naar datgene ,
wat hij zich als beter , edeler , volkoniener, ja fchier als
volmaakt voorftelt . In den natuur1aat , bij de kindsch .
heid der volken , moge dat alles in onvolkomene , ja
zelfs wanftaltige trekken voor 's menfchen gevoel en verbeelding rijzen, altoos ecliter zweeft dat grondbeeld voor
bet oog zijner ziele . Hij vraagt er niet naar , of die kin
deren zijner gedachten immer in de rij der verfchijnfelen
zullen optreden . Wat zoo onuitroeibaar in zijn binncnite
gevestigd is, en als kind, jongeling, man, ja als afgeleefde grijsaard , nog zijne gehecle ziel vervult, moot
waarheid zijn , moot verwezenlijkt worden , en hot fires
ven naar die verwezenlijking moot zijnen pligt en zijne
bellemming in zich bevatten . Met zulke krachten, vooruitzigten en verlangens bezield, treedt hij in het maatfchappelijk leven . Zoude hij bier kunnen verloochenen ,
wat de levenwekkende adem van al zijn wenfchen en ftreven uitmaakt ? Voorzeker neen ! Ware hij echter een geheel redelijk wezen, hoe heilzaam en verheven zouden
dan niet de uitwerkfelen van dat wenfchen en ftreven ,
In dit ftrijdperk zijner krachten , worden I Maar , eene
wijze Voorzienigheid befchikte dit anders .
In den geheelen omvang der fchepping is alles working
en wederwerking , en wordt door lien flrijd de grond gelegd tot dat alles vervullende leven, hetwelk de ganfche
natuur zoo doelmatig en verheven werken doer . - Ook
zoo moest hot zijn bij den mensch . Hij ontving begeerten ,
driften en hartstogten . Uit zijne zinnelijke natuur ge .
boren , kennen doze gecn ander doel, dan derzelver onbeperktte bevrediging. Welk eene botfing ! De mensch
eischt van zijne maatfchappelijke vereeniging een verhoogd
levensgenot, vervulling zijner behoeften, voldoening zijner begeerten : en toch zegt hem een donkey gevoel ,
of liever, bij eene trapswijze vordering in befchaving,
Vvz
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zijn ontwaakt oordeel , dat alle de leden dier vereeniging
hetzelfde kunnen eifchen , en bet voldoen aan then eisch
eene groote belemmering moet veroorzaken . Hij befeft,
dat de mensch , burger van eenen Staat geworden zijnde,
moet beftuurd , geregeerd worden . Wederkeerige regten , wederkeerige pligten , bet Neil van alien , vorderen
opofferingen , welke zijne voorftellingen van bet algenoegzame eener maatfchappelijke vereeniging dreigen to
vernietigen . Hij ftreeft echter naar bet verwezenlijken
dezer verwachtingen, wil bet juiste midden tusfchen een
vrij ftreven , een volop genot en regtmatige opofferingen
van die vrijheid en dat genot vinden , en - de flrijd
over flaarsvormen is geboren . In die worfteling nu der
verfchillende krachten en beginfelen ligt de grond van
datgene , wat men volkswoelingen , en , wanneer deze
tot eene buitenfporige woestheid klimmen, volksberoerten noemt.
Het beeld van den besten Staat rijst, of meer beneveld of
helderder, voor 's menfchen rede en oordeel . Volgde hij
de infpraak van deze alleen , dan ware zijn doel reeds
vdbr eeuwen bereikt . Maar ook zijne begeerten jagen
naar eene vrijheid , die ongehinderd werken wil ; deze
ontvlammen bet ganfche heir zijner lagere driften , en
er wordt een kamp geboren, die heilzaam of verwoestend worden kan . Heiizaam, waar zijn ontvonkt gevoel
aan rede en oordeel eene verdubbelde veerkracht geeft,
maar de laatflen bet eerfte beteugelen . Aisdan ontftaat
die heilzame ftrijd van de vrijheid in den mensch met
de wetten der noodzakelijkheid, welke uit zijne betrekkingen tot andere menfchen voortvloeijen . De gevolgen
zijn nu meestal : de overgang tot krachtige gewaarwordingen, betere toeftanden, fchoone uitzigten, en de jeugd
van dat vernieuwde leven onder de volken, hetwelk zoo
veel grouts en fchoons doet geboren worden . Maar verwoestend is die kamp, waar eene uitfporige verbeelding
rede en oordeel verftikt, de driften prikkeit , en men
van bet oogenblik verlangt , wat na jaren of eeuwen
eerst kan verwezenlijkt worden .

or nr.
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Volkswoelingen zijn dus, of liever zij ont[taan uit de
wrijving en botfing van gevoelens over die verbeteringen in 's menfchen maatfchappelijke betrekkingen, welke
alles in beweging brengen , aller zielen fchokken , aller
harten ontvlammen, en maar al to dikwijls in eene geweldige worfteling der losgebarften driften, in verwoestende volksberoeringen ontaarden . Is dit laatfte nu bet
geval, dan zijn zij op geene redelijke beginfelen gegrond,
of met regtvaardigheid, door dezulken , wier stand in de
maatfchappij , wier verlichting en veredeling hen hiertoe
bevoegdheid gaven , in werking gebragt ; maar zij zijn
alsdan gevestigd op verkeerde meeningen en denkbeelden,
onbefuisd geuit , en nog onbefuisder , door fchaamtelooze
geestelijke of wereldlijke volksmenners , onder de menigte
daar been geworpen . De middelen, welke thans in werking worden gebragt , zijn niet , bet redelijk befef en
voorftelling der mogelijkheid , naar de zeden , den geest
en de behoeften der volken berekend, van hetgeen men
wenscht verwezenlijkt to zien ; de uitfpraak der wet ;
de kracht der regtvaardigheid, - maar geweldige eifchen,
met verdubbeld geweld ten uitvoer gebragt ; verfcheuring der wetten ; vernieling van alles , wat tegenftand
biedt ; de gruwelijk[te dwingelandij !
Naauwelijks gevoelden de volken , dat eene maatfchappelijke vereeniging hunne natuurlijkc vrijheid beteugelde,
of een pijnigend ongeduld deed de begeerte naar het
opheffen dezer belemmeriug geboren worden . Men befefte niet , dat, om waarlijk vrij to zijn, men beginnen
moet met de wetten eener wederkeerige regtvaardigheid
to eerbiedigen . Na de weldaden van bet beftaande miskend, na de dwalingen en misdaden der regering van
6enen of van velen doorgeworfteld , en nu eens in de
wegwerping van alle perfoonlijke zelfftandigheid, dan weder in onregtvaardige veroveringen, of in godsdienftige
uitfpattingen gezocht to hebben, wat men nergens vond,
verviel men van kwaad tot erger . De eens ontvlamde
begeerte naar verbetering van toeftand greep telkens de
fchaduw voor bet wezen . Hoe fierker men tie hoop en
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verwachting fpande, des to fmartelijker viel elke teleurflelling, treurig gevolg van menfchelijke dwaling en kortzigtigheid ! Wat het eenhoofdig beftuur, ontleend uit de
vaderlijke magt , als hoofd des huisgezins , - wat het
befluur der bevoorregte flanden Met fcheen to kunnen
fchenken , zocht men nu bij het bewind van alien .
Eeuwen lang ontftonden er theorien over eene geheele
of betrekkelijke volksregering . Geroepenen en ongeroepenen, bekwamen en onbekwamen dronken uit dezen
verleidenden beker, en dronken zich eene heillooze be .
dwelming, ja den dood ! Eeuwen lang wilde men de opgehoopte theorien toepasfen , en zag zich in de uitkomst
teleurgefleld . Helaas ! er was, en is tot op heden ,
geene langzame , algemeene zedelijke loutering der volken , zonder welke Were poging tot verbetering vruchteloos blijven moet, voorafgegaan .Zells het heiligende
Christendom heeft nog niets meer, dan den aanvang dezer loutering , kunnen bewerken . Eigenbaat en heersch .
zucht bedekten zich met den mantel der regtvaardigheid,
en er ontflonden in de zedelijke wereld die gistingen der
verfchillende grondfloffen , welke in de natuur zoo veel
leven , maar ook zoo veel verwoesting baren . Vandaar
die gefladige onrust , die gedurige fpanning der volken !
Vandaar die telkens wederkeerende koking der gemoederen, welke in algemeene heirvaarten, in verdelgende oorlogen , in godsdienflige worftelingen of ftaatkundige omkeeringen to vergeefs naar tempering en verkoeling zocht ;
eene fpanning, hoogst verderfelijk voor de trapswijze,
maar zekergaande veredeling der volken .
Tieffend fchouwfpel ! Wanneer wij ons, M. H . , met
ons gevoel en onze verbeelding op eene denkbeeldige
hoogte plaatfen , is het dan niet , alsof de woelingen der
volken , als een onftuimige vloed , onder onze voeten
branden, tot dat deszelfs golven zich, bier of daar,
op de rotten to berflen flooten ? - Wat de ruwe wilde
ons nog in Amerika's of Afrika's woestijnen vertoont,
werkte van den aanvang der vereeniging van menfchen
met menfchen ; tot dat eene meer algemeene ophooping
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der volken ons , in de masfa's , de gedachte uitwerkfelen
der volksberoerten op bet treffendst afmaalt .
Nu eens gingen zij uit van bet ontzaggelijk Perzie ,
en dreigden , met Griekenland, de geheele wereld in to
zwelgen ; dan rezen zij uit bet onzalige Rome, en overftelpten de geheele aarde . Hier barfleden zij uit de eeuwige wouden van bet Noorden, rukten alles met zich
voort, of verwoesteden alles ; ginds rezen zij uit de
fchuring en branding van godsdienftige dweepzucht,
en flingerden bet Westen op bet Oosten ; daar daagden
zij nit de afzigtige poelen van geestelijke of wereldlijke
dwingelandij ; maar zij woedden bet a_fgrijfelijkfle, waar
zij, uit eene algemeene vrijheidskoorts ontflaan, door
fnoode volksbedervers aangeblazen , rijken omkeerden,
troonen verwoesteden, en then fleep van jammeren teelden, waarvan de jongstverilrekene eeuw, de laatfle jaren, bijna de geheele befchaafde wereld, ook ons dierbaar
vaderland, getuige was , en bij wier aanfchouwing ons
hart nog bloedt .
Maar -- zielverheffende voorftelling ! - bier ook rijst
voor ons zielsoog bet kenmerkend teeken van een hooger wereldbeftuur , van eene alles louterende Voorzienigheid . Deze fchept uit wanorde orde , uit bet duister
licht , nit fchijnbare vernietiging een verjongd belaan ,
eenen langzamen , maar zekeren voortgang naar de veredeling der menschheid . Zij wenkt , en wat aan den
rand van eenen peilloozen afgrond jammerde, verheft met
vernieuwden moed het hoofd ; de dwalingen worden geheel of gedeeltelijk herkend , bet verderfelijke weggeworpen , bet betere behouden ; er ontftaan overgangen
tot een vernieuwd en verhoogd leven , en de verwoestende vioed keert in zijne bedding terug, op bet onwederflaanbare bevel : Tot hiertoe en niet verder !
Welk een' belangrijken invloed deze woelingen op den
fund der maatfchappij , op de welvaart , handel , befchaving en veredeling der volken, hebben gehad , of nog
mogen uitoefenen, derzelver invloed op de kunften is
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niet minder in bet oog vallend . Denkt echter, M . H., niet,
dat bet op to hangen tafereel u meestal weinig verlichte
gedeeiten zal aanbieden . Elke belangrijke overgang van
toeftand in bet levee, waardoor dan ook ontftaan, fchokt
de ziel , en flemt haar dikwerf voor gewaarwordingen
en tot verrigtingen , waartoe zij to voren ongefchikt
fcheen . Ook dit zien wij meestal bij de volken . Uit hunne
woelingen (zoo als 1k reeds aanmerkte) ontftaan nieuwe
toeftanden ; deze fcheppen alsdan fomtijds een verhoogd
en krachtig levensbeginfel, en zijn daardoor, voor eenen
tijd, wel eens heilzaam voor de letteren , wetenfchappen en kunften . Maar wat wordt er van deze , wan.
neer overfpanning bet teedere levensbeginfel aangrijpt ,
doet ontaarden , ja niet zelden verftikt ? Ik wil niet ontkennen , dat meet dan dene oorzaak tot de ontaarding
der kunflen , zal deze algemeen zijn , moet medewerken ;
maar in de volksberoeringen ligt eene der voornaamfte
en krachtigst werkende oorzaken. Wat deze laat1 en op
de letteren en wetenfchappen uitwerken , ligt niet binnen
de lijn mijner befchouwingen . Zien wij echter thans ,
wat die volksberoeringen op de kunften vermogen .
Uit welk een gezigtpunt men ook bier bet wezen der
kunst befchouwe, de uitwerkfelen zijn en blijven gelijkfoortig. Het zij men de kunst als eene geestige en fmaakvolle navolging der (dusgenoemde) fchoone natuur verecre, of haar bewondere als de vrije werking onzer geestkrachten, als bet gewrocht van de verhevenfte eigenfchappen onzer ziele, welke de wereld der verfchijnfelen
flechts als middel gebruikt, om de edele gewaarwordingen
van het hart aanfchouwelijk to maken, - in beide gevallen is zij bet leven der ziel, en behoeft beweging
en de vrije werking der onderfcheidene krachten van
onzen geest.
Bij eene lange , vadzige rust , door rijkdom en weelde ,
of door geweld en onderdrukking veroorzaakt, worden de
volken verwijfd, kleingeestig, en de kunst vervalt tot
flaauwe , nietige voorftellingen ; de vermogens der ziel
verkwijnen , en fchenken ons, als cene plant, van voegzamen grond, of van licht en lucht beroofd , flechts half
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volgroeide vruchten , welke fpoedig tot verderf overgaan .
Maar bij eene redematige vrijheid gevoelt de mensch zich
los van die hindernisfen , welke bet leven zijner ziel belemmeren . Zijn verftand ontwikkelt zich, zonder dat vooroordeel of vrees dit ftuiten ; zijne rede befluit en handelt met zelfftandigheid ; zijn oordeel en gevoel werken
harmonisch , zonder dat eene hollende verbeelding dezelve misleidt of verbastert ; de kunst wordt dan de uitftorting van dat innige gevoel des harten, hetwelk, door
bet aanfchouwelijk maken van zijne hoogere gewaarwordingen , alles, wat bet omringt , treft, roert, wegfleept .
Ja ! vurig , maar niet verzengend moeten de gewaarwordingen van den kunftenaar wezen . Zijn geest zweeft
als over de natuur , en deze vervult hem met de fchoonheid en bet grootfche, welke zij in hare heerlijke gewrochten , en bovenal in bet edelfte derzelven , in den
mensch , als denkend en handelend wezen , ten Loon
fpreidt ; terwijl hij de onwederftaanbare begeerte gevoelt,
om hetgeen hem treft na to volgen, uit to florten, mede
to deelen . Hij behoeft bet werktuigelijke der natuur , om
zijne gewaarwordingen to omkleeden en aan anderen kenbaar to doen worden ; maar bet eigenlijke kunstvermogen berust op jets hoogers , op die vrije handeling zijner ziel, welke , zelfs daar , waar zij enkel fchijnt to
volgen , van zichzelve uitgaat , en haar gevoel in de
gekozene beeldfpraak uititort . Het hoogere , 't welk de
kunftenaar denkt , en bet zinnelijke , wat hij aanfchouwt ,
verbindt hij to zamen , en zijn ontwikkelde fmaak ftelt
ons dat gedachte en aanfchouwde op eene wijze voor ,
welke alien, die hem kunnen beoordeelen, innig treft .
Dan , woelen er rondom of in bet hart des kunftenaars
niet dan ter neder drukkende of geweldige aandoeningen ; wordt hid gepijnigd door de beflommeringen, de
nooddruft , de fmarten en wederwaardigheden des levens ; maar vooral , wordt hij opgewonden en geprikkeld door die beroeringen , welke alle banden losrukken, alle wetten en inftellingen met voeten treden,
dan ontaardt de kunst tot een flaauw of een gedrogtelijk fpel van bet wanftaltig gevoel . De Muzen en
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Gratien vlugten , waar de woestheid der menfeheltjke
hartstogten de rust en het heil der volken dreigt te iloopen . De verbeelding alleen , niet het innig gevoel van
bet hart, wordt alsdan ontvlamd . Hoe zal de kunst
hare vrije gewaarwordingen uittlorten , wanneer zij 6f
gedrukt wordt door de beflommeringen van het leven ,
6f de flavin is van wilde en woeste voorftellingen, ja
zich tot een werktuig van verachtelijke volksberoerders
laat vernederen ? Wat rondom en in haar eigen wezen
woelt, bruist als een losgebarften vloed , die alles verwoest ; die vloed kan ons medeflepen ; voor eenige oogenblikken mogen de voortbrengfelen dier kunst ons alsdan
treffen, maar dat opgewondene vervliegt met bet overdrevene , dat haar en ons voortfluwt . -- Treurige invloed der overfpannen volksberoerten op de kunften ! Zij
toch ontrooven aan de kunst haar echt, haar edel karakter .
Ook op de kunst drukt de geest des tijds en kleven
zljne fmetten . Zij moet in vrijheid werken, en zij dobbert op de onfluimige zee van bandelooze hartstogten !
Zij zal het innige gevoel der ziel uitflorten, en dat ge
voel hecht zich aan niets , dan aan herfenfchimmige be
geerten , en wordt door derzelver gierende flormen , als
een magteloos riet, nu ginds dan derwaarts geflingerd !
Is het wonder, dat de algemeene geest , dat de fmaak ,
ja de talenten zelve ontaarden en verbasteren ?
Wanneer het verbijsterd oog , als bet overfpannen gevoel, aan niets dan geweldige bewegingen gewoon, er
met moeite bij vertoeft, als de kunst ons de flille tooneelen der natuur op het doek wederfchenkt ; of wanneer
bet flechts ddn door de voorflelling van de groote daden der vroegere en latere eeuwen getroffen wordt, als
de kunst ons daarbij , met fterke trekken , het bloedig
fpoor teekent , waarlangs derzelver groote mannen tot
die grootheid ftegen , -- behoudt de kunst dan nog haar
liefelijk , haar edel karakter ? Of als die kunst reeds bij
hare eerfte fchrede op de haar geopende loopbaan ftaan
wil , waar zij niet dan na jaren oefening komen kan ;
zich noch aan voorbereidende kennis , noch aan naauw-
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keurige teekening ftoort, of ook tot weelderigheid uitfpat, door overdrevene verwkracht wil fchitteren, door
wanfmaak bet decoratiefchilderen nadert, of door oogverblindende pracht en gloed voor bet oogenblik treffen
wil, -- drukt haar dan niet de geest der eeuw, haar
ontadelende door zijne fmetten ? Ja, de kunst verliest
alsdan haar edel doel ; want de zachte gewaarwordingen worden verbannen, de harmonie verbroken, en
bet is alsof men den triomf van dat wilde en onregelmatige, tot in bet terugvoeren van de overladene en
wanftaltige vormen der middeleeuwfche bouwkunst, luid
verkondigen wil !
Belangrijk was de vraag van den verdienftelijken fpreker in ons midden (*) , toen hij wenschte to weten ,
welke toch (daar de Muzijk zoo fterk op den menach
werkt) de gewaarwordingen van hem zijn, die, zonder
eenige eigenlijke kennis van deze kunst to bezitten,
zoo krachtig door haar getroffen wordt . Maar, ligt
bet antwoord op deze vraag niet grootendeels in den
aard dezer kunst? Is zij niet het vrije en aangename
fpel onzer gewaarwordingen ? De Redenaar en Dichter mogen de taal onzer denkbeelden uitdrukken ; de
Toonkunftenaar fpreekt de taal onzer gewaarwordingen .
Gevoelen nu verre de meeste menfchen niet daarom zoo
levendig de Muzijk, omdat deze, terwijl zij in hare
taal tot ons fpreekt, onze gewaarwordingen aangrijpt,
fchokt, verheft en wegileept? Wat wilt gij nu, dat
hij, die bier flechts gewaarwordt, en door dat gewaarworden innig wordt geroerd, u de oorzaak daarvan verkiaren zal? Wat doet hij meer, dan levendig
en krachtig gevoelen ? Ztj echter, welke met oordeel
de volgorde der denkbeelden van den Componist kunnen befeffen, de ronding en bet doel zijner pasfages
opmerken, de vlugt van zijn gevoel volgen, en bet
verband van bet geheel kunnen nagaan, -- deze alleen
genieten met bet hart en bet verftand ; deze alleen fma(*) !?1r,
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ken bij uitnemendheid de geheele volheid van dat hoog
genot, hetwelk de Toonkunst haren waardigen beoefenaren fchenkt. Maar wanneer nu hij, die eenmaal, en
nog bij herhaling , (zonder met eigenlijke kennis begaafd to zijn) door de majesteit van H i N D E L of de
liefelijkheid van BI o Z A R T diep getroffen , door he,
fiabat Mater van P E R G 0 L E S E innig geroerd, door
de fchepping van H A Y D N tot verrukking en aanbidding werd geftemd, -- wanneer deze koud en koel
blijft bij de geweldige Compofitien , die thans zoo dik
werf zijn gehoorvlies fchokken, wat zal men hem antwoorden, wanneer hij naar de oorzaak van dat koude
en koele vraagt? Zal hij voldaan zijn met bet antwoord : „ men moet deze Compofitien bij herhaling
hooren , en alsdan zullen zij fchoon worden ?" Zal hij
juist dit niet misfchien als eene afwijking van bet eenvoudig verhevene, als een gevolg van den geest dezer
eeuw, welker fmet ook op deze kunst kleeft, bejammeren ? En wie zal hem kunnen veroordeelen, wanneer hij in die geweldige toonmasfa's, in dat zoo
weinig karaktermatige der zamenftelling , in die wil .
de dooreenmenging van harmonie en disharmonie bet
teruggekaatfte beeld ziet der geweldige hartstogten , welke
onze eeuw befmetten ?
Maar op u bovenal kleeft die fmet der ontaarding en
verbastering ; op u, die zoo regtftreeks op bet hart
werkt, Welfprekendheid en Dichtkunst! Gij moogt u,
in zusterlijke vereeniging, beroemen, de bronnen to
zijn van zielsverheflng, moed, deugd en godsvrucht :
ook uw wezen wordt ontaard , en gij zelve in bronnen
van wanfinaak en verderf verkeerd . De aanvang en werking der volksberoerten moge , voor cenige oogenblik-.
ken Route redenaars fcheppen, zij verdwijnen met de
overfpannen krachten , waaruit zij ontftonden , en laten
niets achter, dan een treurig aandenken aan de zwakheid en fchande der menfehelijke natuur . Neen ! to vergeefs poogt gij, Welfprekendheid ! uwe item in bet letterfchrift, in de regtzaal, of Gods tempelen, to doen
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hooren . Het eerite wordt, door bet jammerlijk misbruik der drukpers, tot een llaaf van volksmenners, tot
een voertuig hunner verfoeijelijke beginfelen vernederd .
In de regtzaal wordt gij door de misdaad overfchreeuwd .
Vrijheid is bet tooverwoord, dat alles ontvlamt ; terwijl men zelfs de affchuwelijkfte moorden in uwe toovertaal fchaamteloos verdedigt . En wat vermoogt gij
in Gods tempelen '? Men lacht met deze zwakheid van
bet hart . De vrije mensch is zichzelven een God!
Waarom zou dan bet vrije yolk niet zijne nuttelooze
tempelen mogen fchenden, en op de puinhoopen van
zijne, eenmaal hem zoo dierbare, eerdienst van blijdfchap huppelen?
En wat wordt er van de Poezij , wanneer zij uit eene
bedwelmde verbeelding op welt ? Ziet bet aan bet overdrevene, dat men verheven -- aan bet wanftaltige, dat
men grootsch noemt ! Reusachtige onderwerpen, in nog
reusachtiger kleed voorgefteld ; beelden , welke ons fchokken, maar die, bij eene kalme befchouwing, zich in
mist en damp oplusfen ! De Dichter zoekt zijne armoede aan een innig gevoel onder eenen weidfchen tooi
van gezwollene woorden en ovardrevene denkbeelden to
verbergen ; terwijl eene ingebeelde oorfpronkelijkheid ons
doet walgen van den valfchen pronk eener ontaarde kunst .
Betreurenswaardig zijn vooral de uitwerkfelen van dat
alles op bet Schouwtooneel . In plaats van, in bet
hooge Treurfpel, de fchildering der karakters, de worfteling der driften enkel uit bet hart to ontleenen, wendt
zich niet bet gevoel, maar eene bedorvene verbeelding
tot bet wonderbare en onnatuurlijke . Het hoop tragifche poogt men met bet ironifche, hoe flellig ook bet
eerfte bet laatfle uitfluit, in de bontfte mengeling to verbinden . De ondervinding moge bet als onwederlegbaar
bevestigen, dat gebrek aan eenheid, waarheid en waardigheid den indruk van bet geheel benadeelt en deszelfs
weldadigen invloed op verftand en hart verwoest, wat ligt daaraan gelegen ? Gedrogtelijke voorftellingen
vervangen de eenvoudige kracht der waarheid ; bet ze-
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delijk doel der kunst wordt vernietigd , en men poogt
fchaamteloos, door de walgelijkfle zedeloosheid, zoo
zij flechts fchokken kan, de verbijsterde menigte weg
to flepen . De regel van V o L T A I R E : Il faut plutdt
frapper fort que juste, was misfchien een der eerfte
happen tot de latere verbastering .
Ook bet Blijfpel ontaardt. Het vrolijke en geestige,
bet lachverwekkende nit waarheid, en natuur ontfproten,
wordt vervangen, of door laffe, walgelijke, zedelooze
dubbelzinnigheden, of door onwaarfchijnlijke, maar clerk
geteekende kontrasten, die de driften der menigte vleijen, of enkel de gefpannen verwachtingen van hetoogenblik fchokken , en dus wel voor dat oogenblik fchitteren
en treffen, maar, na bet vervliegen van den eerflen indruk, als een flerkwerkend flikkerlicht, Been blijvend
fpoor achterlaten .
Wat nu wordt er, to midden van dat alles, van bet
vreedzaam genot der kunst ? Helaas ! to vergeefs zoekt
de ziel naar rust ; re vergeefs, in de flreelende genoegens, welke de kunst ons fchenkt, een hoog levensgenot to vinden . De geest des kwaads waart grijnzend
rond ; tweedragt, nruitzucht en oproer zwaaijen hunne
verdelgende toortfen, en weg is de kahnte des gemoeds !
weg de opgewektheid, om zich in bet genot of bet
beoefenen der kunst to verlustigen ! weg de kracht, om
de magtelooze hand aan Karen opbouw to flaan ! Wie
nu zal den kanker iluiten, als deze knaagt aan bet levensbeginfel der Staten ? wie den vloed bedwingen, als hij
zijne banden verbreekt en alles verwoest ? De algemeene welvaart vlugt, en met haar een der krachtigfte
middelen, om de kunst to fchragen en to verheffen .
Vraagt het den kunflenaar, hoe terugftootend elke ruwe bejegening zoo wel , als bet veronachtzamen van
zijnen arbeid, voor zijn prikkelbaar gevoel is! Deze
drukken zijnen geest ter neder, ontmoedigen en berooven hem van dat gepaste zelfvertrouwen, zonder hetwelk hij nimmer iets goeds en groots durft ondernemen . En wat zal hem kracht fchenken, wanneer de
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verwaarloozing van zijnen arbeid, gepaard met de miskenning van zijn talent, hem tevens bet middel zijns
beftaans ontrooft ? Hoe opwekkend daarentegen is niet
voor hem elke, geenszins vleijende, maar hartelijke bemoediging, elke waardering van zijne kunst! Ja, bemoediging, aanfporing, onderiteuning zijn de levenwekkende beginfelen der kunften ; maar, waar zult gij deze
vinden, to midden der ftormen, welke de volken als
door elkander flingeren en hunne welvaart verwoesten?
Die flormen fcheuren ten laatf'e de kunst zelve mede
in hunnen zwaai, en zij wordt tot een werktuig der
fchandelijkfte oogmerken vernederd . De kunst blaast dan
zelve bet vuur der verwoesting aan, en verhit door
eene heillooze toovermagt de gemoederen, welke zij tot
rust behoorde to brengen en terug to leiden tot bet
ware, goede en fchoone . Dan onteert zij zich door
betreurenswaardige voorftellingen , welke de misdaad pogen to vereeuwigen, den moord to heiligen, bet oog
aan bet aanfchouwen van gruwelen to gewennen, deze
met gloeijende kleuren to verdedigen, in bedwelmende
verzen to verheffen, of door bagchantenliederen de losgelaten driften to prikkelen en op to winden . Rampzalige verbastering, maar al to dikwerf bet waarfchuwend voorteeken van eene algemeene (looping en verwoesting ! Waar bandelooze hartstogten ziel en ligchaam
onophoudelijk fchokken en alle zachte gewaarwordingen
verftikken, waar zelfs de kunften in zamenweeffels van
wanfmaak of verheffing van gruwelen ontaarden, daar
zijn de volken rijp voor de diepfte flavernij , of voor
hunnen geheelen ondergang .
Ach ! dat bet gezegde flechts de fombere voorftelling eener zwartgallige verbeelding of een naargeestige
droom ware ! Maar, helaas ! de onomkoopbare ondervinding houdt ons bier haren fpiegel voor, en vertoont
ons maar al to duidelijk en fprekend , wat wij met fmart
vermoedden . Altijd waren bet de beide uiterften van
dwingelandij en van volksberoerten, welke gelijke doodende gevolgen voor de kunften met zich voerden . Het .
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geen de eerften verflikter. en verfmoorden, verwoesteden
ook de laatf}en . Wat ook eene vroegere wereldbefcha .
ving ons van hare kunstvlijt heeft achtergelaten, zoo
waren bet toch de uitfpattingen der volken, hunne onophoudelijke zucht naar ftaatsverwisfelingen, bruifende
driften, beroeringen, en daaruit weder ontftane dwingelandij
of verwoestende oorlogen , welke meer vernielden , dan
men zich bij eene oppervlakkige befchouwing kan voorflellen. Helaas! wat kunnen wij, in veie opzigten, anders, dan treuren op een klein gedeelte der overblijffelen van den verwoesten kunst- en letterarbeid van Indie, Egypte, der latere voortreifelijke Grieken, en zelfs
van bet' werelddwingend Rome? Zoo lang eene gepaste
vrijheid aller krachten in beweging bragt, was Griekesjland de kweekfchool van letteren, wetenfchappen
en kunflen . Maar toen verwoestende volksberoeringen
fmaak en gevoel deden ontaarden, en de inval der Perzen ook de zielevrijheid verflikte, verviel de kunst,
zonk de Staat, en de (looping werd algemeen . Zelfs
de volksfeesten, waarbij, onder die zelfde Grieken,
eenmaal, niet flechts ligchaamskrachten, maar ook fmaak
en zin voor letteren en kunflen, heerlijk blonken , zonken eindelijk tot die tooneelen van gruwelen, waarbij
men, in bet alles verwoestende Rome, zelfs door de
vrouwen , met wellust, gehuurde kampvechters, Haven, of wilde dieren, zich onderling zag verfcheuren !
Zoo lang de krachtige hand van L a D E w IJ K DEN XIV
de bruifende driften van bet wufte Franfche yolk beteugelde, en bet anders verderfelijke eener oppermagtige
alleenheerfching door eene fchitterende aanmoediging van
letteren en kunflen wist to doen opwegen, blonken deze,
in vele opzigten, heerlijk . Maar toen later tijd aan die
driften een onbegrensd worftelperk ontfloot, wat werd
toen van beide ? Helaas ! waar M A S S I L L O N, B o sSUET, CORNEILLE, RACINE, VOLTAIRE en
M O L I E R E fchitterden , wat werd daar de gewijde leerfloel ? wat bet fchouwtooneel ?
Doch , indien al geene vroegere wereldgebeurtenisfen
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bevestigden hetgeen ik fchetRe , zouden dan niet de beide
laatile doorgeworflelde jaren ons treffende wenken geven 4 -- • Hagchelijk is de taak van hcn, welke, door hunne
betrekkingen en pligten , beftemd zijn , om zich op de
woedende zee der menfchelijke hartstogten to wagen , of
haar vernielend geweld to keeren . Wat waarborgt hen
van niet zelve door den {form aangegrepen , met de opgeruide baren voortgefleurd , of onder derzelver branding bedolven to worden ? Is bet niet hagchelijk, to
beproeven, wat misfchien alleen door de hand des tijds,
of door een almagtig wereldbeftuur, kan volbragt worden?
Vol vertrouwen echter op dat hooger befluur, blijft
de man van karakter aan bet iluiten van bet alvernielend
kvvaad arbeiden , met al die middelen , welke de Voorzienigheid onder zijn bereik plaatfte . Met regt zegt
daarom een achtingwaardig Schrijver van bet naburige
Frankr!k : „ La vie rdelle d'aujourd'hui est ft plei.
„ ne d'dWnernens et d'orages , que le public ne veut plus
• d'un livre, f'il n'y trouve des pas lions fdroces, des
„ crimes, du fang, tout cc que l'imagination a de
„ ddlire et d'horreur . Mats un homme de gcsnie pla• neroit au-desfus de cet emportement pasfager, et,
• au lieu de cider au torrent, it tdcheroit, a force
• de talent , de ramener fon /ikle d la nature et au
• bon gout ." (*)
Geweldige tegenkanting, echter , fchenkt zelden gelukkige uitkomflen . Beweging bovendien is en blijft bet
leven der volken ; want zonder deze kwijnen of fterven
hunne vermogens . Maar hij , die arbeidt om dezer beweging eene goede rigting to geven en eenen gepasten
werkkring to ontiluiten ; hij , die aller gevoel en fmaak
tot edele gewaarwordingen poogt to geleiden ; hij , die,
zonder zich aan den befmetten geest des tijds to floren ,
door een waardig voorbeeld en echten kunstarbeid , denzelven poogt to zuiveren van , of to behoeden tegen bet
montlerachtige , dat uit of gedurende de volksberoerin(*) Bibliotheque univerfelle, Novembre 1831 .
MENGBLW . 1833, . NO . 1.4 .
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gen ontflaat, -hij veredelt in waarheid de eeuw, waarin hij leeft . Zijn pogen moge een flofje aan de weegfchaal , een druppel aan den emmer fchijnen , dat pogen
is niet geheel vruchteloos . Indien hij, en al wic met
hem regtfchapen en edel denkt, flechts rustig en moedig
voortgaat, dan vloeijen die vereenigde pogingen zeker
eenmaal to zamen tot bet daarilellen van een heerlijk en
doelmatig geheel .
Ik wil, M . H ., ons dierbaar vaderland geen' wierook
toezwaaijen . Wat het finds eeuwen verrigt heeft , en
nog verrigt , ter bewaring van den goeden , klasfieken
geest , in het gebied van vaetenfchappen , letteren en kunilen , is ons alien bekend . Maar dit fmeek ik den Almagtige : dat 1-lij ons , naast ons volksbellaan en oils
volksgeluk , bij then geest beware, en onze gemeenfchappelijke pogingen daartoe met zijnen zegen bekroone
H . H . R L IJ N .
I'IJDRAGE TER BEOORDEELING VAN DE WAARHEID
DES VERHAALS AANGAANDE DE REGTSPLEGING
VAN KARL DEN STOUTEN .
Inder de verhalen , in de Gefchiedenis des Vaderlands
voorkomende, heeft dat, hetwelk betrekking heeft op de
bekende Regtspleging van IK A r. E L I , flertog van Bourgondie, bijgenaamd den Stouten , die in 14 .33 to Gent
geboren werd , in 1467 zijn' vader , Hertog P H i L i P S
I, behalve in andere waardigheden , ook als Graaf van
Holland en Zeeland opvolgde, en in 1477 in den flag
bij Nancy fneuvelde, fleeds de aandacht van vele beminnaars dier Gefchiedenis tot zich getrokken . Dat dit verhaal
aan tegenfpraak onderhevig is, en deszelfs echtheid door
fommigen betwijfeld wordt , is bekend . Bij gelegenheid
dat, ten fare 1818 , het Treurfpel : de Rtegtvaardigheid
van K A R E L DEN S T O UT E N, door den verdienflelij
ken Dichter M . W E S T E R M A N vervaardigd , in het licht
verfcheen , en alzoo doze Regtspleging weder in het geheugen werd teruggeroepen , heeft de geleerde Oudheiden Gefchiedkenner , Mr . J . S c H R L T E AT A, :na voo .a f
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een uitvoerig berigt van dezelve volgens P o N T U S H E UT E R U S (*) gegeven to hebben, een opzettelijk onderzoek
naar derzelver waarheid bewerkftelligd, waarvan, blijkens
bet door dezen onzen geachten landgenoot medegedeelde (f) , de uitflag is geweest , dat , daar , voor zoo
verre hij heeft kunnen nagaan , de oudfte Gefchiedfchrijvers van dit geval niet gewagen, er veel grond is om
to gelooven , dat deze Regtspleging ten onregte aan K AR E L D E N S T O U T E N wordt toegefchreven , en dat ,
wijl er, blijkens de getuigenis van P E T R U S S C R I V ERIUS (4-) en Jon . LODEWLJK GOTTFRIED (§),
een verhaal van nagenoeg gelijken aard aanwezig is omtrent eene gebeurtenis to Milaan , er reden fchijnt to
be(taan , om bet daarvoor to houden, dat bet geval waarfchijnli k aldaar, in her begin der Spaanfche heerfchappij,
to huis behoort .
Intusfchen heb ik onlangs , in de thans zoo zeldzaam
voorkomende Edele Coronycke van Vlaendren (**), een
verhaal aangetroffen , dat tot deze Regtspleging betrekking heeft , en waarin dezelve als werkelijk gebeurd niet
alleen , mar ook als een inlandsch voorval wordt voorgedragen . Nadat vooraf in dit werk (tt) is vermeld
(*) Rer. Burg . 1 . V. c . 5 . p. 139. uitgave van 1639 in
8vo, p . 393-898 . Men zie over dezen Schrij ver j . S C H E L.
T E M A, t . a . p . bl. 28 . en S. D E W I N D, in zijne voortreffe .
lijke Bibliotheek der Nederlandfche Cefchiedfchrjvers, D . I .
bi . 192-198 . I-let berigt omtrent de vermelde Regtspleging
is door H E U T E R U s nit een gefchreven /luk (e manufcripto) out.
leend , en heeft , zoo als de Heer S C H E L T E M A ook op .

merkt, vervolgens ten grondflage gediend van de berigten
van SCR I V E R I U S, C E R i S I E R en anderen, en van de dichtwerken van CATS, VERHOER enz.
(t) Cefchied- en Letterkundig Mengelwerk, D. II . St. 2.

bl . 1---34.
( .1) Bijvoegfel op bet oude Goudfehe Kronykje .
Historifche Kronyk, II . 7 . bl . 1701 en 1702 .
(**) Gedrukt bij W I L L E M V O R S T E R M A N, to dntWer .
pen, 1531 . in fol .
(tt) Bl . 148 . vfo.
Xx9
.

(S)
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geworden , hoe K A R E L in de maand Augustus 1469
zich naar 's Gravenhage heeft begeven , aldaar bet Graafgeding geliouden , en bij die gelegenheid een' perfoon ,
die zich aan moord van eenen Kanonik van St . Donaas
to Brugge had fchuldig gemaakt, met den dood heeft
doen Rraffen , wordt bet volgende (*) aangeteekend

„Item in den voorfeyde ryt qua een vraukin ve Luycke

by den voorfz Prinche in de Haghe in Hollant groote
clachte doende ouer eene officier van de Prinche , die
welcke offtcier gherenfoeneirt hadde der voorfeyder vrauwen man voor dye fomme va vi° Rynfche guldenen, to
betalene teene fekeren daghe, of haer man foude ghehanghen worden .

En dit vraukin quam by de voorfz

offcier, en fy brochte hem iij°

Rynfche guldenen in

minderinghe, om haren ma to Iosfene en fyn lyf (leven)
to behoudene, biddende ontfermelicken om haren aermen gheuanghe man .

En prelenteirde haer en haren man to ver-

bindene vp haer deel hemelrycx , die andere iij hondert
guldenen to betalene , vp dat fy ghenadeghen dach hebben mochten .

Aenghefien dat tlant va Luycke al ver-

dorue was en ghedeftrueirt ende haerlieder goedinghen
(goederen) al verbarnt (verbrand) .

Maer dye voorfz

officier en hadde gheen compasfie, maer feyde dat by
teriont den man foude doen hanghen, of dye vrauwe
gaue hem noch drie hondert Rynfche guldenen , dies
tvraukin feer mesbaerde , weenende en clagende , maer
ten mochte haer niet baten . Ten eynde fprac die wreede
officier tot den vraukene ," enz .
En nu volgt de door dezen Krijgsbevelhebber aan deze
vrouw gedane voorflag , om , ten koste van hare hu(*) Bl . 148 vfo . en 149 ,
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welijkstrouw , kwijtfchelding van de aan hem nog to
voldoene fom to verwerven en bet leven van haren man
to redden ; en wordt tevens berigt , hoe , zij deze aan de
behoudenis van haren man opgeofferd hebbende, de fnoodaard niettemin , ten einde bet bezit van haar voor zich
alleen to verwerven , haren man deed ophangen ; waarna
het verhaal dus voortgaat
„ Ten eynde van den drie daghen, fo hiefch (eischte)
dit vraukin quitancie van der voorfz fomme, en ooc to
hebbene hare ghetrauden man .

Die officier die fpottede

met haer en feyde : Ghy en hebt gheenen man , maer
blyft met my wonende, ick fal hu (u) een weerdeghe
vrauwe maken .

Neen, feyde tvraukin, is wil mynen

man hebbe Als defe officier fach dat hys haer Diet
ontlegghen en confle, hi leeddefe met hem onder den
boom daer haren man hinc , ende fprac , feet daer huma
(uwen man) . Het vraukin dat fiende, viel in onmachte
ende makende groot mesbaer ende luyde roupende wrake
van der grooter onmenfchelicker ouerdaet (misdaad) ,
fu dats hem die officier fchaemde, en ghinck wech om
fvolcx wille, daer wefende ende vergarende . Dit vraukin qua in Hollant als voorfz es, doende haer clachte .
voor de Hertoghe Kaerle . En die Hertoghe Kaerle dede
dit vraukin in goeder bewaernesfe, en hi ontboot met
fcherpen mandemente den voorfz officier .

En hi in

den Haghe comende, die Prinche die leyde hem dit flick
aen, maer hi loochendet Leer ftoutelicken, nietyeghenflaende bet was vp hem gheprouft (bewezen), welcke,
by al kende (bekende) waer fynde, begheerende grooe
ghenade en ontfaermichede . Doe dede die edele Prinche
de voorfz officier bet vraukin trauwen, twelcke fy feer
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noode dede, maer dye Prinche wildet eyndelicken ghedaen hebben .
voorfz

Ende ghetrauwet wefende, hi beual den

officier dat hi alle fine goedinghen heymelic ofte

openbaer in ghefcrifte foude legghe, vp die verbuerte
va linen lyue.

Die voorfz officier en dor(le dat nyet

laten, maer deit met groter vreefen .

En hi gaf tghe-

fcrifte de Prinche, dye welcke Prinche dede maken eenen
fchoonen faertre (oorkonde, bewijsfchrift of akte) va
defen en deidfe befeghelen met linen groten feghele, daer

die voorfz officier fyn confent toe dede, ten fercourfe
(onderitand) en behoue van den lancxten lyue (langstlevenden) van he beeden, to wetene van he en va linen
nyeuwe wyue . Als dit aldus al ghedaen was als voorfz
es , fo fprac die Prinche tot den officier voorfz .

Siet

deer eenen priestere, en fpreickt v biechte . Die officier
iamerlicke belade (beangst)

fynde, riep grotelic ghena-

de, maer bet was al om nyet (te vergeefs) . Doe qua
daer die Prouoost maryfael metter roode roede (de

Halsregter, Hoofdfchout), en by dede de voorfz officier
ae eene boom hanghe

Dit ghedaen fynde, fo gaf die

edele Prinche den vraukinne den voorfz brief met fynen
groten feghele,
officier.

met alle den goeden van den doode

Maer omdattet lastich foude hebbe gheweist

de aerme vraukin tachteruolghene, defe edele Prinche
dede al tvoorfz goet extimeren to ghelde , en hi gaf de
vraukin ghereede penninghen daer voren, waer of dat
de nomere (bet getal) feere groot was .

En by deidfe

heerlicke met goeder bewaernesfe beweghe (vertrekken)
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in haer ]ant , waer bi wel blyct dat hi een Prinche van
iusticien was ."
De fchrijver van dit verhaal is A N D R I E S D E S DIET ,
die in hot laatst der XVde Eeuw in Vlaanderen, vermoedelijk to Brugge, geburen werd, waar hij althans
in 1531 fchijnt gewoond to hebben . Der Latijnfche
tale magtig, en met den inhoud der H . S . en de
fchriften der Kerkvaderen, blijkens de menigvuldige aanhalingen van plaatfen uit dezelve in het werk , waarin
het • bovenftaande verhaal voorkomt , wdl bekend , heeft
men hem hoogstwaarfchijnlijk voor een' Geestelijke to
houden . Van de beoefening der Gefchiedenis zijns Vaderlands maakte hij opzettelijk zijn werk ; en bij de
misftellingen en fabelen, welke hij, met de beste Gefchiedfchrijvers van dien tijd , die de gebeurtenisfen van
do vroegfte tijden ophalen, en even als hij opgeven,
dat zij hunne verhalen uit echte ftukken hebben zamengefteld, gemeen heef t , en welke men hem moet ten
goede houden, daar dit oak zijns fchuld niet was, maar
die van de Eeuw, waarin hij leefde, deelt hij vele belangrijke bijzonderheden met ongemeene naauwkeuri-gheid
en uitvoerigheid mode ; zoodat hij voorzeker nict onder
de minfte Gefchicdfclirijvers zijner Eeuw kan gerekend
worden to behooren (*),
In hoeverre men, op grond van dit verhaal, tot de
waarheid van het geval zou mogen befluiten, wil ik
niet befl sfen . i)aar het intusfchen bij een' niet lang
na den tijd, in welken bet zou hebben plaats gehad,
geleefd hebbenden Schrijver, wiens verdien(len in vele
opzigten niet to miskennen zijn, voorkomt ; in hetzelve
de tijd wanneer, de plaats waar, en de omflandigheden , welke de Regtspleging van IZ A R E L zouden voorafgegaan en vergezeld hebben, zeer naauwkeurig vermeld
worden , en wij ook bij anderen onzer oudlte Gefchied(*) Zie over D E S M E T en zi;n gefchiedwerk in 't breede

ltllmoires pour fervir d l'histoire lit :'draire des
Pays-bas, Tom. IX . pag. 186 ea voig ., uitgave van 1768 in
fol . Tom . It . pag . 271 . en s . DR WIND, t, a . p. bl,
124 en 125.
P A Q U 0 T,
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fchrijvers niet alleen aangeteekend vinden, dat K A TL E L
in den jare 1469 „ ghereyst is tot veel plaetzen binnen
linen landen ende feluer ter audienci ende to recht ghefeten," (*) maar ons ook bepaaldelijk berigt wordt, dat
hij, ,, in 1469 in de hage wefende, hidaer feluer fat in
perfone ter audienci in die grote fale driewerf ter weken
ende dede ene ygeliken recht en iusticie, rycke en arme
en fach niemat an," (t) -- zoo verdient voorzeker dit
verhaal eene bijzondere opmerking . Weinig of niet fchijnt
hetzelve bekend to zijn, en deszelfs mededeeling kwam
mij uit then hoofde niet ongepast voor . Moge zulks
den beminnaren der vaderlandfche Gefchiedenis niet ongevallig wezen, en tevens iets bijdragen, om to beter
to kunnen beoordeelen , wat er is aan de waarheid eener
Regtspleging, toegefchreven aan eenen Vorst, van wien
wij elders niet alleen lezen, , dat hi ee rechtuaerdig iusticier was," (1) maar omtrent wien ook getuigd wordt :
,, Noyt en isfer Prince gheweest, die men aangaende
der faecken van iustitien min conde met vrientfchap,
maech-fchap oft ghelt verblinden dan defen Charel" (**),
en die, van wege deze zijne onwankelbare zucht voor
(*) Zie de Fasciculus Temporum , door J A N V E L D E N A R
in 1480 to Utrecht in fol . uitgegeven, bi. 2¢o vfo. vergel .
met bet berigt, door den Heer S C H E L T E M A nit bet oude
Goudfche Kronykje ontleend en t . a, p . bl . 15 medegedeeld .
(t) Zie Die Cronycke van Hollandt, Zeelandt ende Pries .
landt , beghinnende van Adams tiden tot de geboorte ens
heren Jhefu voertgaende tot den fare 1517, meer bekend
onder den naam van de groote of Divifse .kronyk, gedrukt bij
JAN SEVERS to Leyden, 1517 , in fol . bl . 322(1) Zie Die Cronycke van Hollandt enz . t. a . p . In den

brief van een' onbekende , doch die in dienst van den Her.
tog was , welke in de derum Germanicarum Scriptores , door
s . G . s T 1t V V I U s in 1717 uitgegeven , T, 11 . p. 278-284 ,
voorkomt, wordt R A R E L vir aequitate plenus (een man vol
van regtvaardigheid) genoemd .
(**) Zie L. VAN HAECHT GOIDTSENHlOUaN,
. 8o vie.
ChrenickvadHertginvaBbt,l
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de uitoelening van regt en geregtigheid, hoe veel berispelijks er ook anders in zijn karakter moge gevonden
worden, vrij algemeen zeer geroemd wordt, en nit then
hoofde feeds vereerenswaardig blijft !
Katw k aan Zee,
ISAK VAN 11ARDERWL X,
den a7 September 1833 .
Predikant.
NOORD-AMERIKAANSCHE VOGELS .

(Vervolg en Jlot van bl. 6o8 .)
De Tr•ekduiven .

D

e trekduif (columba migratoria) houdt zich op in bet noon .
den van llmerika, van de Hudfons-baai tot aan den zeeboe.
zeal van Mexico. Enkele troepen van deze duiven overwinteren tot onder den zestigflen graad noorderbreedte, en voeden zich met jeneverbesfen, die zij daar in menigte vinden .
Het mannetje is grooter en fchooner dan bet wijfje, dat
geensz-ns die levendige, van god-enpurlfchite,
rende, kleuren heeft ; want, hoe veel verfcheidenheid er ook
in deszelfs bonte vederen is, de hoofdkleur blijfc toch altijd
een dof aschgraauw . Ook bet vuur der oogen is minder le .
vendig, en zelfs de pooten zijn minder rood. De ganfche
lengte van bet mannetje , van den fnavel tot aan bet einde
van den ilaart, bedraagt twee Eng . voeten, Deszelfs kop
is leikleurig blaauw en de borst roodachtig, ten naastenbij
van de hazelnotenkleur. De hats prijkt met de fraaifle kleuren ; goud , groen , purper en een prachtig fcharlakenrood
fpelen aan denzelven in hewegelijke tinten. Maar de hoofd .
kleur der vederen is een met zwarte en bruine vlekken bezet
leikleurig blaauw. De bulk is zuiver wit en de ilaart zeer
lang . Midden door denzelven loopt eene glanzige zwarte Itreep.
Merkwaardig zijn vooral bij de trekduiven derzelver gezellige vereenigingen en verre reizen . Niet bet verlangen naar
eene zachtere lnchtflreelt bij invallende vorst , maar gebrek
aan voedfel dringt dezelve , om to verhuizen . Zij regelen
zich niet naar de jaargetijden, maar eeniglijk naar overvloed
of fchaarschheid van vruchten, die zij eten . Zij verhui .
zen niet, cer de voorraad in bet oord, waar zij zich ophou.
den, verteerd is . Zoo gebeurde bet eens , dat de bewoners

658

NOORD •AMERIHAANSCHE VOGEL$ .

van Kentucky de trekduiven , nadat ze daar eenige jaren in
verfcheidene flreken geweest waren , eensklaps alien zagen
verdwijnen, dewijl bet gewas der eikels flecht uitgevallen
was . Eerst na lange afwezigheid keerden zij in dezelfde oor.
den terug. Volgens geloofwaardige berigten , heeft elders in
Noord-Amerika iets dergelijjks plaats gehad . De vlugt der
.4merikaanfche trekduivenn is verbazend, en gaat verre alles
to hoven, wat men in Europa aan de zoogenaamde briefdra .
gers heeft opgemerkt . Hare fnelheid grenst aan bet wonderbare . Eenige in den omtrek van New.Tork gefchotene trek .
duiven hadden den krop nog vol rijstkorrels, die zij nergens
anders, dan in 4arolina en Georgia, hadden kunnen krijgen.
Daar men nu met zekerheid weec, dat ook bet moeljelijkst
to verteren voedfel ten hoogfle twaalf uren bet maagfap van
deze vogels wederflaat, zoo heeft men hieruit bet gegronde
befluit afgeleid, dat deze dieren, in den tijd van althans niet
rneer dan zes uren, eenen affland van tusfchen de drie . en
vierhonderd mijien, of omtrent d8ne miji in eene minuut,
(vijfentwintig postmijien in bet uur) afgelegd moecen hebben .
Naar deze berekening zou eene trekduif in twee dagen den
Atlantifchen oceaan overvliegen . Volgens opgave van een
Edinburger tijdfehrift, is dan ook werkelijk in 026 zoodanige vogel op de kusten van Schotland gedood geworden .
Voorts is deze ongemeene kracht in bet vliegen geenszins
bet eenige voordeel, dat der crekduiven re (lade komt ; zij
hebben ook een voorcreffelijk gezigt, en kunnen, zonder in
de fnelheid der vlugc ce vercragen, hoog nit de lucht onderfcheiden, waar boomvruchten en zaden tot voedfel to vinden
zijn . Zoodra zij lets van dezen aard bemerken, itrijken zij
neder . Viiegen zij over eene landtireek, welke geen voedfei
oplevert, zoo houden zij zich hoog in de lucht . Doch hebben zij eene welkome ontdekking gedaan, dan zweven zij
in de fchoonfle orde nederwaarcs, om de fireek, welke haar
fpijze fchijnt to beloven, nader to bezigcigen, en daarop
wordt dan de grond niet zonder groote voorzorg betreden .
De trekduiven (dus verhaalt een allezins geloofwaardig aanfchouwer) zijn in de wouden van Noord-,4merika in zooda.
nfge menigte, dat ik, na derzelver oncelbare troepen vele
jaren met eigene oogen gezien en haar in onderfcheidene
luchtflreken onder verfchillende omflandigheden waargenomen
to hebben , nogtans zwarigheid zou maken , volgende daadzaken to vermelden, zoo ik mij niet op eene menigte oogge .
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tuigen kon beroepen, die hetzelfde aanfchouwd en in mijne
verbazing gedeeld hebben . Eens reisde ik in den herfst van
mijne woning aan de oevers van den Ohio, to Hinder/on , in
Kentucky , naar Louisville . Onder weg bemerkte ik duiven ,
welker vlugt van bet noordoosten naar bet zuidwesten ging .
Ik bevond mij op de woeste , omfreeks Hardensburg zich
wijder uitfrekkende vlakte . De boven miin hoofd voorbij .
vliegende troepen duiven wetden Reeds talrijker ; in zooda .
nige menigte had ik ze nog nooit gezien . Op een' kleinen
heuvel wiide ik, met papier en potlood voorzien, baproeven , om door freepjes de voorbijvliegende troepen aan to
teekenen ; maar we dra vermeerderden deze met ongemeene
fnelheid , zoodat ik mijn voornemen moest opgeven , daar ik
de verfchillende vlugten niec meer onderfcheiden kon . In den
tijd van eenentwintig minuten, zoo lang als mijne aanteekeningen duurden, bedroeg bet aantal mijner potloodfreepjes
163 . Zoo vele troepen duiven waren dus binnen mijnen ge
zigckring
g voorbijgetrokken . Maar ten laatfte was bet ddne
enkele onafgebrokene vlugc, en letceriijk werd de zon verdonkerd door eene wolk van duiven ; daarbij bedekte de
drek , welken de vogels nit de hoogte lieten vallen, den
grond als met fneeuwvlokken , en de beweging der vleuge .
len veroorzaakte een eenzelvig fuizen en piepend of fluitend
geluid in de lucht. Tetwijl men mij in de naasce herberg,
waar de zoucrivier in den Ohio fort, een middagmaal bereid .
de, had ik tijds genoeg, our de aankomerde, ontelbare dui .
ven .masfa's op miju gemak waar to nemen . Westwaarts had
ik den Ohio voor oogen, en naar bet oosten cen zeer uitge .
breid woud van beukenboomen . De vogels vlogen voorbij ,
zonder zich op to houden, of een' enkelen achcerblijver te .
rug to laten. De landfreek , waar ik mij tbans bevond , kon
niets aantrekkends voor hen hebben, dewiji er geene beuken .
noten en eikels gegroeid waren . De vogels hielden zich dus op
zoodanige hoogte, dat bet beste jagtroer dezelve niet zou
hebben kunnen bereiken . Werd fours de achterhoede van eenen
troep bedreigd door een' zwarten valk, zoo floten zich oogenblikkelijk de rijen, en daar vormde zich een digte drom,
welke de fchoonfe wendingen in de lucht maakte, meermalen
zich met de onfuimigheid van eenen woudfroom en met ver_
doovend gersas naar de aarde nederfortte, en, wanneer dezelve
door veelvuldig zwenken den vijand vermoeid had, weder,
als eene fatige znil , opwaarts feeg , en de vroegere gol .
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vende bewegingen voortzecce, die, alhoewel near eenen zeer
grooten maatftaf, de kronkelingen geleken , welke men flan.
gen in bet water en op bet land ziet maken . Het voorbijvliegen der crekduiven in bet oord van Hardensburg duurde
drie voile dagen. Al then cijd bleef de ganfcbe bevolking
onder de wapens, en ieder, oud en jong, maakte werk van
de jagt. De fchutters plaatften zich voornamelijk son de
oevers van den Ohio, dewiji de duiven bij bet overfteken van
eene rivier gewoon zijn zoo laag to vliegen, dat zij onder
bet fchot komen , en dan in zeer groote menigce geveld kun .
nen worden . Eene week long werd van niets , dan van duiven, gefproken, en geen ander vleesch , dan duiven , gegeten. Ook was de lucht vervuld van de uitwafemingen der
duiven, welke, als die vogels in zoodanige menigce bij elkan_
der zijn , zeer flerk rieken.
Wanneer verfcheidene zulke duivenvlugten in dezelfde rigting zeer kort op elkander volgen, ziet men gewoonlijk allen
op dezelfde plaats gelijke wendingen maken . Deze gelijk.
heid in de bewegingen is zeer merkwaardig en moeijelijk to
verkiaren . Wordc b . v . een afzonderlijk vliegeade croep door
den aanval van eenen valk of van eenigen anderen vijand in
wanorde gebragt , zoo houden de overigen nogtans vol, de
door de voorften befchrevene lijn to volgen , en laten niet
dine dier wendingen no ; maar ook bet voor een oogenblik
door fchrik bevangen gedeelte hertlelt zich , zoodra bet ge .
vaar voorbij is , terttond weder, en volgt op nieuw de viugc
der anderen . Men heeft, althans ten naastenbij , pogen to
berekenen , hoe groot bet getal van zoodanige ontzaggelijke
menigte duiven wel zijn zoude . Als men b . v . aanneemc,
dat eene viugc van eene miji in de breedte, hetgene ver be .
neden de gewone mast is , tot den doortogt door de woon .
plaits van den waarnemer drie uren noodig heeft, zoo moet,
dear de fnelheid ddne miji in de minuut bedraagt, de lengte
van bet ganfche beer 18o mijlen zijn , de miji op 1760 Engelfche ellen (yards) gerekend . Stelt men nu verder op de
ruimte van eene el twee duiven, dan zal de geheele menigte der vogels 1,115,136,000 beloopen ; en dear elke duif
dagelijks ten minfle een' halven kop vruchten of zaden verteert, heeft zoodanige duivenvlugt elken dig zeker 8,712,000
fchepels noodig.
Zoodra de crekduiven , gelijk boven reeds met een enkel
woord is aangemerkt, van verre eene genoegzame hoeveel .
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heid van voedfel op boomen of velden bemerken , maken zij
toebereidfelen, our ftil to houden . Dan ziet men dezelve in
eenen kring rondvliegen, o :n bet oord eerst goed op to ne.
men ; en deze kringvormige bewegingen, nu eens hooger ,
dan lager en in verfchillende rigtingen gemaakt , toonen de
kleuren der vederen in den fchoonften, Reeds afwisfelenden
glans . Wanneer in de eene rigting de ganfche vlugt in eene
helder blazuwe kleur verfchijnt, zoo gaat bij eene wending
dit blaauw in bet donkerfte purper over . Allengs worden de
vogels flouter, en wagen bet eindelijk, de wouden binnen
to fluipen , onder welker loof zij weldra alien verdwljnen .
Het duurt echter niet lang, of zij komen weder tea voor .
fchijn. Nog moddiger geworden , ftrijken zij op den grond
neder, tot dat een plotfelinge fchrik hen met zulk een ge .
weld en fnelheid in de bosfchen terugjaagt, dat bet geraas
der vleugels alle vijanden , ook de koenflen , met uitzondering van den mensch alleen, vrees aanjaagt . Dringende behoefte aan voedfel drijfc hen echter op nieuw uit de fchuil .
plaats en overwint alle befchroomdheid . Onder de dorre,
afgevallene bladeren zoekeu zij de zaadkorrels en vruchten
van bet vorige jaar . Hierbij zijn zij in hunne bewegingen
zoo behendig en fnellen fchijnbaar zoo verward door elkander - zij komen en gaan , ftijgen op en nedr, en doorkruifen
elkander in alle rigcingen met zoodanige fnelheid, dat de ver .
baaade aanfchouwer zou meenen , alien to gelijk to zien weg.
vliegen . De grand, waarop zij zich nederzetten, words zoo
goed doorzocht, dat er niets overblijfc . Deze oogenblikken
zijn bijzonder gunflig voor de jagers , die eene ongeloofelijke
menigte van duiven kunnen dooden, zonder dat derzelver
aantal in bet geringfte fchijnt to verminderen . Op zoodanige
dagen zetcen zich de trekduiven , na rijkelijk voedfel geno .
men to hebben, tegen den middag ter ruste op de boomen
in de nabijheid , en fchijnen dus zittende de vercering of to
wachten ; dock, zoodra de zon onder den gezigteinder verdwijnt, vliegen zij gezamenlijk op, en begeven zich naar
een gemeenfchappelijk nachcverblijf, hetwelk, volgens naauw .
keurige en herhaalde waarnemingen , fours over de honderd
mijlen verwijderd is . Die flaap- of rustplaatfen fchenen den
fteller van deze berigten ook , in meer dan Bdn opzigt, naauw .
keuriger opmerking waardig to zijn . Ht bezocht ddne der.
zelven, in de nabijheid van de groene rivier in den Staat
Kentucky gelegen, meermalen . Het was, wat men gewoon .
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lijk van alle deze nachtverblijven kan zeggen, eene der
fchoonfle partijen van de bosfchen aldaar. De boomen van
dezen omtrek verhieven zich , geheel vrij van onderhout en
flruiken, tot eene verbazende hoogte . De berigtgever door .
kruiste dit bosch in eene lengte van veertig en gemiddetde
breedce van drie mijlen , met oogmerk , ow , veertien dagen
nadat de vogels op den gewonen tijd bezit daarvan genomen
hadden , derwaarts terug to keeren .Hijkwamdnoer
kelijk op den bepaa!den tfjd , twee uren v66r zonsondergang,
daar weder aan . Duiven waren er fechts tiveinieen re zi in ,
moor wet eene geweldige memgte van jagers pier hunne poorden en van bet noodige vourziene wagers . Zit badden zich
gelegerd rondom de verzamelplaats, aiwaar men de vogels
verwachtte . Twee boeren nit een, wet honderd mijlen ver .
wijderd , gewest (Rus%1./Iad) hadden tweehonderd varkens
herwaarcs gedreven , om ze met duiven ce voederen , en dus
op eene onkostbare wijze in korten cijd vet to mesten met
een zoo krachtig voedfel . Hier lagen duiven in ongemeen
groove hoopen , om ingezoucen to worden ; daar werden ze
met zout ingewreven . Uic alle deze om(landigheden was op
to waken, in welk eene verbazende hoeveelheid ieder dag de
middelen moesc opleveren, om eene zoo vernielende jagt
voort to zetten . Men moesc zich echter bet meest hierover
verwonderen , dat deze gevleugelde flagtoffers elken avond
uit den Stoat Indiana, welke hun destijds rijkelijk voedfel
verfchafte, herwaarcs kwamen, om in bet gewest Kentucky,
onder bet moordend lood der jagers, eene ruscplaats to zoe .
ken ; dat zij nit den omtrek van JeferfonJad elken avond
eenen weg van honderdvijfcig mijlen aflegden, en met het
krieken van den dag weder roar bet oord terugkeerden, van
waar zij den vorigen avond gekomen waren . Eene laag west,
ter dikte van eenige duimen, bedekce den grond in den ganfchen omtrek van dit nachtverblijf. Wanneer men dezen its .
len , witten bodem , de geknakte boomen , de afgefcheurde
of gebrokene takken aanziet , zoude men denken , dat een
o rkaan . i n dit woud had gewoed , en op den vernielenden
flormwind de winter met zijn' ganfchen barren nafleep cerilond ingevallen ware .
Tegen den avond maakten alle de jagers, ieder naar mate
van bet werk, dat hij to verrigcen had, zich gereed . Eenigen droegen , in ijzeren potten, zwavel aan ; anderen waren
met oaken of een aantal uit zeer dor en harsachtig dennen .
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bout vervaardigde latten voorzien . De voornaamfle jagers
bidden jagtgewee n met dubbele loopen . De zon was reeds
oudergegaan , en nog nergens een vogel to zien . Eensklaps
hoorde ik een algemeen gefchreeuw t „ Daar zijn ze I" Her
bij derzelver nadering ontflaande gedruisch geleek her fluiten
en gieren van den wind door de couwen van een (chip, welks
zeilen ingehaald zijn . Toen de viugt duiven boven mijn
hoofd voorbijzweefde, gevoelde ik eene vrij fterke beweging
der lucht . Terwi)i nu verfcheidene duizenden vogels met
ilokken d .rodgeflagen werden, kwatnen er nog deeds meer
aa'nvliegen , en de van aile kanten opvlammende vuren verlichtten her prachugfte , maar vreefelijkfle fchouwfpel, dat ik
ooit gezien beb . Bij millioenen fnelden de duiven aan, ftortten
op elkander, en hechtten zich aan elkander, gelijk de bijen
van eenen aan een' tak hangenden zwerm . De bovenfte twij .
gen braken onder her gewigt der vogels, florcten met der .
zelver last naar beneden , rukten in her vallen de onderile
takken mede, en floegen dus tevens alle duiven neder, die
onder her bereik kwamen . Te vergeefs zoude men pogingen
gedaan hebben , om bij dit gedruisch met den naascen perfoon to fpreken ; zelfs een luid roepen werd onder dit alge .
meene geraas nier gehoord . Men kon alleen bet ontplof.
fen der jagtroeren onderfcheiden ; offchoon foms eersc aan
her weder laden werd bemerkt, dat de jager zijn geweer
had afgefchoten .
Voorzigtigheid gebiedt, dat men zich buiten den kring
houde , waarin de vernielende flagting plants heeft . Niemand
waagt zich binnen denzelven . De varkens worden opgefloten
gehouden, tot dat men dezelve zonder gevaar kan loslaten .
Men wacht den volgenden morgen af, om de gedoode en
gewonde vogels re verzamelen . Ditmaal fcheen er aan de
vlugt der duiven , die naar de gevaarlijke flaapplaacs been .
fnelden , geen einde to zullen komen . Eersc tegen milder .
nacht begon de sandrang to verminderen . Her nedervellen
duurde echter voort , tot dat bet dag werd . Daar ik gaarne
onderzocht wilde hebben , hoe verre wel dic verdoovend
jagcrumoer gehoord kon worden, zond ik een' in de bosfchen
zeer kundig' perfoon uit, om zulks to vernemen . Na verloop van twee uren kwam hij terug met her berigt, dat
her geluid meer dan Brie mijlen ver duidelijk to hooren
was geweest .
Toen de dag was aangebroken, klonk een geheel ander
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geraas mij in de ooren ; hetzelve kwam van bet vllegen der
duiven, welke alien to gelijk, zoodra de zon boven de kim .
men verfcheen , haar nachtverblijf hadden verlaten en weg .
ijlden, om voedfel to zoeken . Nu veranderde wederom bet
tooneel . Men hoorde thans bet gehuil van wolven . Vosfen ,
losfchen, kaguars , beeren , en eene menigte andere vleeschetende dieren van den tweeden rang, kwamen uit hunne fluip .
boeken voor den dag, om insgelijks van bet jagtregt gebruik
to maken ; terwijl de adelaar, de valk, en onmiddellijk na
dezelven onverzadelijke fcharen van wouwen en raven toe .
fchoten, om ook voor bun aandeel zich de flagting van dezen nacht ten nutte to maken . Te gelijk met alle deze roo .
verbenden verfchenen nu ook de jagers , om de duiven in to
zamelen . Wat deze niet konden wegvoeren, gaf men aan
de varkens en honden priis . Daar was bijkans geene dier .
foort, tam of wild, welke niet ten koste van bet arme duivengellachr zich rijkelijk verzadigde. Dit alles in aanmerking
nemende, zoude men dcnken, dat de duiven, door eene zoo
groote menigte van vijanden vervolgd en zelfs in de nacht .
rust belaagd, verdelgd of althans zeer verminderd moesten
worden . Gedane waarnemingen bewijzen echter bet tegen
deel, en doen gelooven, dat bet aantal der duiven ten naas •
tenbij in dezelfde verhouding tot den omvang der bosfchen
blijven zal . De duiven zijn dus, om zoo to fpreken, de
Amerikaanfche landharing I Reeds in 1805 zag ik aan de
kaai to New .Tork een Schooner met eene lading duiven aan .
komen, die men aan de Hudfon .rivier gevangen bad . Het
iluk werd voor een cent verkocht - honderd voor een
dollar. Ik ken eenen inwoner van Penfylvanie, die op ddn'
dag vijfhonderd doziju in een net, en twintig dozijn op
eene andere wijze gevangen had . Verder zag ik in de zoutwerken van Shawanen.town zeer vermoeide Negers, die den
ganfchen dag bezig waren geweeat met bet afmaken van dui .
ven , welke door bet uirdampende zout gelokt werden ; en
nog in 1826, na een dertigjarig verblijf In de Vereenigde
Staten, trof ik vlugten duiven aan, welke even talrijk fche .
nen als de eerflen , die ik bij mijne aankomst in dit land
had gezien .
De broedtijd noodzaakt de trekduiven , fchuilplaatfen diep
in de bosfchen op to zoeken . Een eenige boom wordt met
vijftig tot honderd nesten beladen, welke niet zeer diep zijn
en uit ineengevlochtene rijsjes beflaan . In zoodanig nest leg-
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bet wijfje twee cijeren en broedt ze zorgvuldig nit, terwijl
bet mannetje voor hare veiligheid en behoeften zorgt, en hec
haar noch wan voedfel, noch aan bewijzen van teederheid
ontbreken laat . Meestal zijn de jongen zoo gelukkig, dat
ze her nest kunnen verlaten, ecr de rnensch deze vreedzaine
verbiijven befpied heeft. Gaat echter cen jager of houthak .
ker in de nabijheid dezer nesten voorbij, zoo brengen flag .
tingen , nag gruwzamer dan de boven vermelde, fchrik en
vertwijfeling in bet tot nu toe zoo gelukkige gezin t de
boomen worden geveid , en de jonge duiven of nutteloos op
den grond verpletterd , of opgegeten onder de oogen der ouden, die onbewegelijk bet akelig fchouwfpel aanzien, zon .
der dat hun gekerm de onbarmhartige verftoorders van hunne
zoetfte hoop vermag to roeren .
Hoe wreed is niet de mensch I En hoe oneindig groot is
niec de rijkdom der fchepping, en hoe blijkt dasruit de
onbekrompene weldadigheid des Scheppersi
ZOU HET LAGER ONDERWIJS O0K NOG IET8 TE WENSCHEN
OVaRLATEN ?
I7et is inderdaad bemoedigend, als wij, den blik op Europa
vestigende , de zekerheid verkrijgen , dat geen land zoo gelukkig is als Nederland , niettegenflaande bet nu drie jaren
lang miskend werd en verguisd ten gevalle van een beginfel,
welks omhelzing en verbreiding allerwegen onrust en misda .
dige woeling begunlligt of verwekt . Nederland ftaat, luister .
rijk in deszelfs eere gehandhaafd , als bet uitgelezen plekje
daar, dat, to midden van zoo vele door gisting en oproer
gefchokte Staten, rust en orde bleef behouden ; nog her aan .
minnig beeld vertoonende van een klein , maar bekoorlijk ei .
land, dat omfchuimd wordt door ziedende baren, die echter
magteloos verfluiven op de rotfen van liefde, eensgezindheid
en trouw , welke n A T O'S erf ten bolwerk tegen den alge .
meenen vloed verllrekken ! ja , de band van eendragt bleef
Vorst en Volk omtlrengelen , en alle opofferingen , zelfs de
zwaartle , werden door beiden gereedelijk voor bet Vaderiand
gedaan ; ja zelfs de oho+,rikbare volharding des Konings, al
fcheen di° met de poff~lijke belangen der Natie to flrijden,
werd
hiar toeircjuichl: en gep rezen, in fpijt van den op
Y. °
y
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onze verdeeldheid loerenden en op onzen ondergang hopenden vreemdeling, die in bet einde moest erkennen, dot de
Batavier geene ftoffelijke belangen achr, wanneer die met
de hoogere, de zedelijke belangen onvereenigbaar zijn .
Vanwaar de volksdeugden, die onzen landaard meermalen
in flormachtige tijdsgewrichten , maar bovenal federt bet tijd.
flip van den fnooden afval der Belgen , zoo heerlijk frerden ?
Deze vraag , meermalen gedaan , werd, en ook niet ten on .
regte, beantwoord door to wijzen op de loffelijke pogingen,
welke bier to lande, vooral in de laatstverloopene dertig jaren , zijn aangewend tot zedelijke en verftandelijke befcha .
ving der fchamele jeugd en tot verbetering van bet onderwijs
in bet algemeen ; pogingen, welke voorzeker ondankbaar
zouden worden miskend, indien men niet gereedelijk toeftemde, dot die voortreffelijke burgerzin , welke onder ons uitblinkt , voor een groot deel de vruchc is , die zich uit bet
zaad van een gepast en oordeelkundig onderwijs oncwikkelde .
Het zoude echter evenzeer ondankbaar zijn, wanneer wij niec
meer nog aan den godsdienftigen zin , welke ons Volk, be.
trekkelijk gefproken, Reeds onderfcheidde, de betoonde geese .
kracht, volharding en cooed toefchreven, waardoor Nederland chaos met eene eerkroon mag prijken , welke onzen
T o L L E N s to regt deed zingen
„ Wij ruliden voor cene eeuw van vreda
„ Den luister onzer dagen niet!"
en wij dwalen gewis niet , als wij bet daarvoor houden , dot
die godsdienltige zin een erfgoed is van bet voorgeflacht,
dot een' wereldberoemden D E R U I T E R kende, die niec mih .
der door vroomheid dan door dapperheid uicblonk ; een voor .
geflacht, dot vroeger waardig was, in den heiligften opftand,
Vorften aan bet hoofd to hebben, wier blinkend voecfpoor
wij nog door hunnen godvreezenden Nazaac zien betreden,
wanneer hij de Nederlanders, bij elke gepaste gelegenheid,
voorgaat in bet openlijk eerbiedigen van den Allerhoogflen .
Incusfchcu fchijnt er grond to beftaan voor de vrees, dot die
godsdienflige zin der Natie haar niet altijd zal blijven bezie .
len , en rijst dezer dagen wel eens de vraag op , of, in weerwil van al her goede , dal de beflaande verordeningen voor
bet onderwijs kenmerkt, er niec nog veel to wenfchen over .
blijfc met becrekking tot de zedelijke , echt godsdienftige
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vorming en opleidin der j ca d ; (*) en bijaldien deze vrees
eens inderdaad niet van grind ontbloot ware, dan zoude bet
ook niet overbodig kuni-cn gcacht worden, daarover een
ernftig woord in bet n?icden to brengen, vooral nu er, gelijk men beweert, a :n gedacht words, om de beflaande verordeningen op bet lager onderwijs to herzien en to wijzigen .
De voor to dragene bedenkioo~ ;en zouden dan door bevoegden
ten algemeenen rutte, k
:-oven wcrden getoetst, en, voor
zoo verre zij ble1en
is he,,ben, kon bet gebrekkige,
In bec t ;; dozen beiiaando,orden
un verholpen .
Allermeest toch is er dea Vaderlande aan gelegen, dat bet
opkomende geflacht >>icc oo caarde van de deugden der Vade .
ren ; en hat behoci't we goon bczoog, dat de onderwijzer
een zaad kan ftro<iijen, dat, eenmaal tot vrucht gerijpc, de
weldadigite gevolgen voor bet Vaderland kan hebben . Is
het dan noodzal ;elijk, dart onze kinderen de baan van nuttige
wetenfchap >en warden ep ; ;eicid, en door derzelver grondige
beoefening tot fiaraden der :Maatfchappij gevormd , niet minder noodzakcfijk is 1-inn K ;:
n t:g cpleiding ; en waar
deze gebrekkig is of gehcci words verwaarloosd , daar loopt
men gevaar, ;nenfc ;ten tc kweeken , op weike bet fpreekwoord kan wvordea coegcirast : n Hoe grooter geest, hoe
grooter beest i" Of zoude nict menig booswicht bij eene
minder geoefende keunis sevens minder fchadelijk voor de
Maatfchappij pewees : zijn ? ca is hoc niet de geileldheid van
het hart, do waarde hcpaait der kundigheden, die den
mensch veifi,ren? ;_lot is wear , d , fchoolverordeningen maken bet den ordercvijzar ton pligt, om ook op bet gemoed
zijner leerli ;ig ,an
weri _n , en tot de van hem gevorderde
kundigheden behoort ook j?e kennis der Bijbelgefehiedenis ;
maar zoude bet niet juts :t die ged-eelte van 's onderwijzers
taak zijn , waarvan men , over be, eigemeen , bet minst werk
maakc, en wel voornamel jl: oar oorzake , dat men er minder
door fchitterc, en er minder lof door behaalt b j den grooten
hoop, die niet in de vreeze des Ileeren bet beginjel van alle
wijsheid wil zien , noch gelooft , dat alle goede gaven en volmaakte giften van den Lader der lichte afdalen , en evenmin geneigd is gehocr to gov :n ann de woorden uit den
(*) Men vergelijke bier do behn€r i,o wznken, door Pa .
ter G I 8 A R D , to dozer zaio diencnde , gegeven ; zie dit Men .
gelwerk voor 183t,
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mond der waarheid : Zoek eerst het koningrijk Gods en z jne
geregtigheid, en alle andere dingen zullen u toegeworpen wor .
den P Zoude her nit then hoofde niet wenfchelijk mogen ge .
acht worden , dat men voorcaan dit deel van des onderwijs zers taak als her noodzakel jk/fe achtte , en, wel verre van
zulks, in de reeks der van hem gevorderde kundigheden, met
deze als op ddne lijn to plaatfen, de laatflen veeleer aan de
hoofdzaak ondergefchikt maakte ? Zoude de onderwijzer, die
zeif van bet gewigt zijner Christelijke roeping doordron .
gen Is, en als zoodanig niet koud en werktuigelijk, maar
vurig en belangflellend zich met zijne leerlingen, to gepas .
ten cijde, over de waarbeden van de Godsdienst onder .
boudt , hen niet meer , dan thane veelal gefchiedt, in eer .
bied en liefde voor God en den Verlosfer ontvonken, en z66
den hechten grond leggen , waarop hij met zegenrijk gevolg
aan hunne verflandelijke befchaving konde voortwerken ?
Zoude op die wijze her Vaderland niet de rij van acht.
bare burgers aanwinnen, in wier kring w1j zoo gaarne
wenfchen, dat onze kinderen na onzen dood mogen leven?
Ach ! deze zoo natuurlijke wensch is, helaas I een ijdele
wensch, wanneer wij, over bet algemeen, op her aanko .
mend geflacht in Nederland zien . Men wane niet, dat wij,
bij den we! eens overdreven' lof van de zeden en gods .
vrucht der Vaderen, blind zijn voor her vele goede, waar .
door bun thans levend nakroost zich nog loffelijk onder .
fcheidt ; wij noemen integendeel hem ondankbaar en zwart .
gallig, die her vele goede voorbijziet, dat wij ook nog in
dit opzigt op onzen mildgezegenden bodem mogen aan .
treflen . Men kan echter ook den roem van dat goede over .
drijven, en, behalve dat wij door weidfcbe grootfpraak onze zwetfende Naburen , en geenszins onze eenvoudige Vaderen evenaren , loopt men er ook grooc gevaar door, de
menigte tot ingenomenheid met fchijn boven wezen to ver .
leiden . Vooral bij een zoo ernftig onderwerp, a!s her on .
derhavige, komt bet op daadzaken, niet op fraaije befpiegel!ngen aan. Men verheffe niet den flaac van bet onder .
w1js in ons Vaderland dermate, dat men de Regering doe
gelooven , dat er to dezen niets to wenfchen overblijft I
Haar, die bovenal geroepen is, om her onderwijs to doen
zijn, war bet kan en behoort ce zijn , is her niec onveror
fchillig to wezen, dat de onbevooroordeelde en Christelijk
denkende vriend des Vaderlands onwillekeurig moot glint .
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lagchen, wanneer hij nu en dan, onder deze of gene fierlijke, in bet openbaar gehoudene redevoering, ontwaart,
dat zelden of nimmer 's redenaars genoor werd gekwetst
door die zedelijke wanklanken, waarvan inzonderheid de
achterbuurten van Neer Iands hoofdflad wedrgalraen ; wanklanken, die eene deeriijke gefteldheid van den zedelijken
toeftand, met name der geringe valksklasfe , aanduiden , waar .
van bet meerendeel no,-tans onderwijs heeft genoten ; wan .
klanken eindelijk, die, helaas ! niet zoo fchaars vernomen
worden , dat men ter goeder trouwe zou durven beweren , dat
ze als enkele distels op een veld vol goede halmen to befchouwen
zijn . En waardoor onderfcheiden zicb die wanklanken nu in .
zonderheid? Door niets minder, dan bet allerfchandelijkst,
op velerlei wijze zich uitend , misbruik van Gods heiligen
naam ! - terwijl men kinderen van naauwelijks acht of tier
jaren, to midden van hunne onnoozele fpelen, tot ergernis van elken weldenkenden, dezelfde hoogst onbetamelijke vloekwoorden hoort uicen, welke velen, ja den mees .
ten onzer krijgslieden (van hoogen en lagen rang) als op
de lippen ziju beftorven , en welke meer en meer ook tot
andere flanden en rangen der Maatfcltappij overflaan . Men
bewere vrij, dat deze laaghartige hebbelijkheid tot bet eigen .
dommelijke van den Militairen iland zou behooren , ja zelfs , dat
zij den glans der uniform zou opluisteren l Niemand zal coch
wel durven beweren , dat die verregaande ongodsdienftigheid
eene eigenfchap van den kindfchen leeftijd is 1
Mogt men er aan twijfeien, of ongodsdienftigheid, of lie .
ver nalatigheid in her vroegtijdig ftrooijen van zaden der
godsvrucht in de jeugeige batten, eene bron zij van groote
rampen , men fla bet oog op Duitschland, - zie, welke
planten er in de kweelthoven der kennis zijn opgefchoten,
en vergelijke de uitwerkfelen van de fakkel der fpitsvindige
Wijsbegeerte met die van bet Goddelijk Evangelie ; weldra
zal men de oplosfing vinden van bet raadfel, hoe her mogelijk zij , dat, twintig jaren na de afwerping van her Fran .
fche dwangjuk, de tegenwoordige Duitfche jongelingfchap
op de graven der helden van Katsbach, Dennewitz, Leipzig,
Hanau e nz . enz . d e Masfeillaife en Parijienoe kan aanheff n!
Niet alzoo verbastere bet Volk van Nederland ; maar elk ,
die her wdl met her Vaderland meent, vooral zij, die
bet tcezigt over her onderwijs uitoefenen , mogen bet be.
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feffen , dat er, tot het doen herleven van de reinere voor
ouderlijke zeden en godsvrucht , veel , onuicfprekelijk veel
goeds kan geflicht worden in de fcholen, wanneer men in
dezelve minder leers fnappen van SOCRATES en C A T o,
van L E O N I D A I en R E G U L U S, maar zoo veel to meet
grondige en heidere begrippen poogt in ce boezemen, w el .
k e tot de heiliglle belangen der menschheid in de naauwfte
betrekking flaan !
Op die wijze zal eerie dwaze eerzucht -- die prikkel
tot zoo vele verkeerdheden - in de jeugdige harten niet
wortelen, maar degelijkheid en braafheid bij de jeugd worm
den aangekweekt, en nit her geflrooide goede zaad rijpt
dan gewis in de toekomst voor Nederland een oogst, welke
vruchten voortplant, die de late nakomelingfchap nog zullen
voeden en tot zegen zijn .

DR PARIJZSR KOETSIERS .

was is bet veel veranderd federt den tild , toen H 6 N D R I K
IV aan SULLY fchreef : Lieve Neef! ik kan u dezen avond
niet bezoeken in het drfenaal - in re vrouwv heeft de koets !
Mogcen de voorvaders eens uic hunne graven opzien , zij
zouden niet weinig zich verwonderen over de menigte rijtui .
gen , welke thans de flraren van Parijs doorviiegen . Order
F R A N S I waren er fl •e chcs twee koetfen ; de cene behoorde
can de Koningin, de andere aan D I A N E, natuurlijke dochter
van HENDRIK II . No- in hot begin der zeventiende eeuw
begaven Prefidencen en Raden zich op muilezels naar bet
paleis van Justicie, en eerst federt LODE W IJ K XIII werden
de karasfen menigvuldiger. Na de eigenlijke karosfen kwaa
men achtervolgens kalesfen, coupes, berlines, vis-d-vis, landaus , demi fortunes, cabriolets, whiskis, omnibus, en hoe
verder die verfciiifiende foorcen van rijcuigen mogen heeten ,
welke de steeds toencinende weelde van lateren tijd in zoo
groote menigce heeft voortgebragr.
Een koetfrer is heden ten dage in Par js een belangrijk
perfoon . Hoe vcel ondervinding, hoe veel wetenfchappelijke
kennis, om nu van bijzonder talent niet eons to fpreken, hij
noodig heeft , blijkc reeds eenigermace ult een bekend fpreek
woord ;
; men zegt immers van een' zwakken Koning : Ho
heeft de teugels van befluur in orbekuwame kaadea gegeves ---
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had hj zelf tie teugels gehoudeu, misfchien ware het beter
gegaan . De koetfiers vormen thans eenen eigenen [tend, eene
bijzondere kaste . Het zou hun ligc vallen, gevaarlijke op .
roeren to verwekken ; maar hunne belangen zijn gelukkiglijk zoo verichillend, dat aan een overeenftemmend handelen
niet is to denken . De aristocratifehe koetfiers flean vijan .
dig tegen de volksgezinde over, en zoo ken waarfchijnlijk
her evenwigt nog lang bew Bard blijven . leder koetfier heeft
zijne eigene zeden , gewn .}cterr , vcrmakelijkheden - ook zijn
eigen kostuum . Daar z ;n echter zoo vefe klasfen , dat ie .
mend, die dezelve wil hefchhrijven, bijkans in verlegerheid
geraakt , wear hij zal aanvar gen . Men zou ze in geflachten
en foorcen kunnen verdecien ; c aar zijn , b . v . , faacre.koetfrers, cab,iolet-koetfiers, rer<ife •k oetfers veer burgerluidjes,
koetfiers van voorname heeren, koninklijke koetfiers, lijkwa .
gen-koetfiers, enz . enz .
Beginnen wij met deli facre .koctfaer ; wegens zijne eud .
held kourt henmt deze eer toe, Volgens nr E NA G E noemde
men in bet cerst fiacre den huurivagen, met weaken de bede .
vaartgangers naar den heiiigen F I A C R E, to Feiil , in de na .
bijheid van llleaux , niet verre van Parjs , reden . Volgens
anderen zoo een man , met namC S A U V A G E , bet cerst op
den verftandigen inval gekomen zijn , om pearden en koetfen
voor de liefhebbers in gereedheid to houden - hij woonde
in de ftraat St . Antoine, in eon huis, dat Hotel de St . Fiacre heette . Seders werden niec aileen de huurkoetfen , maar
ook de eigenaars derzeiven en de koetfiers , fiacres genoemd .
Nadat de oude , eigeniijke fiacres door gemakkelijker en
fraaijer rijtuigen verdrongen werden, beef, de fiacre-koetfler
veel van zijne oorfpronkelijkheid verloren . Eer ook de wagens,
gelijk cites in de teg .nwoordige wereld , tot beweging (mou .
vement) voortgedrongen en voorrgeruht werden , was de fia .
cre merle een wear beeld van den ftilJland. Vbbr tien jaren
nog droeg hij den groven mantel met groote kragen , lompe,
met flroo gevulde hoiblokken , cen' ronden hoed , met eene
koord , in plaacs van eon lint , om denzelven . Gewoonlijk
had hij eene pijp tusfehen de koord op den hoed geftoken .
De fiacre-koetfrer was een orgezellig, norsch, koud en on .
vriendelijk wezen . Ter naauwernood helderde zijn gelaat zich
een weinig op , wanneer de zon regc lietelijk fcheen ; maar
dreigde flechts eene wolk van verre, dan was hij weder dezelfde zuurmuil , ais to voren . Van vrolijk legchen fcheen
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hij niet to weten . Hij had aan een enkel boertig woord jaren

lang genoeg. Zeide men : Koetfter l naar Charenton , of
naar BicPtre , zoo volgde deeds bet fchrander gezegde : Gij
blift daar , 1Waj'nheer P en daarbij glimlachte hij dan op eene
zeer onnoozele wijze. De fiacre-koetfters kwamen meest nit
,Iuvergne of Savoije, en zij flonden in een' goeden reuk,
wat eerlijkheid aangaac ; daarom ]as men voor vele kroegen
in Par?js bet opfchrifc : In den eerlijken Koetfrer. Op bet
uithangbord was een fiacre.koetfier afgebeeld , met eene dikke
geldbeurs in de hand , welke hij terugbrengt nan den per .
foon , die dezelve verloren heefc . In de laatite jaren der
regering van LODE W IJ R XV fprait men, ik weet niet van
welke , hervorming, die men met de flacres in den zin had .
Het ganfche eerzame gild geraakte hierdoor in beweging, en,
om bet dreigend gevaar of to wendea , betloten zij , ten getale van achttienhonderd wagens, naar Choify to rijden, en
den Koning, die toen aldaar zich beyond, een verzoek .
fchrifc aan to bieden . Het Hof ftond niet weinig verbaasd,
als men deze menigte van rijtuigen ftatig over de vlakte zag
naderen ; en deze Rap dier mannen van eer, welke met de
zweep in de hand hunne onderdanigfte beden aan de voeten
des Croons kwamen nederleggen , veroorzaakte niet minder
bekommering, dan later zekere onderdanige vooritellen der
afgevaardigden van bet Parlement . Ook zond men de fzacre
koetfrers
s eveneens weg : van lettres de cachet en verbanning
hier en daar in her rijk hoorde men we] niet ; maar de vier
vertegenwoordigers van bet koetfrersgild werden ilechts ge .
vangen genomen, en de woordvoerder met zijn papier naar
Bicitre gezonden ; (deze heeren afgevaardigden namelijk fpran
ken niec voor de vuist .) Heden ten dage is bet petitie.regt
beter gewaarborgd : moge er op hec verzoekfchrifc ook at
niets volgen, men brengt evenwel hen, die hec aanbieden,
toch niec naar bet tucbthuis.
Thans ziet men weinig eigeniijke lacres meer ; dezelve
werden verdrongen door de delta's, citadines enz . Slechts bier
en daar ontmoet men nog eenen regt morfrgen, befchadig .
den, genommerden (acre ; men bedient er zich alleen in den
hoogften nood van , en eerlang zullen dezelve , even als alle
overblijffelen van den ouden tijd , verdwenen zljn . V66r
eenige weken trot ik bij eene der barriPres een' fiacre van
het echte, oude maakfel aan . Waarlijk, midden onder de
nieuwe rijtuigen kwam mij de knaap in den ouden Crane,
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met zijnen klasfeken mantel, bijzonder eerwaardig voor.
Zich niet bekommerende om de fpotternijen van zijne kameraads, zat hij met zekere, hem eigene, trotschheid op den
vermolmden bok, en rookie zeer rustig zijne pijp - hij zag
er uit als een cud Romeinst Senator, die op zijne fella
curulis den dood verwacht . Gelijk elke volksklasfe, zoo heeft
de fiacre-koetfier ziju eigen politiek karakter . Gedurende het
regtsgeding van L 0 1) E W IJ K XVI reed M ALE S H E R u E s dikwerf van den Tempel naar de Conventie . Op zekeren dag , als de
koetfier, welken hij ge •v ooniijk nam, drie malen achtereen
hem heen en weder had moeten brengen , zeide hij vriendelijk tot dezen : Goede vriend ! de arme paarden zullen wel
vermoeid q n . De koetfier antwoordde getroffen : Geenszins ;
ik ken u , Mijnheer ! Gij verdedigt den Koning i rijd maar
toe ; mijne paarden denken even als ik .
De cabriolets zijn eere nieuwe uitvinding . Dezelve begonnen eerst onder L ODE W ;1 It XV in gebruik to komen ; en
deze, gelijk bekend is, zeide , ais men hem eens vertelde ,
hoe veel ongelukken er met die rijtnigen gebeurden : Ware
1k hoofd van de Policie , morgen verbood ik alle cabriolets . De
cabriolet-koetfier vertoont zich in dezelfde mate opgeruimd
en vrolijk, als die van den flacre lomp en norsch is . Hij
draagt een blaauw buisje , een' pet van gewascht doek , is
daarbij ijdel , pronkzuchtig , en heeft steeds eene roes in den
mend of een' angelier in het knoopsgat . Coat he-, nu nog
eenigen tijd voort gelijk ehans , zoo draagt hij weldra gele
handfchoenen en een lorgnet. I-Iij is fpotachtig, fcherp, en
hoort zichzelven gaarne fpreken . Als men hem wil geloo .
ven, dan heeft hij altijd bet vaderland gediend, bijzonder in
Spanje ; hij heeft deel gehad aan de belegering van Saragosfa ;
hij ftond reeds op de (list voor bet legioen van eer, maar
werd gevangen genomen en bragt vif jaren op de pontons
door. De cabriolet koetfier kert alle groote manners in alle
kringen. Hoe dikwijls heeft hij , volgens zijne verzekering,
den Generaal FO?, den Generaal LAMARQUE, VICTOR
H U G o en ALEXANDER D U M A S gereden I
Hij fpreekt van
den fchoawbnrg, van de kunst , van romans , van handel en
industrie - hij heeft in de drie Dagen geftreden , was een
der eerften in de Louvre, heeft de caferne in de fraat Babylone mede ingenomen en - van niemand nets daarvoor
gevraagd . Zegt men : Koetfier! naar het Arfenaal ; zijn ant .
woord is : 0 zoo l naar den Heer CHARLES N O D I E R ;
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dezen ken ik - h' is een fief man en vol/lrekt niet trotsch .
Zegt iemand : Rue de la Tour, des Dames, zoo herneemt
hij terfond : Ei I naar Mademoifelle MARS! Eene groote
vrouwl Dikwijls. heb ik T A L M A derwaarts gereden . T A L M A l
welk een man was T A L M A S In den Manlius, niet waar ?
Ook weet hij veel to zeggen van zijn geluk bij het andere
geflacht, en that altijd met de kamenier van eene bankiers .
vrouw of van eene tooneelfpeelfler in betrekking . $en
dag in de week is aan de liefde gewijd - dan rijdt hij
zijne fchoone in zijnen cabriolet ; nooit vergeec hij, dic in
bet gefprek ce laten invloeijen , en hij luistert u dan in bet
oor : Morgen ga ik naar Montmorency met milne Illegitime .
Zoo noemc hij zijne D U L C I N E A, Voor hec overige is hij
hoffelijk en dienstvaardig, wanneer hij namelijk den vorigen
dag niet to veel gedaan, dat wil zeggen, Wet to veel ge .
dronken heeft .
Eene geheel bijzondere foort van koetfiers maken de oude
koetfiers nit le Marais nit. Deze goede lieden zijn , terwijl alles
voorwaarts ging en anders ward, volkomen dezelfde gebleven . Zij bekleeden bij hunne eerzame heerfchappen meer
dan ddn ambc ; zij vervangen de plaacs van kamerdienaar ,
doen den wijn op flesfchen , pasfen aan cafel op, en verrigten
bet werk van koetfier. Zij dragen iiog steeds de korte fluweelen broeken , lange witte vesten , fchoenen met gespen ,
een' rok met flalen knoopen en een gepoederd hoofd . Alles
past hier bij elkander - paarden , wagen , opfchik , koetfier
en heerfchap . Deze oude koetfiers zijn regte knorrepotten ,
kijken zuur , en zien de rijtuigen naar den nieuwen fmaak
met verachting aan . Nooit drinken zij met andere koetfiers --nooit wedijveren zij met iemand op weg ; incegendeel , zij
halen bij tijds uit, om van geen' omnibus of citadine last to
lijden . De zweep is enkel een fieraad in hunne handen,
en, daar bet heerfchap federt dercig jaren nergens anders
heenreed , dan van de eene fraat van le Marais in de an .
dere, kunnen de paarden zelve den weg vinden .
De zoogenaamde remife-koetfer heeft niets bijzonders, dat
hem onderfcheidt en kenmerkt -- hij is het juste milieu tus .
fcben den fracre . en den cabriolet-koetfier . De remije .koetfier
treedt bij bruiloften, dooppar :ijen en kleine uitfapjes buiten
de fad op -- hij heeft zijne meeste kennisfen onder den
geringeren burgeritand . Huwt een winkelier zijne dochter
uit, zoo is bet gewooniiik : Ws huren een' wagen veer den
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dag, en dan vermaakt men zich ongemeen . Of wit
een gui echtgenoot zijne lieve wederhelft met een klein togtje
buiten de flad verblijden , dan moet er eene remife komen ;
en zelden zai bet misfen, dat de buurvrouwen den voigenden dag met hooren : Gisteren is rnijn man met mil naar
Verfailles gereden ; daar hebben wsj de waterwerken zien fpe .
len . Zegt eene der vriendinnen , op een' meer of min vragenden toon : Ja P flraks w3rdt er bijgevoegd : Zeker, her
was eene fikfche, degelijke partij . Maal.t dan de eene of
andere nog de aan :aerkin ;, : l17el, waarom Wet? men kan dot
geheelen

irnrners thans gentakkel-ii,k doer ; men rijdt overal zoo goedkoop

dan hourt meii dee vrouw, die gaarne ook lets wit
beteekenen, weleens zoggen : 0 neen! wij hadden een' wa .
heen -

gen voor den ganfcherA dag, - afgehuurd rijiuig ; dan kan
men gaan en komen wanneer men wil, en hangt zoo niet van
de lu=men van een' lompen koetfer af.

De koetfiers in groote huizen zijn hoogmoedig en mat= .
gen zich veel aan , gelijk alles , wat liverei draagt . Weleer
hadden zij knevels, en zoo geleken zij de Zwitfers, die
tandpoeder en wond,all n verkoopen . De Omwenteling heeft
hun den baard afgenonaen, en beefs hieraan wet gedaan . La.
ten wij deze onderfcheiding , dit uithangbord van den moed,
aan lieden, die, in e,ree .nde dienst, zich voor een klein
loon laten doodfehieten ; wij burgers, kooplieden, ambtenaren, hand werkslieden, kunfienaars, bankiers , koetfiers -wij zijn immers alien gelijk , en willen dus ook gelijkelilk,
zoo dikwijls bet noodig is, den baard fcheren . De koetfiers
der voorname heeren zijn gewoonlijk aristocraten . Van bun.
nen bok, die bijna zoo bong is als de eerfle verdieping der
huizen, zien zij met verachting neder op de koetfrers, welke
lager zitten . Een M 0 N T MORE N C Y b . v. geeft een bal ;
een B R I S S A c beklaagt zich , van de uitnoodiging geen gebruik to kunnen maken , dewijl hij op de bruiloft van L AV A U GUY O N zijn inoet : men kan niet nalaten, hartelijk to lagchen om de vertooning , welke koetfiers en lakkeijen bij die
gelegenheid maken ; zij fchijnen to willen nabootfen, wat er
in de zaal van hun heerfchap omgaar . Maar den volgenden
dag ziet men elk weder van zijn gewoon werk : M O N TM O R E N C Y laat zijne paarden beflaan, B R I E S A C fleekt
lhooi Of, L A R O C H E F A U C O U L D veegt zijnen flat, L AO U R- D U P I N boent zijne koets, D'A Y E N maakt bet paardentuig fchoon , B E T II V N E rookt zijne pjp antler bet ge-
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bouw der Opera, en L A V A U s U Y O N drinkc eene flesch wijn
.net TURENNE,
Ruim baan I ruim baan! daar komt de koetfier des Konings! Voor deze zon verbleeken alle kleinere flerren . Des
Konings koetfier is een grof en dik man, met een vol, rood
gelaat ; hij ziec er uit, alsof hij voor den post, rot welken
bet coeval hem heeft verheven, opzettelijk gemaakt ware .
Als deze beer op zijnen bok flijgt, verzamelt zich weldra
rondom hem eene gapende menigce , en dan ontbreekc her
nooit aan gispingen en opmerkingen en verklaringen . Den
meesten indruk maakc echter deze kolosfus op oude wijven
en ftraatjongens . Een knap man l een fikfche, forfehe kerell
roept eene oude vrouw . Ja, herneemt eene andere ; maar
ik heb den koet//er van L O D E W IJ K XV , ik heb den koet .
fer van L O D E W IJ K XVI., en ook lien van a O N A P A R T E
gezien ; deze vent, kan ik u verzekeren, is niets daarb# I
De flraatjongens gapen hem aan , en volgen nieuwsgierig alle zijne bewegingen . Trouwens , de kleine Parijzer
deugnieten fchijnen doorgaans flechts twee voorwerpen van
bewondering to kennen -- den koet/ler des Konings en den
tamboer-majoor.
De achtbare koninklijke paardenmenner verandert van iiverei met de dynastie -- onder NAPOLEON was hij groen,
onder de B o U R a oN s blaauw, en chsns is hij rood gekleed . Maar de fuede van zijue kleedij blijfc dezelfde ;
hij draagt nog fteeds zijden koufen, den haarzak met poeder, broek , vest, rok , hoed, alles rijk met goud belegd ;
zelfs de greep van de zweep is goud . Wanneer hij op
den bok gaac zitten, lpreidt hij met veel deftigheid de beide
panden van zijnen langen rok , die hem onder her gaan tot
op de hielen hangen , ter linker en regter zijne uit , en
dan blijfc hij , zoo regc als eene kaars , in eene flijve hou .
ding zitten . Hij weet van niets ter wereld, dan van zijne
paarden en zijne koets . Zoodra hij van den bok afgeklom .
men is, fluipt hij flit daarheen ; zijne rol is uitgefpeeld ;
hij beteekent niets , en leeft geheel voor zichzelven . Outflaat er brand in her paleis, war gaac hem dit aan? Her
vuur moet den flal bedreigen, eer hij zich in beweging zet .
Den koetfier van den lijkwagen hebben wij tot bet laatfte
gefpaard ; hij fluit immers de rij zoo natuurlijk, ais een
piker Gendarmerie, dat gewoonlijk eene lijkflaacfle begeleidt. Hij vormc eene geheel bljzondere kiasfe van koet-
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Piers, die met de anderen piers gemeen heefc . Hij leeft
ten eenemale afgefcheiden ; van zon- en feestdagen weet
hij niets, en bet ganfche jaar door draagt hij de zwarte
liverei van zijnen genadigen beer -- den Dood. Op zijn
gelaat bemerkr men geen fpoor van creurigheid ; bet is kalm,
gelaten -- niec de minfte trek van aandoening flaat op hetzelve to lezen . De knaap is flijf, als de dood - flit, als
de dood -- koud, als de dood . De dood verfchaft hem
zijn dagelijksch brood . Hij rijdt des morgens nit, om lijken
van de flerfhuizen of to halen, gelijk de fchrijver naar de
kanfelarij, de tooneelfpeler naar de repetitie en de nationale
garde naar bet exerceren gaat. Op zijnen bok is hij een
automaat in zwarte kleeding, met krip om den hoed en
eene zweep in de hand . Hij laat bet hoofd hangen en ziet
niec eenmaal om , al weent de noon of broeder van den
verilorvene nog zoo luid . Hij doer, war tot zijnen post
behoort - niets meer en nie€s minder ; hij voert lijken weg,
even als een abder h)oi of fleenen vervoert. Wie of wit
degene is , then hij in de kist op zijnen wagen heeft, daar .
naar vraagt hij niet - arm of rijk, een groot man of niet,
dit is hetzelfde ; hij ontvangt toch van den eenen niet meer,
dan van den anderen . Nooit bekommert hij er zich om,
war op de kist achter hem ligt - de degen van den krijgs .
man, bet wapen van den adellijken beer, de ordeteekens
van den grootwaardigheidsbekleeder, de fleutel van den ka .
merheer , de pasfer van den vrijmetfelaar , de lauwerkrans
van den dichter, de Tier van den coonkunfenaar, de bloem .
ruiker van eene maagd, dit is hem om bet even ; hij
voert een l~ k weg , en hiermede is bet nit. De koetfier
van den doodenwagen heefc geene politieke meening . Komt
er eene omwenteling, zoo brengt hij den Zwitfer, den koninklJken Garde en den held uit het yolk gelijkelijk weg
naarr de algemeene begraafplaats , en hij geeft aan zijne
paarden de eene maal geenen zweepflag meer, dan de andere .
Hoe meer men van gelijkheid , van vernietiging der oude
vooroordeelen fpreekt , des to meer fchijnt hoogmoedige
verheffing, in alle flanden van boven naar beneden, toe to
nemen . Onder de koetfiers vooral heerfchen , thans meer
dan ooit, to dezen ergerlijke misbruiken . Hunne rangen
blijven nog steeds ten flrengte gefeheiden . De adellijke koetfiers Men met de trotschheid van voorname lieden op de
bankiersrokoetfiers neder, en deze gaan nooit met de bur .
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gerlljke om , terwiji de laatstgenoemden niec de mlnfte ge .
meenfchap met buurkoerfiers zullen houden. In de groote
Franfche huizen , waar men Engelfche routs geeft, in de
Opera, in bet Thedtre Frar'Cais enz . hebben alleen de ge.
galonneerde koetfiers bet regt , ou zich in de vestibule bij
de kagchel to warmen, terwiji de arme koetfier van een'
fiacre of cabriolet area lang op flraat koude lijden en zich
vervelen moer . Waagde hij her, in bet heiligdom der liverei to willen doordringen , hij zou met fmaad en fchande
weggejaagd worden . Hem blijft wei eene toevlugt in bet
wijnhuis daar tegenover open ; maar, al zijn bourgonje en
chablis nog zoo gaped, tilt Heft eenen man, die gevoel van
eer heeft, roch niec fchadeloos voor verachting en befpotting 1
De koetfiers, die in den tegenwoordigen tijd, wegens
de ontelbare menigte van rijtuigen, eene niec onbeduidende
klasfe van menfchen vormen, hadden ook eenmaal hunne
treurige dagen - velen banner zijn de flagtoffers van bet
verfchrikkelijk jaar 1793 geworden . Gedurende dien akeligen tijd, toen adel en rijke lieden uit bet land geweken,
gekerkerd , geguillotineerd of verholen waren, aanfchonwde
men in Paris geene rijtuigen van weelde meer. Sommigen
hadden die verkocht, andere lieten dezelve wijfelijk in het
koetshuis ftaan . Men zag flechts bier en daar nog een' ellendigen lacre en de karren van bet Geregtshof der Ora .
wenteling. De koetfiers waren zoo wei verbannen, als de
heeren . In dien vreefelijken tijd waagde bet niemand, to
zeggen, dat hij koetfier van eenen D U R A S of van eenen
L A P 0 P E L I N I A R E was . Aan bet paard van een' rijk' man
eene maat haver voorgeworpen, of dat van eenen Aristocraat
naar bet wed geleid to hebben , werd toen voor eene hoofd .
misdaad gehouden, welke ligt iemand hot leven zou kunnen
kosten . Hot Confulaat deed weder prachtige rljtuigen ten
voorfchijn komen, en bet fchitterende Keizerrijk brags de .
zelve in zwang, acs to voren .
Van nu of traden ook de koetfiers wederom in hunne
oude regten . Intusfchen mag men bun, gelijk elken anderen
hand , wei Heeds toeroepen : Laat u niec to veel voorftaan
op uwe waagde 1 De tijd heeft vieugels 1 Staten en volken,
de hechtlle gedenkteekenen, de heerlijkfte kunstwerken zljn ze niec aan gedurige wisfelingen onderworpen ? Alles
vergaat 1 De befchaving (cultuur) maakt verbazende vor .
deringen i doch 4 verfindt fchier meer, dan zij voortbrengt,
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en weidra zuUen wij zoo verre in de volmaking komen,
dat, hetgeen heden als nieuw verfchijnc, morgen weder
geheel oud zal zijn . Sworn en ijzeren fpoorwegen dreigen
reeds de paarden weg re jagen en de koetfiers van den bok
to werpen . Wie zoude zich nog door koetfrer en paarden
laten voortflepen , wanneer men op eene andere wijze een
dozijn mijlen in ddu uur afleggen en daarbij ileeds warme
vleeschfoep hebbln kan ? la , federt eenigen tijd gaat alles
verwonderlijk feel . Het is, alsof men door wanhoop words
voortgedreven - zoo onrustig jaagt *en vliegt men van bet
eene op bet andere ; en bet ziet er nog niet naar nit, dat
men weidra in de teugels zal kunnen grijpen, om de vaart
een weinig tegen to bouden . Wij rennen iieeds voort, en
wij weten niet, waarheen! Nu dan, voorwaarts, voorwaartsl rijd snaar toe, koetfier! maar, in 's Hemels naam,
pas op, dat wij niet otnflaan, of in het verderf rennen!

ENGELSCHE BAZAES VAN EENE GEHEEL BJJZONDERE SOORT .

Deze echt Engelfche uitvinding vereenigt in zich berekening, weldadigheid, trots, ijdelheid en - aristocratic . Voor
een klein entrcc eld verkrijgt men toegang tot eene fraaije
zaal, verdeeid inn afp-,rkingen, even als cen Oosterfche Bazar . Dc koopvrouwen, revers hare uitfallingen gezeten, zijn
groote Dames , in Karen keurigfen opfchik ; zij verkoopen
galanterien , fpeelgoed , kleinigheden, meer. en minder net
of kunflig bewerkt . Maar , wie wordc niet weggefleept door
de aantrekkelijkheden, welke zich aan zijn oog vertoonenV
Niet alleen kunt ge bier weldadigheid oefenen ; ge kunt tevens uzelven een uitgezocht genoegen verfchaffen . 'c Is eene
fijne bereltening, gegrond op de eigenliefde van burgerlijken
en van Edelen . De groote Dame , welke medewerkte tot de
daarfelling dezer dusgcnoemde Fancyfairs (markten of kermisfen van luim of griilig?heid), redekavelde bij zichzelve aldus :
„ 't Is , dunkt n;ij , dtir moeite wel waard , dat then mij zie,
„ De zoodanigen, die in mijnen kring niet worden toegela„ ten , zulleu veel belang fellen in een voorregt, waarop zij
,, geene aanfpraak kunnen maken . Gedost in mijn' fraaifen
„ opfchik, wit ik alien, voor eene foort van entrdegeld, tot
„ weldadige einden beltemd , vergunnen , mij op bun gemak
„ to befchouwen ; maar ik wil daar niet ftaan als een Afgod

6so

ENGELSCHE BAZARS .

• of eene Madonna , die de hulde der geloovigen werkeloos
„ afwacht en oncvangt. Ik wil koopvrouw zijn, en alzoo
• tevens een doel en eene loffelijke werkzaamheid hebben ;
„ ik wil dingen verkoopen , wel is waar in zichzelf van geen
„ de minfte waarde, maar, zoo bet beer, met eigene handen
„ vervaardigd. Uit beleefdheid, en om bet vermaak to ge• nieten van eenige woorden met mij re wisfelen , zal men
• die dingen koopen , offchoon niemand ze noodig heeft .
• Onze kas van weldadigheid worth gevuld ; mijne ijdelheid
• en de nieuwsgierigheid der koopers worden bevredigd, en de
„ armen varen er wdl bij ." En ziet daar dan in dezelfde zaal
vereenigd : nering en weldadigheid ; Adel en koopmanfchap ;
fchoonheid , die overvraagc , en ijdelheid , onder het masker
van menschlievendheid ; groote Dames, die voor winkelvrouwen
fpelen, om verveling re ontgaan ; weelde en trots, de ver .
guide vleugels uicbreidende , om armoede en ellende to be.
fchermen, zonder to bedenken, dat, om de cene to verlig .
ten en de andere to vertroosten, de opoffering van een klein
deel van bet goud en de juweelen , van welke zij fchitceren,
zou volftaan !
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in neerflagtigheid verzonken , zat ik eens - zoo verhaalde
mt, v6dr eenige jaren, de vermaarde, federt to Eutin over .
leden , Schilder T I S C H B E I N - op een' nevelachtigen , on .
aangenamen herfstmorgen , in mijn fchildervertrek , aan bet
ventler, met de hand onder het hoofd, in vruchteloos naden .
ken over de verbetering mijner huifelijke omftandigheden ,
toen met opzigt tot geldelijke belangen geenszins bent .
denswaardig , verdiept . Zoo hebt ge don , dacht ik bij mij .
zelven, met de vurigfte geestdrift, van de jeugd of aan, uw
leven aan de goddelijke kunst gewijd, om desgeiijks in bet,
met zoo fmarteiijke ontberingen verbonden, aardfche lot ba .
rer beoefenaars to deelen ; -- hebt, alle hinderpalen en moeijelijkheden trotferende, met onvermoeide vlijt en volftandig .
heid, getracht bet verheven duel to naderetl , om eindelijk
nog, bij den vast naderenden ouderdom, voor het noodlot to
zwichten, dat van dag tot dag, door onophoudeli ke , geest .
ontzenuwende zorgen voor bet dagelijksch brood, donkerder
en ordragelijker wordc ! Wat zal er van u , wat van uwe
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arme vrouw en kinderen worden , wanneer uw angst en bekommering deswege eens in volflagene moedeloosheid , we.
gens een zoo karig beloond Itreven , overgaan , en , met den
lust tot kunstarbeid, u ook de kraeht daartoe geheel be .
geeft ? - 1k voelde , bij deze overdenking , eene koortsachtige tilling mij doordringen ; eene hartklopping beving mij ;
bet tegenwoordige drukte, met verdubbelde zwaarte, mij ter
neder, en de toekomst ftond, als een akelig fchrikbeeld, voor
mijnen geest . Met bittere fpijc , dat ik , in ftede van penfeel en palet, niet liever hame'r of troffel had leeren hantdren , wierp ik een' mismoedigen blik op bet voor mij liggende
kunstgereedfchap , verklaarde bet door mij gekozen beroep
voor bet ondankbaarfte en ellendigite onder de zon , zag
near boven, morde tegen den Hemel , en barstte , over bet
mij ten deel gevallen lot, in hevige klagten en verwen.
fchingen nit .
In deze fchier uarhopige gepeinzen werd ik op eens ge .
ftoord door bet piepende geknars van een rijtuig, dat langzaam de Itraat kwam oprijden , en juist onder mijn venfter
iilhield . 'c Was de arnrelijke , door een' doormageren knol
voortgetrokkene, knr van een armen boer, die zijne k1eine
lading turf ten verkoop itadwaarts, en reeds de helft gelukkig aan den man gebragt had . De daardoor ontltane ledige
ruimte was door des boors vrouw ingenomen , een ongeveer
tweejarig kind , m'-,t een doodbleek gelaat en ziekelijke trekken, op haren fchoot, op de znrgvn1digfte wijze in den lin .
nen kiel des vaders gewikkeld ; terwijl deze, in zijn vest,
nevens de kar t1ond , en , nadat hij de leidfels van bet paard
had vastgemaakt, met ftarende blikken en de uitdrukking van
verlangend ongeduld , de llraac langs keek . Na verloop van
eenige minutan kwam een, tot bet gezin behoorend,knaapje,
in lontpen gekleed en barrevoets , aarhuppelen , en bood der
moeder een drankfleschje aan, die bet driftig aannam , en
teritond bet zieke kind op ha
:--u fchoot daarvan lets ingaf.
Intusfchen ging de boer near den naasten bakker, en kwam
weldra met een brood terug, waarvan hij eersc den hongeri .
gen knaap , die met gretige blikken den gang van bet mes
volgde , eene dikke fnede gaf, vervolgens zijne vrouw en
daarna zijn paard verzorgde, dat , in blijde verwachting,
de magere ribben zamentrok en zacht grinnikte ; waarna hij
her geringe overfchot zichzelv' coeeigende, en, met een ver .
genoegd wezen , de drooge broodkorst begon to orberen . De
MENGELW . 1833 . NO . 4 .
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vrouw echter, bemerkende dat haar man in de ronddeeling
al to liberaal was to werk gegaan , drong hem , goedhartig,
een deel van bet hare op, hetwelk hij volftandig weigerde ;
waarop zij bet hem toegedachte aan den jongen afftond, die,
bet zijne reeds lang verbruikt hebbende, zich flier lang Tier
noodigen, maar met beide handen toegreep, en den beet,
met dezelfde graagte, als verflond .
Ben geheel bijzonder, gemengd gevoel van weemoed en wel
behagen maakte zich , bij bet aanfchouwen van dit tafereel,
van mil meester . Near alien fchijn was, na hec aanfchaffen
van bet geneesmiddel voor her kranke kind en bet voldoen der
eerie levensnoodwendigheid door her overige gezin, van de
winst des verkochcen handvols turf weinig of niets overge .
bleven ; en echter was bier geen fpoor hoegenaamd van ang .
ftige mismoedigheid, veel min van morrend opffaan tegen
hooger Beftuur, to ontwaren ! Integendeel werd bet zuur
verworven, drooge brood met een dankbaar vergenoegen genuttigd , zoo als veelligt geen rijke zwelger, bij bet genot
der uitgezochtlte lekkernijen , immer gevoelde I Befchaamd
flood ik op, en maakte op itaanden voet mij gereed, ten
einde den zoo even ontvangen' weldadigen indruk voor altijd
to bewaren, de groep to teekenen . Ik moest mij, wel is
wear, met eene vlugcige fcbets vergenoegen, die echter, van
wege mijn flerk opgewekt gevoel, bet geheel zoo getrouw
aan de natuur, als mogelijk is, op her papier overbragt ;
en ik flelde daaronder de volgende, mij onder bet ceekenen
als in bet hart gegevene , fpreuk : ,, Wilt gij gelukkig zijn ,
zoo zie niec boven , maar beneden u !" (*)
Deze kleine teekening, hoe weinig dezelve, met een kunst .
keurig oog befchouwd, op bijzondere waarde kunne bogen , is,
van dat oogenblik aan, een mijner lievelingsftukken gebleven ,
en heeft Reeds den weldadigflen invloed op mijn gemoedsbe.
iiaan .geoefend. Zoo vaak naderhand, ten gevolge van dage.
lijkfche zorgen, verdriet en mismoedigheid mij dreigen to be .
kruipen , leg ik die fchets voor mij , om ze met vernieuwde
opletcendheid to befchouwen . Weldra trekt dan de zwarte
nevel op, die mijnen gezigtkring verdonkerde . Bij de overweging van bet treurige levenslot van zoo vele duizend arme
natuurgenoocen, wie armoede tot verjaarde gewoonte en kom(") ,, Zie op uw' minder' !" zouden wij gefchreven hebben . - Vert .
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met tot onaffcheidelijken medgezel is geworden , komen dan
van lieverlede de heldere zijden mijner eigene omfandighe .
den to voorfchijn, mijne gemoedsflemming wordt beter, en
rust en tevredenheid keeren weder in mijne vertrooste ziel .
HE!tINNE IN`G AALV Dt: 11ELD,°.N VAN AUGUSTUS .

railden roar eene eeuw van vrede
Dsv ItriS!er artier dagen niet !
TOLLENS .

Herinnert ge u , o wakk're heldentailen !
Uw' koenen ftrijd voor Vorst en Vaderland ?
Uw zegepraal voor Leuvens grijze wallen?
Uw' fieren kamp op Scheldes oeverzand ?
Herinnert ge u die dagen rijk aan glorie ,
Wier glans nog blinkt bij 'c laat(le nageflachc ?
Dat fchitt'rend perk in Nedrlands volkshistorie?
Dien korten tijd, met eeuwen roems bevracht?
Geen vuig belang dreef , dapp'ren 1 u ten ftrijde,
Geen lage drift, geen zucht naar heerfchappij ;
Neen I de ed'le zaak , wie elk zijn leven wijdde,
Was rein en goed als Hollands maagdenrij .
Gij greept het ftaal, gelijk voor de eer der moeder
Een waardig zoon hec wapen vat en wet ;
Hij kampt voor haar als wreker en behoeder ,
En de onverlaat wordt door zijn' moed verplet .
Het muit'renrot dorst reeds to lang ons honen,
Toen de edlfte Vorst 't gew enschte : ,, voorwaarts I" fprak .
Gij vloogt ten flrijd, als Nedrlands echte zonen ;
Gij kwaamt, en itreedt, en wont den lauwertakt l
Die lauwertak fiert onverdord uw' fchedel,
Bloeit onverwelkc op uwer broed'ren asch ,
En toont Euroop, wat cooed, zoo grooc als edel,
De heldenmoed van Hollands telgen was.
Dat lafe Euroop , naijv'rig op de grootheid ,
(Onroof b're fchat van 't dapperst voorgeflacht)
Die ge in uw dain zoo luisterrijk ten coon fpreid.t,
Heeft, tegen dank, zijn hulde u toegebragt .
Z z 2
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Maar tool of zwier der fchitterendile woorden ,
Die Hollands taal ons uit haar' rijkdom biedt ,
De tooverkiank van 's Dichters citerkoorden
Schetst u den dank van 't Nedrlandsch harce niet!
De heil'ge zucht, die u ten flrijd deed trekken ,
Blaakt onverkoeld nog in uw fiere borst,
En zal gewis wedr d' eigen moed verwekken ,
Roepc wear de flem van Vaderland en Vorst .
De Oranjeflam , de zuil van ons vertrouwen ,
En gij , met wie hij alle nooden tare ,
Ziedaar de grond , waar we onze hoop op bouwen ,
De onwrikb're rots, de fleun voor 't Holiandsch hart !
Maar, ais gij eens, van gade en kroost omgeven,
In kalme rust uw' levensavond flijt,
Ziet gij then t!jd nog glansrijk voor u zweven ,
Verhaalt gij vaak van d' ongeiijkb'ren flrijd ;
Dan toont gij 'c kruis , u door den Vorst gefchonken ;
Dan roept gij uit, daar de oude moed ontbrandt :
'k Toog med ten kamp, waar Nasfau's vanen blonken ,
„ Uic liefde alleen voor Vorst en Vaderlaud !"

Rotterdam, 18 633 .

j, w .
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LIEDEREN UIT DEN SPAANSCHEN TIJD .

HETLIGERLEE, 23 MEI 1568 .
Graef Adolff is gebleuen
In Vrieslandt in den flack ;
Syn fiel in 't eeuich leuen
Verwaclit den jongileu dach .
Oud Wilhelmus-lied.
Hij ftierf voor 't vaderland ; hij leeft bij 't nagefiacht

I.

SPANDAW .

.De wolk komt ons nader ; de helmpluitren wapp'ren :
„ Te paard, mijn getrouwen I ontroic onze vaan !"
En Lodewijks oog volgt de juichende dapp'ren ;
Een Nasfau - een broeder - zijn Adolf voert ze aan!

URYLYGERLLE .
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Hun aantal zij kleen en gebrekkig hun wapen,
Hun zaak is geregt en beproefd is hun cooed ;
Voor liefde en geneugt' fchijnc hun leidsman gefchapen ,
Voor 't welziin des lands waagt hij willig zijn bloed .
Benijd hem dat oogenblik trots op een' broeder,
Benijd den be minlijken ridder bet niet
Reeds voelt hij voor Adolf de vrees van een moeder,
Die 't kind van haar hart in den leeuwenmuil ziet ;
Zijn boezem jaagt fneller, hoe vlug zij ook rennen :
De vijand -- de Spanjaard - Graaf Aremberg naakt I
Leg , zoo gij 't gemoed van den Veldheer wilt kennen ,
De hand op dat hart , dat van broedermin blaakt ;
Dan weigert gij , wars van een' naam to begeeren ,
Die 't nagetlacht boeije en in 't harpgezang ruisch' ,
Voor 't wee en de zorg , die hen beurtlings verteren,
Het loof om zijn' fchedel , den roem van zijn huis !
Maar hij , met bet vuur van den aadlaar in de oogen ,
Staart roerloos op 't vogelvlug ijlen der fchaar,
En ziet, als een piji van den handboog gevlogen,
Hem 't eerst en bet moedigst in 'c heetst van 't gevaar
Wien?" vraagt gij ? - De dapperheid wacht naar geen jaren ;
't Is Adolf! - zijn ros rent de floutflen vooruit ;
Een dubbele krans voegt zijn lokkige Karen,
In d' oorlog hem 't zwaard , als in vrede de luit.
Hoog wappert zijn vaandel - de vijanden naadren
Ach,'t zinkt! . . . neen! de damp van bet kruid kust bet zand, . . . .
Het valt - en bet bloed flolt in Lodewijks aad :en ;
Maar 't glinll'renda flaal is ontbloot in zijn hand .
11 .
Verloochen , o Sp arje I die toomlooz e houden !
Eens blonken uw ridders als flralen der zon
Uw zonen zijn beulen of lafaards geworden ,
Bekoorlijk Grenada en bloeijend Leon l
Nooit heeft hen een moeder aan 't harte gedragen,
Nook leerde haar mond hun den naam van den Heer,
Die cien tegen den naar bet oorlogsveld jagen ,
En 't winnen door overmagt houden voor eer !
't Zijn beulen - maar Lodewijks zwaard zal ze ontvangen!
't Zijn beulen - maar Holland is 'c flerven getroost !
Het caaije geduld werd door wraakzucht vervangen ,
En liever geen nazaat, dan eereloos kroost!
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De moedige fchaar hoort des Veidheers bevelen ;
Hij zwijgc, - zij herhalen : ,, De zege of de dood I"
En 't ravengebroed fchijnc bun leuze to deelen ;
't Ontvloog aan het klooster ; het heimos is rood 1 Een ruiter ftort admloos voor Lodewijks voecen ,
Bebloed en gewond, met den dood op 't gelaac

„ Voor 'c laatst laat Heer Adolf, o Veldheer t u groecen .
• Toen Aremberg fchoot, fprong ik toe, -'t was to laac t
De vaan I". .. riep de Graaf, viel van 't paard, en verweerde

• Zich dapper, tot 't zwaard aan zijn vingers ontfchoot.

„ Ik breng haar, zoo Os hij in 't iterven begeerde"
De knecht kust het vaandel - nu 't kruis, en -- is dood t
Maar 't bloedig gefchenk blinks in Lodewijks ving'ren ,
Als 't zwaard van den Engel, die Sanherib floeg ;
Zijn heir ziec hem zwijgend de wraakleuze fling'ren ,
En geen , die het lot van zijn' broeder hem vroeg .

't Zijn leeuwen, ce meer op bet roofdier gebeten,
Hoe trotfcher her [rapt op bet bloedende jong ;

Hun zwaard of geweer breekc de fchakels der keten ,
Die lang om de leaden van Nederland hong !
III .

De Vrijheid verdiende op het Ilagveld de fporen,
Der vijanden bloed drenkt der vaderen grond,
En toch doet in 't leger geen feesczang zich hooren ,
En toch gaat de beker niet fchuimende rond ;
De koelte ruischt droef om de ontplooide banieren ;
't Profecifche fchrifc blinks met vurigen glans ;
De menschlijke Veldheer beweenc zijn laurieren ;

Het bloed van zijn' Adolf ontluistert den krans 1
De held mogt de fmart in zijn binnenst' verfmoren ,
Zoo lang zich de zege in de wolken verborg ,
En 't ros over dooden en ftervenden fporen,
Toen leger en vaderland hing aan zijn zorg ;

Hec eerfle is gered en het laatfte gewroken ;
De zinkende zon ziec geen Spanjaarden meer,
Maar ginds bij de baar zijn de fakkels ontftoken ;
De Veldheer verzelt er de bloem van zijn heir .

Aandoenlijk tooneel f Van een' mantel omgeven,
Om 't harnas de vaan , die de vijand doorfchoot,
Ligt hij, die haar zege bekocht met zijn leven,

Ligt bloeljende jeugd in den arm van den dood I
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Den blik op de dierbare trekken geflagen ,
Zoo fchoon door de rust van zijn vlekloos gemoed ,
Durft hopman noch ridder zijn fneuv'len beklagen ;
De fluimring op lauw'ren valt d' oorlogsman zoet!
„ Vaarwel , tot we ons wedrzien !" z egt , vroom in zijn fmarte ,
De held , wien 't geluk in zijn' liev'ling verried ;
En laid fpreekt een ftem. i n der krijgslieden harte :
,, Benijdbaar, wie 't lijf dus voor 't vaderland liet!"
De (bite en de droefheid van 't heir zijn de tolken
Van eerbied en liefde ; - geen loffpraak zegt meer!
Gods Engel ftijgt of uit de donkere wolken,
En Adolf van Nasfau verfchijnt voor den Heer!
IV .
Een fneeuwwicte klepper rent wild op de heide ;
Geen hand houdt den teugel ; van 'tzadel druipt bioed, .,,,
Wee haar , die zijn' beer na de zege verbeidde!
Nooit hoort ze op den burgtrap 't gedruisch van zijn' voet !
' t Is Arembergs ros, Zie l zijn wapenen blinken
Op 't prachtige dek , au gefleurd in het zand ;
Dra zal voor zijn vad ,w de .veemare klinken :
,, Uw echtgenoot viel door onedele hand!"
Zie ! 't ftof vliegt omhoog , naar hec wuiven der mane n ,
Als blinkende golven van 't bruifende ineer ;
Het edel genet zoekt hec vuur en de vanen,
En legt voor de tent des verwinnaars zich near .
Verheerlijkte ftrijder I uw bloed is gewroken ;
De hand , die u velde , is den gieren ter prooij' .
De ondankb're heeft Nearland naar 't harte geftoken ;
Dat de adem des winds zijn gebeente verftrooij' 1
De woede moge Alvaas gelaat doen verbleeken ,
Als Heyl'gerlees faam hem in Brusfel begroec,
Het bloed van 's Lands Eedleu er 't marktplein doorweeken ,
De moordbijl er 't loon zijn van geestdrift en moed ;
De Vrijheid verwint op de lijken der braver,
Die ftervende kampen met de ijzeren magt
Hare eerfte trofeen zijn overal graven ,
Zijn vonk'lende flarren in donkerern nacht I
De grijze , de vrouw en de knaap grijpen 'c wapen ,
Waar zich op zijn gruw'len de dwing'land verliet ;
Hij waagt het , op roemlooze lauw'ren to flapen ,
In 't bloed van haar kind'ren doet Vrijheid he', niet !
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Uw vaandel, o Adolf! zal Holland geleiden,
De vaan zijn van 't yolk, dat uw dood heeft gered ,
En, gaaf van 's Lands Vader, diens leuze verbreiden
„ Verlichting en Vrijheid door Orde en door Wet !"
E . J, POTGIETER .

DE GROOTE MAN.

Laat ons den Priester Orgon vragen

Wie is de grootfle man ?
Hij antwoordt ons, met zelfbehagen
Wie zich den kleinflen maken kan .
Laat ons den Dichter Kriton hooren :
Wie is de grootfle man ?
Hij zweerc in verzen : Wle, geboren
Poi et, gemaklijkst rijmen kan .
Wil men van Hov'ling Damis weten :
Wie is de grootfle man ?
Hij buigt en glimlacht ; dat moet heeten :
Wie diepst en ned'rigst buigen kan .
Laat Wijsgeer Disputax ons zeggen
Wie is de grootfle man?
Zijn meening, hoe hij ze nit moog' leggen,
Is : Wie hem 't best doorgronden kan .
Waartoe het elken dwaas to vragen
Wie is de grootfle man?
Steeds zal men 't antwoord mededragen
Wie mij het naaste komen kan .
Daarom, , moest ik het u verklaren
Wie is de grootfle man?
'k Zou u 't geheim flraks openbaren
Wie, drinkend, hen belagchen kan .
Naar

G. E. L E
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ME NGELWERK,
OVER DE MOGELIJKHEID VAN DUURZAMEN VREDE .

Door

W anneer

S . E . WIELING . ('~)

men de gebeurtenisfen van onzen leeftijd in
aanmerking neemt , is bet geenszins to verwonderen , dat
dikwerf van oorlog en vrede wordt gefproken . Wat ieders
bijzondere belangen en de algemeene belangen des vaderlands zoo zeer van nabij betreft, words ons dagelijks op
veelvuldige wijze herinnerd . Na eens meenen wij met
blijde hoop ons to mogen vleijen , en dan weder ondervinden wij bet verdriet van teleurflelling . Aan anderen
laten wij gaarne den valfchen roem , dat zij tot eene oor=
logzuchtige natie (nation guerrUre) behooren ; de Nederlander wenscht den vrede , en grijpt noode naar de
wapenen des verderfs . Alleen ter verdediging van heilige
regten waagt hij de kans van bloedigen krijg, maar flrijdt
dan ook met edelen heldenmoed .
De oorlog, al behaalt men fchitterende overwinningen,
blijft , in bet oog van den menfchenvriend , toch Reeds
een verfchrikkelijk kwaad . Niet zonder innige ontroering
kan ik mij de verwoestingen en akeligheden voor den
geest brengen , welke plaats hebben, wanneer vijanden
over en weder tot elkanders vernieling alle die kunstmiddelen aanwenden , weike het vindingrijk vernuft heeft uitgevonden, om bet meestmogelijke nadeel toe to brengen .
Het woord vrede daarentegen --- hoe aangenaam klinkt bet
in onze ooren ! hoe veel goeds en liefelijks verbinden
wij met bet denkbeeld, dat daardoor wordt uitgedrukt!
In elke taal heeft bet woord vrede cene veelomvattende
beteekenis , en dient , om alle wenfchelijk heil aan to duiden .
(") Voorgelezen in bet Departen .ent Zaandazn der :Mat .
fehapplj : TOT NUT VAN 'T ALGA 1EEN, Febr . 1833 .
MENGELW . 1833 . NO . 15.
A a a

690

OVER DE MOGELIJKHEID

Dit flrekt dan, meen ik, ook ten bewijze, dat oorlog
fteeds Mls lets kwaads werd befchouwd, terwijl de voortreffelijkften van ons geflacht denzelven verfoeiden . Maar
zouden wij de hoop niet mogen koesteren, dat eenmaal
de woeste krijg geheel zal ophouden ? Wanneer ik zie op
den tegenwoordigen toeftand des menschdoms , is er niet
de minfte waarfchijnlijkheid, dat in onzen leeftijd die gelukkige dagen aanbreken . De zaak zelve heeft echter iets
bekoorlijks voor mijne verbeelding . Hierom koos ik dit
onderwerp ter behandeling, vertrouwende op bet gunftig
oordeel der genen, die mij hooren . Over de mogelijkheid
van duurzamen hrede wil ik fpreken .
1 . Moest men van bet verledene tot bet toekomende befluiten, zoo ware de zaak misfchien als beflist aan to merken,
en zoude bet dwaasheid kunnen fchijnen, de mogelijkheid
van duurzamen vrede to willen beweren, of zelfs to onderftellen . Van de vroegfte tijden of , zoo verre althans
de gefchiedkundige berigten reiken, was er vernielende
krijg onder de menfchen (*) . Nu hier , dan daar werd
dezelve gevoerd . Algemeene rust kwam er bijkans nooit
op aarde, of dezelve duurde althans niet lang . Doorbladert de boeken , die u de gebeurtenisfen van vorige eeuwen vermelden ; wat vindt gij daar opgeteekend ? oorlogen en toebereidfelen tot oorlogen --- verwoestingen van
landen en fteden -- bet verflaan en verminken en dooden
van menfchen - plundering en roof en brand en moord
wreedheden en gruwelen , waarvoor de menschheid moet
beven . Neemt uit de befchrevene wereldgefchiedenis alles
weg , hetgene betrekking heeft op bet krijgvoeren ; wat
blijft er weinig over ! Boekdeelen van kleinen omvang kunnen bet bevatten . Vijandfchap fchijnt bijkans zoo oud to
zijn als bet menfchelijk geflacht zelve . Tot nu toe ging
er geene eeuw voorbij zoncler bloedige tooneelen . Volksftammen, die men barbaren noemt, liepen dikwerf to
wapen, om naburen to beftrijden ; de meestbefchaafde
(*) De eerile zanienkoinst van Koningen, waarvan wij lezen, had het beoorlogen van andere Koningen of volken ten
doel . Gen . XIV .
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volken der oudheid deden hetzelfde ; en welk een geest
heerscht heden ten dage nog daar , waar men boven ande .
ren aanfpraak op befchaving meent to mogen maken !
Het is inderdaad betreurenswaardig, dat menfclien hun
redelijk verfland zoo zeer misbruiken tot elkanders verderf ; dat belijders van het Evangelie , waarin liefde tot
v!~anden wordt gevorderd, zich oeFenen, om wapenen des
verderfs tegen natuurgenooten to gebruiken, alsof het een
fpel ware . Doch , wat vermag de gewoonte niet al ! Met
belangflelling , met zeker genoegen ook dikwerf, leest men
berigten van veldflagen en overwinningen . Dichters bezingen Route krijgsbedrijven . Ook kiezen welfprekende redenaars zoodanige onderwerpen . Schitterende wapenfeiten ,
in krachtigen flijl vermeld , werken op de vurige verbeelding der jeugd . De akeligheden van flagvelden , met gefneuvelden en gewonden en flervenden overdekt, worden
daarbij minder gedacht . Verbrande woningen en vertredene
akkers van mishandelde landlieden komen weinig in aanmerking . Men fchijnt het krijgvoeren voor iets onvermijdelijks to houden , dat moet voortduren , zoo lang er
menfchen gewonden worden op aarde .
Spreekt ien :and van aigemeenen en duurzamen vrede,
meerwalen hoort men aanmerken : Oorlog is er alt~d geweest , en oorlog zal er cok alt~Vd wel blwen . De ondervinding van vorige eeuwen pleit zeker voor dit gevoe .
len, maar wettigt toch geenszins de gevolgtrekking . Soms
hoort men beweren : De oorlog is nuttig - zonder oorlog kunnen de volken niet bli ven . Anderen weder zeggen : De oorlog is wel of to keuren , maar als een noodzakelafk kwaad tc befchouwen .
In deze flellingen ligt misfchien eenige waarheid ; ik
meen echier, dat dezelve, zonder nadere bepaling aangenomen zijnde , valsch en gevaarlijk geacht moeten worden .
Men kan zich onderfcheidene gevallen voorftellen, waarin
de oorlog nut aanbrei gt ; maar deze nuttigheid blijft toch
altijd iets betrekkelijks . Er is wel eens beweerd , dat de
krijg gelegenheid geeft tot betooning van dapperheid en
heldenmoed, tot ontwikkeling van ongemeene geestkracht
A a a a
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en tot oefening van verwonderlijke bekwaamheden . Ik
zoude het nogtans voor de menschheid beter achten , dat
het niet noodig ware, van zoodanige eigenfchappen veel
works to maken. Bij duurzamen vrede konden immers dezelfde vermogens tot heilzamer doeleinden aangewend worden .
Evenwel, daar zijn omftandigheden mogclijk, waarin
de oorlog nut aan-brengt. Een yolk leeft b . v . in vadzige
traagheid en ftaat nog op een' lagen trap van ontwikkeling, of hetzelve gaat achterwaarts in deugd en ftelt to
veel prijs op de genietingen der weelde ; in dit geval kan
de krijg, die infpanning van krachten vordert, foms nuttig worden . Men komt dan misfchien tot nadenken , en
leert opmerken , en peinst ernilig op datgene, waarvan
eenig hell is to verwachten . Words eene niet geheel bedorvene natie, buiten eigene fchuld, door vreemd geweld
genoodzaakt, de wapenen tot eigene verdediging en tot
handhaving van billijke regten aan to gorden , zoo rijst
er edele verontwaardiging in de gemoederen, en warme
vaderlandsliefde bevordert liefelijke eensgezindheid, terwijl
ieder met loffelijke fierheid medewerkt, om , in geestdrift
voor de goede zaak, de algemeene belangen to bevorderen .
Dit nut , M . H . , trekken wij Nederlanders aanvankelijk
uit den krijg, welken wij tegen onzen wensch hebben moeten voeren , terwijl wij miskend en mishandeld worden .
Ook andere voordeelen van den oorlog waren misfchien
op to noemen . Voor menig' jongeling verftrekt bet krijgsmansleven tot eene zeer belangrijke leerfchool . Hij gewent zich aan orde en ontbering . Hij oefent zich in ge .
duld en gehardheid . Hij leert menfchen en zeden kennen .
Hij ziet verachtelijke wezens , maar ontmoet ook edele
zielen . Hij gevoelt de waarde van vriendfchap , en ftelt
prijs op elke dienstbetooning van krijgsmakkers . Hij beziet het leven uit cen ander oogpunt, en heeft veel gewonnen, wanneer hij , gezond naar ligchaam en geest,
eenmaal in den fchoot der zijnen tot de aangenamere bedrijven des vredes mag terugkeeren .
Doch , bij het befchouwen der mogelijke nuttige ftrekking van den oorlog , moet men vooral niet verzuimen , de

VAN DUUTRZAME :N VREDE .

693

vele en grootere nadeelen mede in aanmerking te nemen . Ach ! hoe menig jongeling wordt daardoor bedorven
en is voor altijd vcriorcn °. floe dikwerf verwildert het
volkskarakter order de wocste krijgstooneelen ! Hoe nadeelig your zedelijkheid is bet langdurig verblijf van legerbenden aan eene p la . i s ! Neen , om de nuttigheid kan
men den ourlug ii h :a a`ge ices waarlijk gcenszins noodig
achten . Zouden de naycelen over bet geheel de voordeelen Met zeer verre tc
ven gaan ?
Maar , zeggen andeLcn : de oorloo is ccn noodzakel~Vk
kwaad. Afat betcekcuel, aeze woorden ? Lieden van bekrompen vertlalndl uiic •. Nvel ceps de meening, dat verwoestende krijg els iui,'dcl zoude mocten dienen , om eene
to fleck toenemendc bc','oiking to doer verminderen . Dat
bij belegcringen cn cp tlagvelden cen aantal menfchen het
]even verliezen , is
eene treurige waarheid ; dochal eens toegeflaan ; dut !crzelver wegruiming in den bioei
des levees onverniijdcli • k ware - dat oorlog juist daartoe zou vercischt worden , is ongerijmd, en behoeft
geene erndige wcdei legging . Meer gegrond fchijnt de meening van hen, die den oorlog noodzakeljk noemen,
omdat de rmenfchen zoodanig zijn, als ze zijn .
De vij .xndfchap dam volken kan verfchillende oorzaken
hebben . flat roofclicr i~, ; eichapen , om van buit to leven .
Honger drijFt den lcceety, oa; andcre fchepfelen aan to
vallen cii to v, rfliir_len . Zoodanig is geenszins de natuurlijke geaardheid van den mensch . Hij hceft gezellige neigingen , en men kan zekere algerneene goedwilligheid, als
grondtrek des karakters, bij hem opmerken . Daar is ech •
ter ook eigenliefde -- bciamcl~ke eigenliefde en kwali k
befluurde eigenliefde . leder mensch heeft zijne wijze van
zien, zijne bijzondere behoeften en belangen . Menigeen
bedoelt alleen ziclizelven . Vandaar (*) komen twisten,
botfingen , vijandelijkheden tusfchen enkele perfonen en
tusfchen geheele volken . Hoogmoed en eerzucht en eigenbaat werken op de neiging des harten en verbijsteren bet
verfland . \-Vanbegi ippen en vooroordeelen belemmeren het
vrije gebruik der rule . Men vraagt dan eindelijk niet meer,
(*) JAC . IV : 1--3 .
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wat regt en billijk is . Neen, driften en hartstogten fporen aan tot doen en laten . Geweld en list worden to baat
genomen , om zekere oogmerken to bereiken . Zoo ftaat
yolk tegen yolk op , of de heerschzucht der Vorfien jaagt
duizenden en tienduizenden ten flrijde .
Zoodanig zijn in het algemeen de oorzaken van vijandfchap en bloedigen krijg . Wij mogen den oorlog dus in
zekeren zin een noodzakel~k kwaad noemen . Doch het is
flechts eene betrekkeljke , geenszins volJlrekte noodzakelijkheid . Wanneer vijandige legers tegen elkander oprukken
en met woede aanvallen, wordt niet aan cone iDgefchapene
behoefte der menfchelijke natuur voldaan , gelijk het geval
is bij tijger en beer, welke van roof moeten leven . Waren
alle menichen, wat zij behooren to zijn, de woeste krijg
zou geene plaats vinden . De oorlog is derhalve alleen in
zoo verre een noodzakelzjk kwaad, als driften en hartstogten bij velen meer vermogen , dan de gezonde rede . (*)
Daar dan het krijgvoeren niet op zichzelve, maar alleen
in zekere omftandigheden, wegens de menfchelijke verkeerdheid , als noodzakeljk aangemerkt moot worden , ontflaat
de vraag , of er dan geen middel gevonden zoude kunnen
worden, om zoodanige uitbarflingen van woest geweld to
voorkomen , en alzoo duurzamen vrede op aarde to
bevorderen .
II . Her zoogenaamde vuistregt was eenmaal vrij alge(*) In het .41g. IiTandelsblad van 16 Jan . 1833 . INTO
.378d
vond ik de volgende , op dit ondera'erp toepasf lijke aanmer .
king, waarmede ik mij echter flechts ten deele kan vereeni.
gen : ,, Ieder oorlog is verderfelijk , zelfs voor den overwin .
naar, Miliioenen fchats worden daarbij verfpild, duizenden men .
fchenlevens opgeofferd, de fortuinen van honderden vreedzame
burgers vernield . Zoo lang de aarde bewoond wordt doormen .
fchen met hartstogten bezield, zullen er oorlogen befiaan . Hot
eenmaal gekoesterde denkbeeld van de vestiging van eenen
algmeenen , altijddurenden vrede was Wets meer, dan de vrome
droom van cen edeldenkend man . De oorlog is een noodzakelijk
kwaad, m a2r daarom kan dezelve ook alleen dan svenfchel~k

zo ,

ivanneer wen, op geenen anderen weg tot eenen bill#ken
vrede kar, geraken."
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meen onder de menfchen . Eeniederhandelde, als regter, in
zijne eigene zaak . Die gewoonte had de treurigfle gevolgen .
Aan geweld , beleediging en wraak kwam bijkans geen einde. Doer ondervinding geleerd, begon men meer en meet
behoefte aan wetten en overheden to gevoelen . Algemeene
beginfelen van refit werden aangenomen, terbeflisfingder
gefchillen van bijzondere pcrfonen . Men wist het allengs
zoo verre to brengen dat ieder deze handhaving der
maatfchappelijke orde voor het algemeene welzijn noodig
oordeelde . Dacht iemand verongeiijkt of beleedigd to zijn,
hij deed zijn beklag bij den regter , en liet aan dezen de
toepasfrng der wet over .
Zoo werd , bij gewone omt'candigheden, de onderlinge
rust der leden van denze1fden flam of that verzekerd .
Zoude uiet tusfchen yolk en yolk jets dergelijks plaats
kunnen h4ben? Oorlog is immers het vuistregt, of het
zoogenaawde regt des /erkJlen, in het groot . Ware het
mogelijk, eene algemeene regtbank daar to flellen, waaraan alien , zonder eenige uitzondering , het zij dan gewillig of uit noodzakelijkheid , zich onderwierpen , zoo
zoude men de onheiien van verwoestenden krijg kunnen
voorkomen . Doch beflaat er wel eenige waarfchijnlijkheid,
dat men met goed gevolg zoodanig iets zoude kunnen
beproeven ?
Het denkbeeid van algemeene wereldheerfchapp%yhad van
tijd tot tijd iets bekooriijks voor dezen en genen veroveraar ; doch zoodanige herfenfchim kon niet verwezenlijkt
worden . Ware het mogelijk geweest, alle volken onder
ddn oppergebied to brengen en onderworpen to houden,
algemeene vrede zoude voor altijd verzekerd zijn geworden . Maar is er geene andere reden , om op duurzame
rust der volken to hopen , zoo zullen de wenfchen van
den menfchenvriend wel onvervuld blijven .
Van geheel anderen aard was het ontwerp des grooten H E N D R i ii s , den vierden Boning van dezen naam
in Frankr jk . Hij dacht ernflig aan de mogelijkheid van
algemeenen en onafgebroken vrede in Europa . Het plan,
dat de Franfchera le grand desfein de H F, N tt i IV noe-
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men , doet zijn hart eere aan , al is bet ook , gelijk de
Baron co .LL0T D'EsCuRY vermoedt, dat ELIZAD E T Ii , Koningin van Engeland, misfchien daaraan eenig
deel had , dewijl beide bezorgd waren voor de overmagt
van Oostenr! k . De moeijelijke omflandigheden van then
tijd hadden buiten twijfel invloed op de denkwijze en
wenfchen des welwillenden Konings . Beroeringen en oorlogen kenmerkten vooral den geest zijner eeuw . Geheel
Europa, maar inzonderheid ook Frankr, k, werd gee
teisterd door partijfchappen en vreefelijke woelingen . H E ND R I K nacn eene moeijelijke tank op zich, toen hij de
regering aanvaardde . Onbekwame voorgangers hadden bet
rijk in verwarring gebragt . Verfchillende aanhangen verhieven zich binnenslands , en werkten mede , om de vrees
voor gevaar van buiten to vermeerderen . Neemt men hierbij
bet karakter des Konings in aanmerking , zoo is bet geens.
zins to verwonderen, dat hij vrede verlangde, en aan
een ontwerp dacht, om alien oorlog in bet vervolg to
voorkomen . Hij wilde, namelijk, geheel Europa tot rune
groote Christen Republiek of Maatfchappij vormen - tot
an groot huisgezin , welks leden Heeds in vrede met
elkander moesten leven . Hetzelve zoude beflaan nit vijftien, in magt gelijke, Staten , welke nooit naar uitbreiding van grondgebied mogten trachten , maar onderling
feeds vrede moesten bewaren . Doch de inoordenaar R AV A I L L A c maalae een einde aan bet leven van H E N D R I Ic
IV , en diens geliefkoosd ontwerp van ceuwigen vrede
bleef zonder gevolg.
Later werd gelijke wensch gekoesterd door onzen ge .
leerden en beroemden landgenoot, den voortreffelijken
H U I G D E G R 0 0 T . Vriend des vredes was hij , maar
leefde in dagen van onrust en jammerlijke verdeeldheid .
Hij betreurde die verbijstering der menfchen , en fchreef
over het Regt van Oorlog en J7rede (de Jure Belli ac
Pacis) een werk , dat Reeds van zijne heldere en edele
denkwijze zal getuigen . Als wijsgeer en Christen poogde
hij door bondige redenering bet krijgvoeren tegen to gaan,
of althans de wreedheid en woestheid eenigermate to doen
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verminderen . „ Ik zag," fchrijft D E G R 0 0 T , ,, in de
Christenwereld cene zucht, om to oorlogen, waarover zelfs
onbefchaafde volken zich zouden moeten fchamen . Om
nietige oorzaken en ook zonder reden loopt men te wapen . Zijn de wapenen eenmaal opgenomen , dan betoont
men geen eerbied voor Goddelijk of menfchelijk regt . Het
is alsof losgelaten woede, op cen bevel, tot alle misdrijf
voortholt ." Ou de onheilen van den krijg to voorkomen, ftelt hi ; on :.ler anderen voor, dat er fcheidsmannen
zullen zijn , die d_e twisten der voiken beflechten . Hij
wil namelijk, dat de Christen-Mogendheden zekere zamenkomfLin zulle;n houden, waarop door onpartijdige perfonen uitfpraak over de ge!chillen der anderen words gedaan , en dat men des noods zelfs door dwangmiddelen
partijen zal noodzaken, oni op billijl .e voorwaarden underling vrede to waken . (*)
Ook E R A s Al u s fchijnt niet geheel vreemd van zoodanig denkbeeld geweest to zijn . De vele gruwelen der
gedurige oorlogen bedroefden vreedzame menfchen zoo
zeer , cut zij de onmogelijkheid der uitvoering van zoodanige planner niet fchenen in to zien .
In lateren tijd alhans fchreef de Abt D E S T . P I E R R E
een vollediaer ontwerp van denzelfden aard, door hem
getiteld : Projet de Paix perpdtuelle . Eenuittrekfeldaarvan werd uit deszelrs nagelatene handfchriften medegedeeld door j . J . R 0 U S S E A a (t), die, zoo het fchijnt,
dit plan eenigertnate wijzigde naar zijne begrippen . In de
hoofdzaak komt zijn ontwerp overeen met de bedoelingen van II E N D R I K IV en met de wenfchen van H U I G
D E G A o o 'r : „ Daar moot ddne algemeene regtbank zijn,
die , even als de achtbare Raad der flmphictyonen weleer
in Griekenland , de gefehillen der onderfcheidene Rijken
en Staten betlist of in der minne bijlegt, opdat Vorllen
en volken niet langer van bloedige wapenen gebruik maken, om hunne oogmerken to bereiken ." De Abt DE
(*) De June B . ac P . Lib .
(t) Oeuvres div . T . 11,

11 . C, a3 . § 8 .
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S T . P IV, R R E flaat voor , om geheel Europa in negentien landen to verdeelen , die zoo vele vertegenwoordigers en flemmen op een algemeen Congres zullen hebben,
aan weiks uitfpraken zich alle de leden moeten onderwerpen . (*)
Het denkbeeld, men kan dit niet ontkennen, heeft lets
bekooriijks . Dat een man, als R 0 U S S EA U, ingenomen
was met hetzelve , zal ons even min bevreemden , als
V O L T A I R E er den fpot mede dreef. Dit lag in beider
karakter. De een nam bet fchoone en wenfchelijke der
zaak meest in aanmerking, de ander zag op de onmogelijkheid der uitvoering .
En inderdaad , hoe fraai en vernuftig genoemd Onttiverp var, duurzamen hrede ook vervaardigd zijn moge,
men heeft niet veel menfchenkennis noodig , om to be.
grijpen , dat zoodanig verbond , indien men her al tot
ftand kon brengen, toch nooit vasten waarborg tegen
bet uitbarften van oorlog zou opleveren , zoo lang Vorflen en volken nog blijven hetgene zij thans zijn . Geen
zoogenaamd evenwigt van magt in Europa heeft den oorlog kunnen voorkomen . En al helde men ook over, om
aan den liefelijken droom van een' goedhartig' menfchenvriend eenig geloof to hechten , de gefchiedenis van onzen leeftijd ware genoegzaam , om to doen inzien , dat
eene zoodanige hooge regtbank voor de Mogendheden van
Europa geteld moet worden onder de vrome wenfchen,
die geenszins vervuld zullen worden , zoo lang men geene
andere beginfelen volgt in de ftaatkunde . V66r weinige
jaren vleide zich menigeen met eene nabijzijnde betere
toekomst . Beheerfchers van magtige Rijken floten een

(*) In 1780 verfcheeu to Ostende, onder den verdichten
naam van BouJonnidor, bij Sleppermonde, een fpotfchrift,
ten titel bebbende : Le ProcPs des trots Rois plaid au Tribunal des Puisfances Europ2ennes . In dit pleidooi is de Groote
Heer Prefident, de Keizer van Marokko en a E NJ . F R A N KL 1 N zij n Leden van den Raad, F R E D E R I K D E G R O O T E is
Procureur-Generaal. De Koningen van Spanje, Frankryk en
Engeland zijn de gedaagden , enz.
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Ileilig Verbond, en verkondigden voortreffelijke beginfelen , naar welke zij beioofden de volken to zullen regeren . Hoe weinig echter de rust van Europa daardoor
is verzekerd geworden , bleek , heiaas ! weldra op eene
treurige wijze . Bij wien de meeste fchuJd ligt , hebben
wij bier geenszins to onderzoeken . Ik noem flechts daadzaken, en behoef geene woorden meet to gebruiken, om
to betoogen , dat wij aan de mogelijkheid van algemeenen
en duurzamen vrede moeten wanhopen , zoo niet door
andere middelen bet doel bereikt kan worden . Of zal
ik ook nog fpreken van ons eigen vaderland, en van onze
gefchillen met naburen, die wij eenmaal onze landgenooten noen;den ? Bekend zijn de handelingen der Conferentie,
welke gezegd worden het behoud van den vrede in ons
werelddeel tt.n doel to hebben . Vertegenwoordigers der
Mogendheden, welke men gewoonlijk de groote noemt,
vortnden eene foort van regtbank, om aan ontftane twisten een einde to maken ; doch men handelde niet naar
onveranderlijke beginfelen van regt en billijkheid . Zoude
het beter gaan , wanneerr alle Vorfien van Europa hunne
afgevaardilden zonden , om een algemeen geregtshof
daar to flellen en de onderlinge grieven weg to nemen?
Indien men dezelide beginfelen volgde, die heden ten
dage gevolgd worden, ware er niets gewonnen . Op bet
zoogenaamde refit des flerkflen kwam eindelijk dan alles
toch neder, en de magtigen veroorloofden zich bedreia
gingen of geweld tegen de zwakkeren , en duurzame vrede
zou even min verzekerd zijn, als in onze dagen, nu
weinigen zich de voogdijfchap over dit werelddeel aanmatigen .
Het ontwerp ter daarflelling van - eeuwigen vrede, door
middel van eene opperfie regtbank, of van een algemeen
Statenverbond, is derhalve niet uitvoerbaar, en zoude,
indien men de proef wilde nemen, geenszins aan het
oogmerk voldoen . Maar beftaat er dan geene mogelijk.
heid, om door andere middelen het Joel to bereiken ?
Dit verdient nog nader onderzocht to worden .
III . Het ontwerp van den Abt D E S T . P I E R R It
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heeft bet bewaren van vrede onder de Forflen ten doel .
De volken , die geregeerd worden , komen daar weinig
of niet in aanmerking . Het is wel waar , dat Koningen
en Keizers dikwerf den oorlog begonnen , bet zij dat
valfche deiikbeelden van grootheid lien verbijsterden ,
dat zij bun gebied wilden uitbreiden , of aangedanen ,
ook wel eens ingebeelden , boon wreken . Sours was bet
bewaren van evenwigt in Europa bet voorwendfel tot
oorlog, en meermalen werd de kans des krijgs gewaagd,
,om voordeeliger voorwaarden van vrede to bedingen .
Oorlog hangt echter niet eeniglijk of van gckroonde hoof .
den . De gefchiedenis der laatfte jaren vooral leert bet
ons op eene treurige wijze . Na den val van bet Franrche Keizerrijk vertoonde zich een nieuw volksleven .
Een krachtige geest begon to werken, en fcheen jets
goeds voor de toekomst to beloven. Maar de magtigen,
die bet meest to zeggen hadden in ons %verelddeel, kenden hunnen tijd to weinig, of floegen althans niet genoeg
acht op de behoeften en wenfchen der volken . Men
fcheidde en voegde zatren naar zekere geliefkoosde begrippen
van flaatkunde . De zucht , our ronding aan bet gebied
to geven, ging to verre . De volken laten niet gaarne
zich indeelen naar vierkante mijlen en duizendtallen van
zielen . Menfchenkennis en wenfchenliefde kunnen veel
toebrengen tot verligting der mocijelijke kunst van regeren . Beflaat er reden tot misnoegen , en die beftaat
velerwegen , bet ontbreekt nooit aan kwaadwilligen ,
welke , ter bereiking van hunne oogmerken , de grieven
vermenigvuldigen, en eene ligtgeloovige menigte naar
verandering doen haken . Vanhier in de meeste landen
van Europa die ontevredenheid, die menigvtildige oproeren, die krijgszuchtige geest , welke terftond naar
moordend wapentuig doer grijpen , our dikwerf overdrevene eifchen to verkrijgen. Men zoekt de verbetering in
ftaatkundige vormen , minder in verhoogde zedelijkheid .
Kan men op duurzzn?en vrede hopen, zoo lang deze
ftemming der gemoederen blijft voortduren ? Groote
Mogendheden fchijnen thans den oorlog to willen ver-
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mijflen , omdat zij volksbewegingen vreezen , die hunne
troonen doen waggelen . Om den algemeenen vrede to
bewaren , werd zelfs een vreedzaam yolk op vijandige
wijze behandeld . Zoodanige middelen zullen wel geens •
zins tot bet doel leiden .
Voorts is er zekere foort van befchaving, welke veel
nadeel aan de heifige belangen der menschheid doet . Wat
ik hiermede bedoef , kan ik het best to kennen geven met
aanhaling der woorden van den Fran/ehen Generaal LAM A R Q U E , die ten vorigen jare in eene vergadering to
Par!'s deze valfche en gevaarlijke ftelling voordroeg
„ Hoe befchaafder cen yolk is , hoe meer bet zijne ftrijdkrachten moet trachten to verfterken . Hoe vruchtbaarder
zijn grond , hoe uitgebreider zijn handel , hoe bloeijender
zijne nijverheid is, hoe meer bet den ftrijdlust zijner
kinderen moet aanwakkeren ; want juist die rijkdommen
wekken den naijver van naburige volken op (*) ." Wat
die krijgsman wenscht , fchijnt , helaas ! reeds rnaar al
to veel plaats to hebben . Nuttige, misfchien ook nadeelige uitvindingen zijn gedaan in onzen leeftijd . Kunstvlijt
hee£t, door verbeteriog en vermeerdering van werktuigen,
allerlei voortbrengfelen dermate vermenigvuldigd, dat uitwegen voor vertier entbreken, en toenemende armoede,
bij overvloed van goederen, eene landplaag wordt voor
fterk bevolkte rijken . Handen en monden zijn er to
veel --- aan week en brood is gebrek . Stoffelijke belangen houden den geest bezig en worden behartigd ; voor
zedelijke ontwikkeling zorgt men niet in gelijke mate .
Wereldzin werkt den zachten en liefderijken geest des
Christendoms tegen . Deze gefteldheid van zaken geeft
voedfel aan krijgszucht en gereede aanleiding tot oorlog,
al is bet dan ook eeniglijk, om eene afleiding voor bet
misnoegen to hebben , of om andere volken to verzwakken, of derzelver handel en kunstvlijt voor langen tijd
to vernietigen .
Bovendien fchijnt er federt eenigen t1jd in bet geheim
(")

Nederl. Staatscourant van it Nov . 1831.
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zekere magtige partij to woelen en to werken , welke
het daarop toelegt, om de volken in onrust to houden,
derzelver welvaart to krenken en vijandfchap to verwekken, ten einde langs dezen weg de toenemende verlichting tegen to houden . De lieden, welke zoodanige bedoelingen hebben , kunnen zeer verfchillende gedaanten
en kleuren aannemen, wanneer zij daardoor flechts vervulling van hunne wenfchen meenen to erlangen . Zij
treden op als Volksvrienden of Koningsgezinden -- zij
prediken oproer of blinde onderwerping aan vorftelijke
oppermagt - zij boezemen valfche begrippen van krijgsroem in, en vleijen den nationalen hoogmoed, en blazon
iii ftilte het twistvuur aan, en verfpreiden beginfelen,
geheel ftrijdig met den vreedzamen geest des Christendoms .
Deze en meer andere omftandigheden in aanmerking
nemende, mogen wij ons geenszins vleijen met de aangename hoop, dat het oorlogvoeren binnen kort geheel
zal ophouden in Europa . Dergelijke tooneelen , als heden
ten dage plaats hebben , komen misfchien nog dikwerf
weder. De gefleldheid der volken is van then aard, dat
er ligt botfingen en fchokken op nieuw kunnen gebeuren .
Wij behoeven echter niet to twijfclen aan de mogeli/kheid
van duurzamen vrede . Storm en onweder zuiveren den
dampkring ; daarna fchijnt de zon weder, en or heerscht
liefelijke kalmte in de natuur . Zoo komt eenmaal ook
het woelen der menfchelijke driften en hartstogten tot bedaren ; en neemt men nu in aanmerking , hoe het oorlogvoeren zelve , door den heilzamen invloed des Christendoms, allengs toch minder barbaarsch is geworden, zoo
fchijnt men cenige hoop to mogen koesteren , dat er een
tijd zal kunnen komen , waarin de krijgsbedrijven of
hoogs't zeldzaam zijn, of flechts uit de gefchiedenis van
vroegere dagen gekend worden .
Wij zijn thans nog zeer verre of van zoodanige volkomenheid ; maar het goede moet langzamerhand en door
vereenigde pogingen van vele weldenkenden voorbereid
worden . Wat had het veel moeite in , den flavenfland
in ons werelddeel to doen ophouden ! Eindelijk echter

VAN DUUURZAME\T VREDE .

703

heeft men bet doel bereikt, en gelijkheid in regten is
een heerfchend beginfel van wetgeving geworden . Menigvuldig waren eertijds kleine en wreede oorlogen tusfchen flad en clad , of tusfchen dorp en dorp . Zoude
bet bloedvergieten in bet grout niet even goed kunnen
verminderen of geheei ophouden? Menfchen, die bun
redelijk verfland gebruiken , achten bet thans dwaasheid,
door vuurproef of tweegevecht to willen laten beflisfen ,
wie onfchuldig is en bet regt op zijne zijde heeft ; maar
de oorlog bewijst immers even min, wie gelijk of ongelijk heeft . Wanneer nu deze overtuiging algemeen moge
worden in de befchaafde wereld , en ieder duidelsjk
leeren inzien , dat bet krijgvoeren een overblijffel is van
vroegere barbaarschheid , en ftrijdt tegen de cifchen des
Christendoms , terwijl zelfs eene fchitterende overwinning
met nadeelen gepaard gaat , zoo kan duurzame vrede mogelijk worden bij vreedzamer stemming der gemoederen .
Wie weet , of de woelingen en worftelingen , welke wij
beleven, niet mede als middelen moeten dienen, om Vorften en volken eindelijk to doen befeffen , dat oorlog geen
waar geluk aanbrengt , en dat de bloei van een land op
eene andere wilze zekerder bevorderd zal worden ?
Onze leeftijd is rijk in merkwaardige verfchijnfelen .
Vorften en volken hebben gelegenheid , om in de fchool
des tegenfpoeds wijsheid to leeren . Mogten ze door ondervinding wijs worden , zoodat men vrede en vrije handelsgemeenfchap noodzakelijk acht voor aller duurzame
welvaart ! Mogt de overtuiging meer en meer algemeen
worden in alle landen , dat oorlog altijd sets kwaads is
en onberekenbare onheilen kan met zich flepen ! Het ware
to wenfchen, dat, in ieder land, weldenkenden, die invloed op de volksbegrippen kunnen hebben , bet hunne
toebragten , om vredelievendheid to bevorderen , de valfche denkbeelden van krijgsroem tegen to gaan , en , waar
bet noodig is, de overdrijving der oorlogzuchtigen to
matigen .
V66r omtrent twintig jaren (i8i5) werd in de Vereenigde Staten van Noora dmerika een Genootfchap on .
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der den fchoonen naam van hrede•Maat/chapp!Y (Peace .
Society) opgerigt, dat bevordering van algemeenen en
duurzamen vrede ten doel heeft . Al denkt nu iemand,
dat men van zoodanige infl :elling weinig nuts kan verwachten, ieder zal toch moeten bekennen, dat bet liefderijk oogmerk ]of verdient. Hot Genootfchap tracht
vooral op den volksgeest to werken . Te then einde worden kleine gefchriften verfpreid , welke ftrekken , om to
doen befeffen, dat oorlog fltrijdt tegen den geest des
Christendoms, en onbeflaanbaar is met de ware belangen
des menfchelijken geflachts .
Pogingen van dezen aard zijn buiten twijfel gefchikt ,
om de mogelijkheid van duurzamen vrede voor to bereiden .
Ook in Engeland telt die zelfde Maatfchappij reeds vele
duizenden leden . Wanneer nu in alle landen van ons
werelddeel allengs meer en meer menfchen in zoodanigen
Christelijken geest beginnen to denken en handelen, mag
men hoop koesteren, dat eenmaal de openbare meening
alomme zich luide zal verklaren tegen oorlog - tegen
alle aanranding - tegen alle gewapende tusfchenkomst -tegen alle middelen van geweld . En doze zedelijke tegenfland zal niet zonder uitwerking op hoofden des yolks ,
op vertegenwoordigers en fl :aatsdienaars blijven .
Ter bereiking nu van dit doel kan en moet vooral bet
Christendom dienen . Van een ongodsdienftig yolk -van een yolk zonder beginfelen verwachte men geene
vreedzaamheid . Wanneer de meerderheid der natie bet
Evangelie openlijk verwerpt, of flechts met de vormen
fpeelt, waaronder hot Christelijk geloof van de voorvaderen werd ontvangen , zal bet woord des levens niet
verlichtend en heiligend op verfiand en hart werken .
Ongeloof en bijgeloof zijn beide nadeelig voor de rust en
welvaart der volken . Kwalijk befluurde eigenliefde doet
hartstogten met verderfelijke woede losbarften , en zucht
naar genot voert dikwerf ten kwade ; terwiji begeerten
ontfl:aan en gekoesterd worden , die aanleiding tot bet
krijgvoeren geven .
Alwie derhalve den vrcde bemint en naar bet einde
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van oorlogcn veriangt , die vorme zich cen regt denkbeeld
van volksgeluk , en helpe gezonde begrippen dienaangaande veifpreiden . Men ko_stere geen' volkshaat, maar
achte de braven , van welken landaard die ook zijn mogen . Men beminne bet vaderland , en wedijvere tegen
den vreemdeling in handel en kunstvlijt , in eerlijkheid
en opregtheid, maar geve nooit aanleiding tot vijandfchap .
Men befchouwe den oorlog Reeds als een kwaad , en
houde then alleen voor geoorloofd in geval van noodweer . Men toone belangftelling in beginfelen en zeden .
Men denke en handele in den geest des Christendoms .
Zoo worde verlichting, befchaving, veredeling bevorderd . De rust , de eensgezindheid , de vrede van binnen
zal dan verzekerd zijn ; en moge bet vreedzame yolk
miskend, gehoond, verguisd worden door naburen, welke, uit dwaze zucht naar krijgsroem, of uit handelsnijd,
geweld plegen , en zelFs in tijd van vrede de gruwelen
des krijgs zich veroorloven , - alle weldenkenden under hen moeten die ftaatkunde toch verkloeijen . Het edelmoedig volharden , daarentegen , in gematigdheid en in
bet mannelijk verdedigen van ware vrijheid kan misfchien
,gevolgen hebben , die mede iets toebrengen ter algemeene
bevordering van zoodanige gezindheid, bij welke een
duurzame vrede mogelijk kan worden .
Niemand denke, dat bet gedrag van enkele perfonen,
of dat bet voorbeeld van een enkel klein yolk weinig
zoude batten, on vreedzamer gezindheid onder befchaafde
en onbefchaafde nation to bevorderen . Men weet immers,
hoe fchijnbaar onbeduidende beginfelen foms gevolgen
kunnen hebben , waarover de wereld naderhand verbaasd
ftaat . Daar moet ergens een aanvang gemaakt worden ,
zoo er aan de woelingen der krijgszuchtigen eenmaal een
einde zal komen . Maar van tijd tot tijd reeds doen zich
ginds en elders flemmen hooren , die den oorlog verfoeijen en onbetlaanbaar met Christelijke beginfelen achten . Hoe meer vrienden van waarheid en deugd , zoo
onder ons , als in andere landen , zich bevlijtigen , om
in den geest des Christendoms to werken aan de bevorMENGELW . 1833 . NO, 15 .
B b b
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dering van vreedzame gezindheid en van reine zedelijkheid, des to meer mogen wij ons vleijen met de blijde
hoop, dat de twisten der Vorfien en volken zullen verminderen -- dat de verwoestingen des krijgs zeldzamer,
en eindelijk eens de wapenen des verderfs in nuttige
werktuigen voor den landbouw veranderd zullen worden .
En wanneer zal die gewenschte tijd komen ? Als men
de Goddelijke leer van j E Z U S C H R I S T U S allerwegen
niet alleen belijdt, maar ook beleeft en in elke betrekking des levens gemoedelijk opvolgt. (*)

(*) Eenigen tijd na bet uitfpreken van bet boven gezegde
kwam mij een bundel Leerredenen van wijlen den Hoogleeraar F R A N S E N V A N E C s in handen . Onder veel voortreffelijks vond lk ddn onderwerp , dat overeenkomst heeft
met hetgeen ik wilde betoogen, en dat aldus wordc opgege .
ven : Het Christendom, naar zffnen waren card befchouwd,
is Lij uitnemendheid gefehikt, om de band van onderlinge ver-

Het volgende ,
dat op de behandelde zaak betrekking beeft, vinde bier eene
plants : „ Wanneer wij (zoo fprak de zeer achtingwaardige
VAN Ecs in 18at, volgens bijgevoegde aanmerking des nit .
gevers , bl . 99.) bet fchouwtooneel der flaatkundige gebeurtenisfen gadeflaan ; wanneer wij ernftig nadenken over betgene op korteren of grooteren afftand van ons voorvalt ; dan
bekruipt ons meermalen de vrees , dat menfchelijke dwaasheden en driften bet goede werk van God (den vrede) weder
zullen verftoren ; dat bet zwaard welhaast weder uit de fcheede
2a1 worden gehaald , waarin bet , pas geleden , werd geflo.
ken . En waardoor zullen wij bet best van deze vreeze kunnen ontheven , waardoor zullen wij bet meest kunnen ge .
rustgefteld worden ? Daardoor, dat zij , die op de beflisfng
van bet lot der volken eenen vermogenden invloed hebben,
dat Christendom, waarvan zij belijdenis doen, opregtelijk toeW
gedaan zijn in hun binuenfe . Hierin hebben wjj eenen veel
zekerder waarborg voor bet behoud des vredes, dan in al de
geruchtmakende zamenkomfen, dan in al de heilige verbonden der vereenigde Mogendheden . Zijn de hoofden en harten
der hooge bewindvoerders van eene Christelijke denkwijze
en van Christelijke gevoelens ontbloot, dan zweven de groot .
fie gevaren over de rust, de veiligheid, de vrijheid en al de
eeniging tusfchen de volken der aarde to wezen .
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LEVEND GEVONDENE PADI)EN .
llet is bekend , dat men levende padden in fleenklompen en boomfhammen meent gevonden to hebben, en wel
in

holligheden , die met de buitenlucht geene gemeen-

fchap hadden (*) .

Een nader onderzoek aangaande deze

zaak kan welligt dienen, om onze kennis van de dierlijke huishouding to vermeerderen, en tevens om wan-

begrippen to wederleggen . Hiertoe nu , daar gewoonlijk

geen natuuronderzoeker, op het oogenblik , dat zooda-

nig een ingefloten dier ontdekt words , zich in de fleengroeve of in het woud bevindt, werden opzettelijke proef-

goede dingen der volken ; en bet zal der eigenbelang zoe .
'kende flaackunde nimmer aan voorwendfelen ontbreken , om
aan to vallen en to veroveren , om de wereld van bet eene
einde tot bet andere in rep en roer, in vuur en vlam to
brengen . Mar zijn de Magtigen der aarde daarin vereenigd,
dat zij bet Christendom niet alleen in den mond, maar ook

in de ziel voeren , dan zullen zij ook de regten , de belangen, den vrede en bet bloed der volken ontzien, en eenen
edelen afkeer gevoelen van aan anderen ce doen, hetgeen
zij niet willen, dat aan hen gefchiede. o, Mogten de vol.
ken met hunne zaakbehartigers, alle Vorflen met hunne kroon .

beambten, door de Godsdienst des vredes, cot zonen des
vredes gemaakt worden 1 Dan zoude een eeuwige vrede niet
langer onder de droomen van een goedhartig menfchenvriend
behoeven gerangfchikt to worden ."

(*) Verfcheidene gevallen van then aard worden opgege .
ven door B A L LEN S T E D T, (in zijn werk over de hoorwereld,
D . I , bl . 227 en volgg .) die onderftelt, doch zijne meening

Wet door grondige bewijzen ftaaft, dat zoodanige padden
overgeblevene dieren van cene vorige wereld zijn, die, ten
tijde van de groote katastrophe, bij de wording dier fleenen
uit bet flijk van den oceaan , in dezelve geraakcen, en dus,
als in iteenen kerkers opgefloten, in eenen that van verdoo,

ving of winterflaap voortduurden . flij erkent zelf echter, bl .
238, dat de geheele zaak tot nog toe een vraag/luh blgft.
B b b a
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nemingen vereischt . De beroemde Engelfche Geoloog
B u x L A N D heeft to dien einde v66r cenigen tijd de
volgende middelen in bet werk gefleld .
In November 1825 liet hij twaalf ronde gaten in eenen
klomp Jura-kalkfleen hakken, die elk een' voet diepte
en vijf duim middellijn hadden . Boven maakte men in
bet rond eene inkeping , waarin , nadat de ter proefneming beftemde dieren er binnen gebragt waren, eene glasfchijf gedaan werd . Hierop fmeerde men de randen digt,
zoodat alle gemeenfchap met de buitenlucht was afgefneden . Twaalf kleinere gaten , elk van zes duim diep en
vijf wijd, werden in een ander blok van digten zandfleen gemaakt en op gelijke wijze afgefloten . De glasfchijf moest daartoe dieren , dat men bet dier kon waarnemen , zonder lucht er bij to laten , en ook om alle
infekten to weren , met welke de padden zich zouden
hebben kunnen voeden . De kalkfteen was zoo poreus ,
dat dezelve water en gevolgelijk ook lucht doorliet ; de
zandfteen integendeel had eene ongemeene digtheid .
Den 25 November 1825 werd in elk der vierentwintig
holten eene vooraf naauwkeurig gewogene pad gedaan --men hoot de gaten also boven is gezegd , en begroef de
fteenblokken in den tuin , drie voeten diep onder den
grond . Den io December 1826 werden dezelve weder
opgedolven en onderzocht . Alle de in den zandfteen ingetlotene padden waren dood, en dermate vergaan , dat ze
blijkbaar v66r reeds langen tijd bet leven verloren hadden . Daarentegen leefden de in den poreuzen kalkfteen
opgeflotene dieren meerendeels nog . Eene derzelven, die
v66r de begraving 924 greinen gewogen had , woog nu
nog flechts 698 . Eene andere daarentegen was zwaarder
geworden ; zij woog thans 1265 greinen -- v66r het
opfluiten flechts ix8s . Maar bet glas werd een weinig
befchadigd bevonden ; evenwel bemerkte men geen fpoor
van infekten . Doch in een ander gat, waarin de pad
dood lag, ontdekte men eene menigte zeer kleine infekten - insgelijks aan bet glas van eene derde holte . B u xL A N D onderflelt , dat in een ander gat , waarin de pad
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insgelijks zwaarder was geworden , ook infekten ingedrongen kunnen zijn . De kleir~fte voorwerpen waren alle
dood ; de grootere, no- levende , fchenen, met uitzondering van de twee genoemde , vermagerd to zijn . In den
loop van het tweede jaar flierven alien , ook die, welke
in bet eerfte zwaarder geworden waren . Op dezelfde
wijze werden padden in den ftam van eenen appelboom
opgefloten , en deze ftierven alle v66r bet einde van het
eerfle jaar.
Uit deze proefnemingen nu, vooral die met den zandteen , fchijnt to blijken , dat padden geen jaar afgefloten
van de buitenlucht leven kunnen ; en de proeven met
den kalkfteen bewijzen vrij duidelijk, dat zij geene twee
jaren zonder voedfel bet uithouden . Men mag derhalvd
wel voor zeker houden , dat in gevallen, waar iemand
padden in hout- of fteenklompen meent gevonden to hebben , eenige misleiding plaats had . De gemelde twee
voorbeelden van padden , welke zwaarder bevonden werden, doen flechts zien, door hoe kleine openingen infekten , waarmede bet Bier zijn leven onderhoudt , in
den Been doordringen kunnen .
Als de pad hare eerfte trappen van ontwikkeling, waarin zij met een' langen ftaart voorzien en waterdier is ,
doorloopen heeft en bet water verlaat , is bet eerf}e ,
dat zij doet, crgens in de nabijheid een' fluiphoek in
cene icheur in (teen of hout to zoeken . Men kan zich
nu ligt de mogelijkheid voorflellen, dat eene jonge pad
door eene kleine opening in eene holte geraakte, bier
met infekten, die uit- en ingaan, zich rijkelijk voedde,
en zoo ilerk groeide, dat dezelve weldra uit de opening,
waardoor zij binnengekomen was, niet weder vermogt to
kruipen . Onkundige houthakkers en fteengravers , welke
bij hunnen arbeid de verholene fchuilplaats van zooda
nige pad toevallig openbreken, bemerken de kleine opening
Diet . In gevallen , waarin hagedisfen , (langen , padden ,
bij bet in flukken flaan van fleenen of klompen fteenkool, onverwacht ten voorfchijn komen, is bet doorgaans onmogelijk , eene naauwkeurige opgave van de ge-
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fleldheid des (teens v66r het breken to eriangen . Men
moest den klomp zeer naauwkeurig onderzoeken , eer
men denzelven in ftukken floeg ; dit gefchiedt echter Piet,
dewijl niemand vooraf aan bet befcaan of vinden van
zoodanige dieren denkt .
Indien het ooit gebeurd is , dat padden in volkomen
digt geflotene holten levend gevonden werden, zoo meent
B U K LAND deze gevallen hieruit to kunnen verklaren ,
dat de gemeenfchap met de buitenlucht eerst later in den
fteen belet is geworden door eene laag druipfteen . En
wat holligheden in boomen aangaat, bet zal wel Been
bewijs noodig hebben , dat de fchors over dezelve kan
heengroeijen en dus eindelijk de minfte opening fluiten .
Als men nu onderftelt , dat eerie pad, kort nadat zij
rijkelijk voedfel genomen had, of bij den aanvang van
haren winterflaap , geheel van de buitenlucht afgefloten
werd , zoo zoude zij in then toeftand misfchien langeren tijd kunnen leven, doch waarfchijnlijk toch niet veel
langer , dan bet geval was bij de door B U IC L A N D genomenc proeven .
GE$PREK VAN KENIGE GELEERDEW IN KEN KOFFYJHUIS,
OVER DE BESMMETTELIJKHEID DER CHOLERA .

(Naar her Hoogduitsch vrij gevolgd ; gefehreven op het
einde van 1831 .)
D octor fl. Ik heb vroeger gemeend , dat de Cholera

morbus eene befmettelijke ziekte was ; maar het is thans
langs politieke, diplomatifche, officiele en eindelijk oolt
medicinale wegen uitgemaakt , dat zulks eene grove dwa.
ling is . Ik verdedig thans de befmettelijkheid der Cholera
niet meer. Tegen bet einde van x83o brak, zoo als bekend is, de Poolfche omwenteling uit, waar de Rusffche
armee in Februarij 1831 inrukte, en met haar de Cholera .
Toen in den daarop volgenden zomer de Rutfen to Ko .
oingsbergen hunne veldbakkerij opfloegen ; toen Rusfifche
transportfchepen to Dantzig binnenliepen ; tom de fchaar
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van D W E 1t N I T S I Y Uit holhynie naar Gallicie vlugtte ;
toen vrachtwagens zout van Wiliczka naar Hongarije
bragten ,
toen kwam overal, volgens echte befcheiden ,
de Cholera mede. Ook hier heeft men, dwaas genoeg,
van befinetting durven praten ; maar alles is door offlcinle berigten genoegzaam wederlegd. - Hot Pruisfafche
kordon tusfchen Silezie en Polen hield de Cholera verfcheidene maanden tegen ; hot Oostenrbkfche aan de Hon .
gaarfche grerzen befchermde Weenen vier of zes woken
lang , hoezeer de Cholera flechts weinige uren van de fad
heerschte . Als de Cholera zich zoo door kordons henen
kan flaan, behoeft zij niet aan to fteken . - Om het bewijs der niet-befmettelijkheid door beflisfende proeven to
faven, voer eon fchipper van den Oder naar Charlottenburg, reed een escorte-foldaat van Weenen naar Wels,
en trok een handwerksgezel van Maagdenburg naar Ham .
burg, en nogtans brak overal aan doze plaatfen de Cholera uit . Als Argumentum crueis zonden nog onlangs
de Hamburgers drie fchepen naar Engeland, waarop terfond de Cholera uitbrak . Kan er grooter halsfarrigheid
worden uitgedacht , dan die van nog altijd aan het denkbeeld van befmettelijkheid vast to houden ! . . . .
4pothcker N. Na zulke bewijzen kan niemand meet
van een contagium fpreken ; er fchuilt hier flechts eon
miasma , lletwelk zich in de moerasfen bij den Ganges ontwikkelt. , waar allerlei vergiftige dieren, zelfs krokodillen,
leven ; dat gaat dan met de pasfaatwinden verder .
Chirurgi n R . Zulk eene geleerde verklaring kan ik
niet aannemen . I-let is toch bekend, dat de mieren in
4mcrika en de fprinkhanen in .flfrika groote reizen doen,
en dikwijls hongersnood en ferfre veroorzaken . Onge.
twljfeld hebben de mieren en fprinkhanen de ziekte van
den Ganges naar de Krim gebragt .
Bpotheker W. De ziekte plant zich noch door de lucht ,
noch door mieren voort, maar zij ontfaat overal van zelf,
vooral waar de magneetnaald eene oostelijke afwijking heeft,
en waar men Perk flookt . Wanneer de bakkers-ovens in
Koningsbergen de lucht niet zoo verhit hadden , en do
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magneetnaalden in Pofen niet zoo onbeflendig waren geweest, zou de ziekte daar zeker niet zijn uitgebroken .
Doctor B. Bij ons is de ziekte bet eerst na een groot
gastmaal uitgebroken . ZVanneer iemand to veel eet, ontwikkelen zich bij hem allerlei fchadelijke dampen , die
dan in water veranderen .
Doctor 11. Gij vergist u . De Cholera plant zich door
de lucht voort . Het is niet waar, dat er eon foldaat van
Weenen naar IVels is gereden . De Advocaat N. , die in
de diligence zat, heeft gezien, hoe zich een fluk lucht
uit den fchoorileen van bet laatfle Cholera - hospitaal to
AFeenen met majesteit ophief, en als een luchtballon Heeds
boven de diligence zweefde . In Weds was deze luchtblaas eensklaps verdwenen .
flpotheker N. Dat zal wel waar zijn ! Ik heb gezien ,
hoe een handwerksjongen to Maagdenburg eerie trommel
open- en toedeed ; en mijn neef to Hamburg heeft mij
gefchreven, dat men eene open trommel in de Jungfern .
flieg aldaar heeft gevonden .
Chirurg! n R . Hoe deze trommel naar Hamburg kwam,
laat zich wel begrijpen ; maar ik vat niet regt, waardoor
de luchtbol van lheenen juist naar ll'els is gevlogen,
daar bet toch altijd westewind was .
Doctor A De lucht bekreunt zich even zoo weinig
om den wind , als de Cholera orn kordons ; beiden kruipen tusfchen de beenen door .
Chirurg!Vn R . Het is toch zonderling, dat de kordons eenige weken lang goed zijn, en dan eensklaps niets
meer deugen .
Doctor -4. De lucht is zeer fijn, en de Cholera nog
fijner. Als de wachtposten elkander bij bet aflosfen den
rug toekeeren , fluipt de Cholera tusfchen de manfchappen door . Het zij ons genoeg, to weken, dat de Cholera
niet befmettelijk is, en dat niemand de Cholera krijgt,
die er niet aan gelooft , als hij zich flechts in acht neemt,
dat hij zich Wet verhitte of verkoele, niet ect en drinkt .
Niets is fchadelijker en belagchelijker, dan de vrees . Er
ilerven zoo weinig menfchen aan de Cholera, dat men zich

VAN EENIGE GELBERDEN .

713

verwonderen moet , hoe er nog linden zijn , die er over fpreken kunnen . Ook is de geneeswijs thans zeer gemakkelijk
geworden , zoodat men er in een kwartier uurs of kan
zijn . Men weet nog wel Been middel er tegen ; maar -braaf beet water van binnen en dampen van buiten -of een braakmiddel --a of ijs en koud water over bet hoofd
en bet lijf - of eene blikken bus met warm water op
den buik , een kwartier v66r den aanval, is probatunn .
Doctor B . In Hongarije zijn officieel ileehts 200,000
menfchen gellorven ; niet-officieel veelligt nog 300,000 :
wat is een half Iniliioen menfchen tegen negen millioenen zielen !
Doctor A De kordons , die meer kosten , dan een
paar millioenen menfchenlevens waard zijn , moeten geheel worden ingetrol ken . Men zal dat fpoedig overal
inzien , vooral in bet belang van den handel .

DE ZOO(:ENAAMDE ZILVERKLOKKEN.

I n ftmmige oude wrens hangen zoogenaamde zilverklokken,

en de overlevering zegt gewoonlijk , dat derzelver heldere,
zuivere kiank van de groove menigte zilver komt , dat onder
de klokfpijs gemengd is geworden ; want bij bet gieten van
klokken eene zekere hoeveelheid zilver in den fineltoven to
brengen , was eene vrij algemeene gewoonte in de middeleeuwen . Die zoo zonderlinge tijd deed echter, zoo veel
wij weten , coch nimmer eene kink van flechts middelmatige
grootte ten voorfchijn komen , welke geheel of groocendeels nit
dit edele metaal beitond . Trouwens , zoodanige klok zou mis.
fchien ook gevaar geloopen hebben, om ten eenigen tilde in bet
lot der twaalf zilveren Apostelen to deelen, en , in plaats van
met luider ttemme uit haren hoogen hand de vroomheid en
pralzucbtvanhrenRichter overkondigen,dewijdewd
reld in to gaan , en eeriang in duizend gemeene beurzen to
klinken . Maar een gering roevo'egfel van zilver, b . v . ddn
pond bij honderd pGud kio'.>frpijs , konde op den 'clank geen'
merkbaren invioed hebben , en bet edele metaal ware nutte.
loos weggeworpen . Reeds vroeger wend bier en daar opge .
merkt, dat men in de zoogenaamde rlverklokken geen Over
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vond, offchoon de Scheikunde wel middel aan de hand geeft,
om de geringfte hoeveelheid daarvan to ontdekken . De verklaring,
welke de Scheikundige G I R A R D I N, in eene aan de AkadeWnie der Ken fen en Wetenfchappen cc Rouaan opgedragene

Verhandeling, van deze zaak geeft, fchijnt vrij aannemelijk .

Wij vertrouwen met derzelver mededeeling onzen lezeren geene
ondienst to doen .
Ook to Rouaan is eene zeer oude , vierdehalf voet hooge
zilverklok (cloche d' argent) . De Maire, gaarne willende
weten , of de bijzonder welluidende klank werkelijk van de
groote hoeveelheid zilver ontftond , dat daarin verfmolten
zou zijn, zoo als de volksmeening wilde, lief onlangs de

beflanddeelen van deze kiok onderzoeken . De Heer o I R A Rn i N beyond, dat dit metaal uit dezelfde ftoffen en ten naastenbij in gelijke verhouding, als heden ten dage, zaamgefteld
is . De klok beftaat nit een mengfel van koper, tin, op elke
honderd twee pond zink, en een weinig ijzer . Daar bet zink

eerst door r A R A C E L s u s, die in I54I flierf, ontdekt werd,
en de klok buiten twijfel veel ouder is ; daar voorts bet zink

eerst federt een honderd jaren in gebruilc is gekomen, zoo
moet bet zeker toevallig, onder bet koper gemengd, in de
klokfpijs geraakc zijn . Doch niec bet minfte fpoor van zil .
ver was to ontdekken . De klok bellaat nit 7I deelen koper
en 26 deelen tin ; terwijl de Franfche klokken thans gewoon_
lijk nit 78 deelen koper en 22 deelen tin zaamgefteld zijn .

Zeer waarfchijnlijk zullen alle de oude klokken even zoo min,
als de nieuwe , zilver bevatten . Dit ondertusfchen is zeker,
dat bij bet klokgieten gewoonlijk veel zilver werd aangebragt,
om den klank regt helder en zuiver to maken ; en bet geloof
aan de nuttigheid van dit edele metaal tot zoodanig doeleinde
heeft zich toc op onzen tijd voortgeplant . Hoe kwam bet
dan , dat evenwel de oude klokken dezelfde beflanddeelen
hebben, als die, welke thans gegoten worden, nu men bet

zilver wel anders weet to gebruiken g
Her is bekend, dat men in oude tijden de klokken ge .

woonlijk op plegcige wijze doopte, gelijk nog heden ten
dage gebruikelijk is in Roomschkatholieke landen . Aanzien .

lijke of bijzonder godvruchtige lieden ftelden er eene eer
in, bij then klokkendoop met bet peterfchap verwaardigd
to worden ; loch , niec tevreden met deze onderfcheiding ,
bragten zia nit erkentelijkheid , als een bewijs van h un.
ne milddadigheid of godsvrucht, bet zilver, dat, volgens
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het algemeene gevoelen en naar de verzekering der klokgle-

ters, noodig was, om aan de to gieten klok een' fchooneren
klank to geven . Vrouwen van aanzien wilden bij deze,
deels nit vroomheid , deels misfchien uit ijdelheid gebragte
offers, niet achterlijk bli;ven , maar kwamen elk met een
ftuk zilverwerk, zoodat meermalen eene zeer groote hoeveel.
heid van dit kostbare metaal werd zaamgebragt in de werkplaats ,
waar het gieten moest gefchieden . De milde gevers werden dan
wel uitgenoodigd, om zelve hec zilver, dat zij gebragt had.
den, met eigene handen in den oven to werpen -- en zlj
deden het ook met eene veelbeteekenende hooding, op eene
wijze, die foms eene niet geringe mate van zelfbehagen
fcheen aan to duiden ; maar, offchoon de klokken dus in te .
genwoordigheid van honderden getuigen gegoten werden, was
naderhand in dezelve even min eenig fpoor van zilver to
vinden , als in het metaal , dat de gieters vooraf in den ftaat
van vloeibaarheid gebragt hadden .VanwrkmzulstDar,
van , dat de klokgieters een vooroordeel , hetwelk hun zoo
voortreffelijk to lade kwam , zich ten nutte wisten to maken .
De opening, waardoor men het zilver wierp , is juist bo .
ven het vuur, en dit gedeelte van den oven, gelijk elk
weet, die den toeftel ooit met naauwkeurigheid heeft bezig_
tigd , bevindt zich naast den haard of de plaats , waar her
metaal zelve wordc gefmoiten . Door heczelfde gat nu , waardoor men her zilver in den oven wierp , doer men ook de
brand1 of daarin , en hec zilver viel , niet bij de gefmolten
klokfpijs, maar in her vuur, fmoit en liep beneden in den
aschhoop to zamen , waar de begeerige klokgieter het wel
wist to vinden , zoodra de heilige handeling voorbij was en
de nieuwsgierige menigte zich had verwijderd . Het is due
geenszins to verwonderen , dat de oude klokken even zoo min
zilver bevatten, als de nieuwere. Ook kan men met reden
niet beweren , dat de eerite fchooner klank hebben , dan
de laatfte . Voor de hedendaagfche klokgieters is her flechts
fchade , dat zoo kostbare kluchten thans Diet meer ver .
toond worden .
UITBREIDING VAN DEN HANDEL IM HOENDEREUJERER, DIEM
FRANKRIJE MET ENGELAND DRUJFT .

(Ult her

De

Polptechnifches Journal.)

invoer var hoendereijeren nit Prar;krr/k in

Engeland
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neemr beflendig toe, en heefc alreeds eene fchier ongeloofe .
lijke uitbreiding verkregen . Volgens echte bewijsflukken, werden , in de laatfle jaren, ongeveer 6o millioenen eijeren 's jaars
derwaarcs, en wel .inzonderheid naar Londen en Brighton,
gezonden . Stelt men nu , dat her dozijn , dooreengenomen ,
flechts 4 pence kost, zoo geeft dir eene fom van ruim 8300©
p . /1 ., door Engeland, jaarlijks, aan Frankrijk, voor eijeren,
betaald . Her regc , door bet Britfche Gouvernement van de
ingevoerde eijeren geheven, beliep in 1829 22189 p. /1. ; en
Melt men, dat her dozijn eijeren, door de inkomende regten,
de kosten van vervoer, en de winst, door de verkoopers
genomen, op io pence komt to flaan , zoo komt daaruic de
verbazende fom, jaarlijks, van omcrenr 21o,ooo p . /f .l
TURKSCHE BELASTILIGEN .

M en verkeert in den waan ,

dat de Turken geene groote
belastingen hebben to dragen ; dat fchier alle belastingen op
de Rajahs neerkomen , enz. Dit is echter geenszins bet go.
val . De landman heeft, vooreerst, tienden op to brengen
van den oogst ; de koopman vijf percent tolgelden . Doch
dit is nog bet minfle . Er zijn belastingen op her Bafram.
feest, op her Ramazan-feest, voor den flijgbeugel des Sultans ; gefchenken voor den Pacha der provincie ; belastingen
voor de paardenftallen des Sultans , fcheepsbouw-belastingen,
Serail .belastingen , post .belastingen , vesringbouw.belastin .
gen en nog vele andere, die des to drukkender zijn, daar
zlJ zeer ongelijk verdeeld en zeer despo'tiek geheven worden .

De

m

ACHT IN DE NIEUWE ENGeLSCHE HERBERGEN .

kostbare pracht, die thans in de herbergen to Londen
heerscht, is der vermelding wel waardig . Ieder kastelein
wedijvert met zijnen nabuur in fraaiheid van gebouw, in
kwistigen overvloed van mahoniebout, van fnijwerk, kope .
ren freraden enz . Her fnijden van een enkel fluk werks
in her Grapes.Public-Hou/e, dat door een' voornaam' meester werd vervaardigd, kostre niet minder, dan loo pond
fterling. In Lambs Conduct/freet werden onlangs drie her.
bergen , of eigenlijk brand ewijn .capperijen , geopend, welker
inrigting alleen elk op nagenoeg 2000 pond flerling to ftaan.
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kwam . Welk eene hoeveelheid brandewijn moet er gedronken worden, om llechts de rencen van zoodanig kapitaal to dekken !
DE BOLOGNEES IN DA OPERA .

W ie de zeden en het karakter van de lagere volksklasfen

wil befluderen , moec hen in hunne openlijke betrekkingen ,
inzonderheid bij hunne openbare vermaken, waarnemen . In
Italie vindc men daarcoe de beste gelegenheid in den fchouwburg. Levendig herinner ik mij, in dit opzigt, een tooneel,
ten vorigen jare (1832) to Bologne bijgewoond, 'c welk ik
thans verhalen zal .
Het yolk, hec gemeen, to Bologne kan de dagen zijner
fouvereine losbandigheid nog niet vergeten . Naardien hun
echcer dat handwork verboden is, fpelen zij nu daarmede,
its 't ware, komedie, en we! diAr, waar zulks eigenlijk to
huis behoort, namelijk in den fchouwburg. Op den i2 Oc .
tober deed de aankondiging, dat de vermaarde zangeres MA.
LIB RAN G A R C r A zich zou doers hooren, de ganfche ftad
derwaarts ftroomen, en was de groote zaal, lang v66r den
aanvang, opgepropt vol . Diepe duisternis heerschte nog
glom . Kahn en zwijgend zat het parterre in gefpannen verwachting neder . Niet alzoo de engelenbak (de ftaanplaats),
welke de behoefte aan licht uir de hoogte fcheen to gevoeleir .
Gelijk de murmelende woudbeek, na langdurigen regen tot
een' geweldigen bergitroom aangegroeid, donderend nederftort, zoo ontwikkelde zich nit het getoep van enkele item .
men en het geniurniel des yolks een verdoovend, wild en
verward koor , meet gelijkende op den Olimpifchen donder,
dan naar het geluid van menfchelijke ftemmen . Vox populi
vox Dei 1 . . . Door den wedrklank der ruime zaal als ver.
dubbeld , dreunde deze van bet vreefelijke gebrul, en, door
de levendigfle gebaren onderfeund, was hec, alsof de pijlers
der loges fchuddeu'en , en hot parterre met den vat der Titans
bedreigd werd I Lang wederilond her obfcurantismus, of
liever de lichtfchuwe berekening des leveranciers, de be .
geerte der joelende vergadering . Eindelijk opende P R o M E.
T H EU a het luik, en majestueus daalden, in flralende glo .
tie, de fchitterende lampions neder, door de menigte met
een woedend vreugdegefchreeuw begroet . Maar, ligter is
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her, bet vat der Danalden to vullen, dan bedorvene kinderen
tevreden to flellen 1 Naauwelijks waren hunne oogen vol .
daan, of hunne ooren eischten desgelijks bevrediging. Ver.
nieuwd, nog f'erker,, doch vergeefs getier ; de Profesfori
(muzikancen) waren or nog niec. Dan, het parades (de
flaanplaats) wilde tijdverdrijf, bet wilde muzijk ; muzijk
moest er zijn, zoo niec van beneden naar boven , dan van
boven naar beneden . Eensklaps , tot mijne niec geringe ver.
bazing, klonk uit de lubbione (meergenoemde plaats), in
veelilemmig akkoord, her bekende koor uit B E L L I N I'S
Zeeroover, en inderdaad niec flecht. Deze proef werd met
eene verfchrikkelijke geestdrift ontvangen, en moest herhaald
worden. Toen ook dit gefchied was, en bet ftuk nog tier
begon, deed zich 's yolks ongeduld op eene bedenkelijker
wijze vernemen . Niet meet wetende, war to doen, fcheen
bet elk oogenblik gereed tot uiterflen over to daan, toen
gelukkig ddn ult de heffe des yolks op den vernuftigen
inval kwam, om zich, met eene gillende item en welfla .
gende nabootfing, als een haan kenbaar to waken . De onc_
zettende toejuiching, welke hem ten deel viel, was een
bewijs, dat hij den waren yolks coon getroffen had . Op eens
klonken nu de geluiden vane
aile bruilende, blaffende, loei .
jende, miaauwende, blatende, knorrende , huilende beescen,
vier. en tweevoetige, gehaarde, gehorende, borflelige en
gevederde, dooreen, gepaard met een alles verdoovend hand .
geklap. Wie niec geweten had , dat bet Bolognezen waren,
zou inderdaad geloofd hebben , dat de vergadering, door
middel eener tooverroede, tot haren oorfprong, haar eigen .
lij k flamhuis, in N o a c ti's Ark, was wedergekeerd I No .
dat ons geboor dic vagevuur der afgrijfelijkfle beproeving
had doorgeflaan, floeg ten laatfte de lang verbeide flond,
en fielden ons de zoete , fmeltende toonen der onvergelij .
kelijke zangeres ruim en rijkelijk fchadeloos voor bet geleden leed ; terwijl de regtvaardigheid eischt, bier nog ne .
vens to voegen, dat hare eerfte noren op de eensklaps ge .
temde zangers dezelfde werking deden, als eens o a p u z u s'
Tier op de helfche Geesten .

719

If ONINKLIJKE WENK .

KONINKLIJKF WENK . (

I

•)

s de volgende bijzonderheid , welke aan eerie zeer geachte
hand ontleend is , echt , zoo mag zij welligt , niet ongepast,
gerangfchikt worden onder die kleinere gedenkwaardigheden
van onzen tijd , van welke bet der Gefchiedenis toekomt,
kennis to nemen . Zeker is bet, dat de treffelijke wenk,
dien zij beheist, van eene zedelijk .godsdienflige zijde be .
fcbouwd, ten alien tijde behartiging verdient, en, van wege
deszelfs eenvoudig-verheven' zin en veelzeggende beteeke .

nis, in vele gewigtige omfiandigheden des levens vrucht .
baar kan worden toegepast . Het is ook nit dien hoofde,
dat deze bijzonderheid wel waardig is, om door mededeeling meer bekend to worden en in bet geheugen be .
waard to blijven .
Een, door alle vrienden van regt en orde hooggeacht,

anaar vooral door zijn getrouw Volk zeer geeerbiedigd, Monarch onderhield zich eens, met een' zijner Raadslieden,

over aangelegenheden van Stint, in een tijdsgewricht, dat,
voor den Vorst en cen gedeelte van zijn Rift, ten uiterfle
hagchelijk en donker was . „Sire l" fprak de bedoelde Stints .

man : ,, waarheen ik ook flare, ik ontdek geen enkel lich .
tend punt.
Het kan aan mime kortzigtigheid haperen ;

maar lk verklaar Uwe Majesteit, dat de ganfche gezigtein .
der, voor nlijnen blik , betrokken en donker blijft ."-„Rigt
gij den bilk dan mogelilk ook to veel benedenwaarts, Mijn .
beer?" was minzaam de vraag des Konings .
Al ware de bier medegedeelde bijzonderheid Wet echt,

wie bidt niet, dat God den Koning, wien zij becreft, ge .
nadig moge ilerken in bet welgegronde vertrouwen op Zijne
almagtige befcherming?
(*) Eenigermate, wat althans de zedelijke ftrekking be .
treft, een tegenhanger tot bet ftukje : De blik naar beneden,
in bet vorige Nommer van dit Tijdfchrift geplaatst .
NAIVE VRAAG VAN PIRON .

D e Bisfchop van

Autun vroeg op zekeren dag den be .

kenden luimigen Dichter v i R o N , op eenen coon, die eerie
loffpraak fcheen uit to lokken : ,, Hebc ge mijnen Herder.

lijken Brief gelezen, Mljnheer P Is ON ?" - „ Neen, Hoog-waardig Heerl" antwoordde deze, er in ddnen adem de naive
vraag nevens voegende : „ maar glj ?'°
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Deze

gezigtkundige begoocheling kan door elk gemakkelijk
worden daargefteld op navolgende wijze : Neem of maak
van wit karton een rond of fchijf van ten minfte 25 duim
middellijns . Verdeel dezelve, door middel van linen, in
zeker getal gelijke vakjes, 16 bij voorbeeld, alle op bet
middelpunc uicloopende . Maak no , digc aan den rand en in de
rigting der verdeelingslijnen , eene reeks van langwerpige ga.
ten , zoo ge wilt fpleten , van 3 a ¢ ftreep wijdte en 2 duim
lang. Maak de acllterzijde des kartons zwart, en boor, ein_
delijk, een klein gaatje in bet middelpunt, ten einde de
fchijf rondom een ijzerdraad of groote naald kan draaijen .
No teekene men op de vakjes een ftel beeldjes, welke
crapswijze van de eene hooding tot de andere overgaan . De
toeftel aldus gereed zijnde, doe men deuzelven vrij fuel
draaijen voor een' fpiegel, de witte zijde naar bet glas gekeerd,
en zie met ddn oog door de foort van gaas, door de paten
of fpleten in derzelver ronddraaijing fchijnbaar gevormd , zoo .
dot men de beeldjes of figuren der fchijf in den fpiegel aanfchouwe . No goat, met becrekking tot her oog, van dezeifde plaacs een beeldje nit , dot telkens eenigzins verfchilc van
dot, hetwelk hetzelve is voorgegaan, in zulker voege, dot,
wanneer de fnelheid der beweging groot genoeg is , om al
deze opeenvolgende indrukken aan elkander to verbinden,
men elk dezer kleine beeldjes trapswijze van bonding meent
to zien veranderen . Bij voorbeeld, men ziet een' kleinen dan
fer , die eene pirouette maakc . Naar de volgreeks der beeldjes
ziet men denzelven al fneller en fneller draaijen, verzeld van
die ligchaamsbewegingen, welke aan de beeldjes bij opvolging
door den teekenaar gegeven zijn , tot dot hij cot de eerlle
bonding terugkeerc ; terwiji de grond, waarop hij ftaat, geheel dezelfde is in al de vakjes , en dus onbewegelijk
fchijnt. Deze begoocheling is volkomen , en men kan dezelve
tot in bet oneindige doen afwisfelen . De proef faagt bet
best bij den avond, wanneer men bet licht cusfchen den fpie .
gel en de fchijf, zeer digt bij laatstgenoemde, plaatst . Wil
men de werking bij dag waarnemen, zoo hange men den
fpieget cegen een veniter, opdac de fchijf bet meestmogelijke
licht ontvange . Ook is zekere affland van den fpiegel nood .
zakelijk. Is men er ce digt bij , zoo verliezen de figuren hare
juistheid . Om de begoocheling volkomen to doen ziju, moe .
ten de fguren goed geceekend, gefchaduwd en gekleurd zijn .
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;Naar het Engelsch van

T H O M A S M O 0 R E.)

'c Laatfte roosje van den zomer
Scaat nog bloeijend hier alleen ;
At haar zusters en vriendinnen
Zijn verwelkt en vloden heen ;
Zelfs geen bloempje van haar maagfchap,
Zelfs geen teeder knopje meet ;
Vruchtloos fpreidt zij 'c lieflijk btosje ;
't Zuchcje vindt geen zuchtje wedr .
'k Wit u, arme! niet verlaten,
Op uw' ftengel dra verdord ;
Als de fchoonften zijn gaan rusten,
Dat ook u die rust geword'
'k Zal uw blaadjes zachtkens ftrooijen ,
Nog zoo gioeijend, nog zoo rood ,
tam het geurig graf to fieren
Van uw lieven in den dood .
Schielijk , fchielijk moge ik volgen ,
Als de Vriendfchap mij ontwijkt,
En aan Liefdes kuifchen boezem
Pares noch juweel meer prijkt !
Als de trouwe harten breken
En de laac1Ta oiefde vliedt ,
Zoek dan op deez' droeve wereld,
Zoek dan daar uw woonplaats niet !
LUBLINK WEDDIK .
I)E LAATSTE IIERFSTMORGEN BUITEN,

w artikdankeerwel,naargeliefde
ftrekent
ftad terug .

Ja ,
'k Moec nog eenmaal tot u fpreken ;
'k Ben ondankbaar , koel noch ftug .
'k Moet nog eenmaal u aanfchouwen ;
Maar - de voet fchijnt mij verlamd .
'k Wit u mijn gevoel vertrouwen ;
Maar - de borst is me als verftramd .
C c c
MENGELW . !833 . no . 15 .
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Spreken wil ik ; maar de woorden
Stikken in bet voile hart,

En een traan ontzwelt zijn boorden,
Tolk van dankbaarheid en fmart .
'k Zag, Natuur I u bier ontwaken :
Als een bruid tradt gij hervoor,
Met de rozen op de kaken ,
En begroet door 'c vog'lenkoor .
'k Zag, in rijken dos, u prijken
In uw voile majesteit :

Wat loch kan uw fchoon gelijken,
Toonbeeld van aanminnigheid I

'k Zag u , als een vruchtb're moeder,
De aarde zeg'nen in uw teelt,
Mensch en dier met oofc en voeder,
Door uw zorgen, mild bedeeld .

Alles , war me uw gunst beloofde,
Schonkt ge mij - ja eind'loos meer 1
Wat beroepspligc mij ontroofde ,
Gaaft ge mij met woeker wedr.
'k Zie, door u, gezondheid bloeijen
Op de wangen van ons kroosc ;
Ook den oud'ren bleef zij vloeijen,
Bron van rijk gent cn croost.
'c Nad'ren van bet bar getljde,
Dat u korte rust bereidt,

Maakt ons, welgemoed, ja blUde,
't Affcheid ligter, dat ons beidt .
Maar, vanwaar dan nog die finarce,
Nog then weedom, die mU creft ;
Schoon erkentenis mijn harte

Tot uw' Schepper vroom verheft ?

cud, ontberen
Geen vaarwel tot wederzien?
Zal 1k, bij mijn wederkeeren,
Is dat, voor een'

U Been nieuwe hulde bidn ?

DR LAATBTE HERBBTKORGEN SUITEN .

Zal 1k
Maar vermetel zallen!
God I vergeef mijn onbefcheid I
Deedt Gij 't morgen niet zicb hullen
In een' nacht vol donkerheid l
Ach I ziedaar dan die ontroering
Voor mijzelven opgeklaard,
Die mijn dankb're geestvervoering
Ann een' fomb'ren weemoed paart !
Maar die weemoed -'k wit hem 1Oven ;
Hij verzell' ml), waar ik ga
Want hij heft de ziel naar boven ;
't Is een ftemme Gods, o ja !
Welgemoed dan trek ik henen,
Dankbaar voor genoten goed ;
'k Wit er ftof flechts nit ontleenen
Tot verboogden lust en moed .
Even ais de herfsc de fchuren
Met een' wintervoorraad volt,
Die 't ons vrolijk doer verduren ,
Ais natuur in 't g1aauw ZIch halt :
Dus ook leide ik, In dees fireken,
Teerkost op voor 's winters nood,
Toen , aan 't fladgewoel ontweken,
Ze oas haar' vollen horen bood .
Neemc, gastvrije fledemuren ,
Mij wear op in uwen ring,
En verkort mij de avonduren
Door der kunflen cooverkring I
Maalc mg die verrukkende oorden ,
Schilders ! met bezielde verf,
Die mijn ziel zoo zeer bekoorden,
En herfchep mij , wat ik derf I
Schenk, o Toonkunet I door uw klanken,
Mij der nachtegalen lied I
'k Zal u voor den wedrgalm danker,
Dien uw melodij mjj biedt .
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Schets mg , Pol:zij I de weelde,
Die men in Gods fchepping fmaakt!
Wat uw levend woord mij beelde,
Words door mijn gevoel voimaakt .
Leidt mij , nutte Wetenfchappen i
Uwen achtb'ren tempel in ;
Leent mij kennis, rigt mijn happen ,
Licht mij voor, verheft mijn' zin I
Dus verbeld ik wedr de lente,
Die tot nieuw genot mij wekt,
En ik keer , met dubb'le rente ,
Waar natuur mij henen trekt .
Aan haar' boezem rust men veilig ,
Komt den Hemel naderbij,
is de Godsdienst ons meer heilig ,
Staat de Liefde aan ooze zij' .
Wie san hare hand wil wand'len,
Hecht zich niet aan de aarde .alleen ;
Want zij voert, in al zijn hand'len ,
Hem tot haren Schopper been .
War mij dan Gods gunst doe dagen ,
'k Weer, dat mij een lente beidt ;
Hier , na 's winters gure viagen ,
Of bij Hem , in de eeuwigheid l
J . W. IJ N r E M A .
i 1 Nov . 1833 .
AAN DEN MARQUIS DE THOUARS, OP EEN VERB IN HET
LETTERLIEVEND MAANDSCHRIFT VAN I NOV .

VVat lastert gij , Thouars ! uw edel vaderland ?
Waarom bezoedelt gij , met eigen, wrev'le hand,
Het eerloof, dat ge u hadt bij 'c vaderland verworven 8 . . .
Neen ! Bilderdijk is niet den hongerdeod geftorven .
Wat zelfs naar nooddruft zweemt, werd mildelijk geftild ;
Hij leefde in overdaad, bad hij dit fechts gewild .
De man , dien gij vergoodt , (vergoden past geen' Christen)
De man, dien gij aanbidt, (o fchendig woord-verkwistenI)
Hij-zelf, hij wees gewis , verliec hij 't zwijgend graf,
Dien laster en dien lof, Thouarsl met huiv'rlng if.
Nov. 1833 .

ME NG E LW ERK .

n

Miju Ileer

d;e

Redacteur

et Plot der Recenfie over de twee , door T BY L s R's God .
geleerd Genootfchap bekroonde , Verhandelingen van de t-Ieeren
W E Y DMA N en G RAT A M, , in No . XI van uw Tij dfchrift ,
lezende, en order anderen : „Buiten den aanhang der bejaard .
• Doopsgezinden , verheft zieh naauwelijks , ook in dezen
• lateren tijd , eerie ce weinig gehoorde Item, die het mis_
• bruik wraakt , en ttrijdig keurt met de inftelling van den
• Doop en deszells beuiening door de Apostelen en Apos .
• tolifche Vaderen ," enz, vond ik daarin aanleiding tot
bet nevensgaande uictrekiei van breedvoeriger zamenfpraken,
over de Kerkelijke Gefchiedenis, tusfchen een Kacholijk, Lu.
tberfche, Geretormeerde, Remonftrant en Doopsgezinde, orn
bet , door middel van uw Maandwerk, aan bet Publiek
mede to deelen , zoo Gij bet insgelijks moogt goedvinden .
Het betrefc eekeriijk een oud gefchilftuk, waarvan men wei ..
rig of nets in 't openbaar meer verneemt, en dat men
ook wel (gelijk fuonmigen misfchien zullen denken en wenfchen) in vergeteiheid snogt laten rusten . Maar ik ben bet
met Recenfent eens , dat men hierorntrent ook al to fchroom .
vallig kan to werk gaan . Als men niet hoort en seder.
hoort, zat bet al bij het oude en men even ver van elkan .
der verwijderd blijven ; terwijl bet nogtans ftilzwijgend een
heimelijk voedfel verfchaft tot onderlingen verkeerden naijver
en voortduring der eenmaal ontrezene kerkgefchillen . In onze
meer verlichte en verdraagzame tijden, dan die der ouden,
zal men daarover ook met meer befcheidenheid en vrijmoedigheid kunnen en mogen handelen , of fuaviter in mode ,
fchoon dan fortiter in re, fpreken en fchrtven ; gelijk ook
met eene onpartijdiger en kalmer geestftemming hooren en
lezen, uitgezonderd alleen enkele middeleeuwsgezinden .
De plaatfing van bet nu volgend pleidooi, al of niet,
zij intusfchen anti uwe eigene beoordeeling overgelaten door
den Inzender.
M$NGELW . 1833 . No . i6 .
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OVER

DEN

DOOP .

L utherfche . (Na over kerkel jke vereenigingen gefproken

to hebben .) Het verwondert mij , dat Remonftranten en
Doopsgezinden Diet reeds voorlang zich vereenigd hebben . Beide Kerkgenootfchappen hebben geene uit{laande
Geloofsbelijdenisfen of Formulieren , waaraan zij gebonden
zijn, en buitendien in gevoelens en lotgevallen zoo veel
overeenkomst met elkander , dat daaruit van zelf (zou
men zeggen) eene geheele ineenfmelting moest voortvloeijen .
Doopsgezinde. Daartoe zijn ook wel pogingen aangewend, doch zonder den gewenschten uitflag . De Doop
der Bejaarden, bij de onzen alleen in gebruik, zal wel
het grootfle, zoo Diet het eenigfte ilruikelblok geweest zijn .
Gereformeerde . Wel, gij hebt in andere punten, zoo
als het bekleeden van het Regter- of Overheidsambt,
het dragen van wapenen , enz . zoo veel toegegeven ;
kunt gij dan Diet Dog Unen flap verder gaan, en in de
vereenigde Gemeente den Kinderdoop toelaten, zoo iemand der leden daarop gefteld ware?
D . Dat wij de ftrenge begrippen onzer voorvaderen Diet onveranderlijk en hardnekkig willen vasthouden, daarvan kan de aangehaalde toegevendheid ten bewijze flrekken ; maar hieruit volgt Diet, dat wij in alles
moeten toegeven, ook in dat punt, hetwelk wij gelooven, dat de ftrengfte proeven kan doortlaan, en ontwijfelbaar op historisch en Apostolisch gezag gegrond is .
G. Is uw gevoelen omtrent den Doop zoo ontWijfelbaar ?
D . Bij mij is het eene uitgemaakte zaak , dat alleen de
bejaarde Doop de fchriftuurlijke of Christelijke Doop is .
R . Dat zou ik u wel eens willen hooren bewijzen .
D. Het is hier een tegen vier, en dus Been partij
egaal ; anders zou ik de uitdaging aannemen . Maar, wat
behoeven wij die oude veete ook weder op to haleii ?
De menfchen toch, als zij gevoelen ongelijk to hebben,
worden eerder boos , dan dat zij zich laten overtuigen .
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Dit is nu wel eene zwakheid ; maar zou het toch niet
beter zijn, om dezelve cenigermate to gemoet to komen,
liever to zwijgen , dan anderen op hun zeer to tasten ?
G . Y P E Y en D E R DI o U T hebben er in hunne Kerkehke Gefchiedenis nogtans anders over gedacht . Die
begrepen, dat het nu de regte tijd was, om de zaken in het ware licht to plaatfen ; dat voorheen niet
gefchieden kon . En dit maakt , naar mijne gedachten,
eene der grootfte verdienften van hunnen arbeid uit .
Katholi/k . Gij kent ons to wel, om to vreezen, dat
wij boos zullen worden bij de verdediging van uw gevoelen, hoe krachtig zij ook wezen moge, indien ze
flechts beicheiden is .
G . Ook weet gij , dat mijne laatfte kinderen niet gedoopt zijn .
R . En niet hen van mijne kinderen heb ik laten doopen . Dus moogt gij tnij ook wel van uwe partijen aftrekken . Evenwel zal ik mede tegen uwe Doopsgezinde
(telling inbrengen, zoo veel ik kan .
L . Voorshands hebt gij echtcr al tegen u, dat alle
Christen-gezindheden, buiten de uwe, den Kinderdoop
voor wettig houden . Zou nu juist alleen dat kleine hoopje
Mennisten gellk en alle anderen angeljk hebben?
D . Ja, ais gij de waarheid bij hoofdelijke ftemmen
wilt opnewen , dan verliezen wij het verre . Maar dat
getal hier zou beflisfen , bewijst to veel, en daarom
niets ; want dan moesten wij alien Roomschkatholijken
worden, die federt de vereeniging met Braband het groot.
Lie getal in het Rijk uitmaken (*) . En wilt gij naar
eene breedere fchaal rekenen, dan moesten wij geene Chris .
tenen , maar Turken of Heidenen zijn , omdat dezen alle
belijders van j E Z U s' naam, uit alle werelddeelen to zamen genomen, in getal zeer verre overtreffen . Neen, ik
zeg met R E G E N B 0 G E N . „ Beter is het, met een
klein gezelfchap den regten weg to houden, dan met ''de
groote menigte to dwalen ."
( •) Gefchreven vdbr 1830 .
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G . let ftaat u dan to bcwijzen , dat gij met uw
klein gezelfchap in dozen op den regten weg zijt, en
dat alle de overigen dwalen .
D . Gij zult mij vooraf (als bet dan toch wezen moet)
wel willen toeftemmen, dat in de Godsdienst , die uit
zichzelve geheel van eene geestelijke natuur is, geene
Plegtigheden to pas komen , dan die Jlellig door den Goddelijken Wetgever geboden zijn, en zoo als ze geboden zijn .
L . Dit kan niet ontkend worden . Zonder then regel
in acht to nemen , zou de deur wijd en waag opengezet
worden voor her invoeren van allerlei inftellingen , gelijk bet bij de Roomfchen gegaan is, die zeven Sakramenten hebben, en ik weet ni&t wat al andere Ceremo
mien . -- Maar , vat wilt gij hieruit befluiten ?
D . Dat alleen de H . Schrift , en wel bepaaldelijk die
van bet N . V . , ons pleit moot beflechten. Bijaldien
derhalve in de Schriftuur een bevel tot bet doopen van
bejaarden en niet van kinderen gevonden wordt, volgt
hieruit , dat alleen de eerften , en niet de laatften , tot
die plegtigheid behooren toegelaten to worden . *Als gij
nu de woorden der inflelling leest , of den last van den
Heer, aan zijne Apostelen gegeven : gaat been , onderw#st enz . (M A T T n . XXVIII : i9 en M A R C . XVII
IS, i6) inziet, kan dit bevel op geene andere perfonen
worden toegepast , dan op de zoodanigen , die, tot jaren van onderfcheid gekomen, kunnen weten, wat zij gelooven , belijder. en ondergaan , daar bet onderwj~s en
geloof onmiddellijk met den Doop verbonden zijn , of
wel denzelven moeten voorafgaan .
G. Maar onderw~Vzen kan ook beteekenen Discipelen
nnaken .
D . Dit zal wel op hetzelfde uitkomen ; want hoe kan
men zich eenig denkbeeld vormen van Discipelen maken,
zonder voorafgaande oefening of onderwijs ? Lees anders
den tekst bij M A R C U S , waar een ander grondwoord
flaat , dat noodwendig prediken of onderw~Vzen beteekenen moet . -- Daarenboven kunnen wij ons beroepen op
de handelwijze der Apostelen , die zekerlijk niet begre-
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pen hebben, dat in her Doopbevel, van hunnen Meester ontvangen, mede kleine kinderen lagen opgefloten ;
want nergens vindt men eenig blijk, dat zij die gedoopt
hebben, terwijl integendeel alle gedoopten, van welke
melding gemaakt wordt , bejaarden zijn. Bij herhaling
lezen wij , dat menigten gedoopt werden , beide mannen
en vrouwen, Hoe vreemd, dat er Diet eene enkele maal
wordt bijgevoegd : en kinderen , indien bet anders met
de zaak in diervoege gelegen ware geweest!
R . en de anderen to gelyk . Maar wij lezen tocll van
geheele huisgezinnen , die gedoopt zijn ; en daaronder
zullen ook wel kinderen geweest zijn .
D . Vijf zoodanige huisgezinnen komen werkelijk in de
gewijde verhalen voor , als dat van c 0 A N E L I U s, van
L Y D I A, van den Stokbewaarder, van c a I s Pus en van
Men vooronderftelt nu, dock zonder
S T E P H A N A S.
bewijs, dat in deze huisgezinnen kleine kinderen geweest
zljn, en op deze losfe vooronderftelling bouwt men weder eene andere , even onbewezene en onbewijsbare, vooronderftelling . Hoe veie huisgezinnen ondertusfchen worden er gevonden, waarin geene kinderen in 't geheel
zijn, immers geene kraamkinderen of zelfs minderjarigen, waarop her bier eigenlijk aankomt ! Maar laat ik
eens toegeven, dat zij er in geweest zijn, dan volgt
dog geenszins, dat de Apostelen dezelve gedoopt hebben . Her tegendeel is veeleer middagklaar.
K. Dat is van u ook eene bloote vooronderflelling .
D . Neen ; ik zal her bewijs er bijvoegen . Van de
gedoopten in die huisgezinnen wordt gezegd, dat zlj met
vreemde talen fpraken, God grootmaakten , geloafden ,

zien, dat pasgeboren kinderen hier buitengefloten waren . Ongetwijfeld zal
men, bij de behandeling van zulke gewigtige en plegtige
zaken , de kleinen wel in de zoete rust gelaten hebben ! -Ook kan de natuur en bet eigenlijk oogmerk van den
Doop diet behouden blijven , dan in then der bejaarden .
Zal deze plegtigheid lets beteekenen , zal ze tot eenig
nuttig einde bevorderlijk zijn , dan moet dezelve , als
zich verheugden enz . ; al hetwelk doet
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een uitwendig en zinnebeeldig hulpmiddel, den Doopeling tot een ernftig nadetlken over zichzelven, tot
boete en bekeering leiden . Het water is een gepast
en eenvoudig zinnebeeld van reiniging, flellende bij
overbrengiag de zuivering van zondefmetten, eene
afwasfching van dezelve, eene vernieuwing des levens,
en de daarop toegezegde fchuldvergiffenis, voor . Vanbier de uitdrukking : bad der wedergeboorte . Mar dit
alles verliest zijne kracht, zijn woorden zonder beteekenis, indien men ze op jonggeboren kinderen wil
toepasfen . Deze, geen onderfcheid kennende tusfchen
goed en kwaad, zijn geheel onbefmet, hebben geene
afwasfching, in een' zedelijken zin, geene vergeving
van zonden noodig, kunnen geen berouw toonen, geene beterfchap beloven, niet gelooven in den naam des
Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes . Zij zijn
ten eenetnale onbewust van 't geen men aan hen verrigt. Wat blijft er dan over van bet doel en de nut .
tigheid dezer plegtige handeling
R . De Erfzonde . Daarvan worden de kinderen door
bet doopwater afgewasfehen .
D. Dit kunt gif althans niet ernftig meenen, die
in geene Erfzonde gelooft ! En ik acht dit even onbljbelfche als ongerijmde woord ook geene ernitige wederlegging waardig . Die Erfzonde moet er dan wel zeer
losjes op zitten, indien men ze door eenige druppelen waters maar zoo oogenblikkelijk kan wegnemen
IC. Maar bet water in een gewljd doopbekken, door
de gewljde hand van een geordend en gezalfd Gees
telijke bij zulk eene gelegenheid gebruikt, verkrijgt eene
van zonde reinigende , heiligende en zaligmakende kracht .
D. Dit is het Roomfche denkbeeld, waarvan ook
vele Protestanten niet vreemd fchijnen . Maar er woods
ook een Roomsch wondergeloof toe vereischt, om bet
als zoodanig aan to nemen . Water blijft water, gelijk
brood en wijn bij bet gebruik des Avondmaals een .
voudig brood en wijn blijven . Deze ligchamelijke dingen veranderen niet van natuur, noch zigtbaar noch
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Zij bezitten geene inwendige, buitengeonzigtbaar .
wone, geheimzinnige kracht . Alleen de plegtige gelegenheid verhoogt en heiligt in onze gedachten bet gebruik van dit zinnebeeld . Het teeken wordt dikwerf
bij gewijde en ongewijde Schrijvers voor de beteekende
zaak genomen ; dus ook de Doop voor de leer en bekeeringsgevoelens, die de doopeling belijdt. Behalve
dat de Doop bet bad der wedergeboorte (de vernieuwing des levens) genoemd wordt , zegt ook een Apostel uitdrukkelijk , dat hij de vraag is, de betuiging ,
eener goede confcientie voor God . In bet geval van
den Kinderdoop mist derhalve deze plegtigheid hare
geheele beduidenis of zinfpeling .
R . De Zaligmaker zegt evenwel : laat de kinderkens
tot m!y komen .
D . In eene gedrukte preek heb ik eens gelezen :
laat de kinderkens tot m# komen EN GEDOOPT wottDEN . Als dit laat{le bijvoegfel wezenlijk in den tekst
fond, dan ware de zaak afgedaan . Ondertusfchen wordt
aldaar van doopen geen enkel woord gefproken . Het
oogmerk van den Heiland bij die uitnoodiging was atleen , om , door bet omhelzen en zegenen der kinderen, aan de omitanders to toonen, hoe hoog Hij de
fchuldelooze onnoozelheid, eenvoudigheid en opregtheid waardeerde, en hoe noodzakelijk deze hoedanigheden , van welke Hij de kinderen tot voorbeelden i}elde, in zijne leerlingen vereischt werden .
G . Maar als nit de Doop in plaats van de afgefchafte
Befnijdenis ingefeld is, dan behoort dezelve ook den
kinderen to worden toegediend .
D . Tusfchen deze beide Inftellingen is een zoo groot
verfchil , dat zij met elkander niet verwisfeld kunnen
worden. De $efnijdenis was eerder een volksteeken,
een teeken des vleefches, dan eene godsdienilige pleg ..
tigheid . En wil men den Doop in plaats van de Befnijdenis fellen , dan moeten alleen zonen en geene
dochters gedoopt worden, en dan behoort dit ook to
gefchieden op den acht(ten, dag. Daarenboven lezen wij
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nergens , dat de Doop in plaats van de Befnijdenis gekomen is . Apostel P A U L U s inzonderheid, die zoo
dikwijls van de Befnijdenis fpreekt, en met zoo veel
ijver beweert, dat dit juk vooral niet op de halzen
der geloovigen, uit bet Heidendom afkomftig, moot
gefchoven worden , zoude her niet verzwegen hebben,
indien hij anders in diervoege gedacht had, dat de
Doop in plaats van de Befnijdenis ware ingefleld .
L . Het blijft toch altoos een goed werk voor de
ouders , dat zij hunne kinderen zoo vroeg en zoo plegtig den Heere toewijden , en dit verbondsteeken laten
ontvangen .
D . Dit kan ik voor een oogenblik tI toeilaan, fchoon
hierop ook veel zou of to dingen zijn . Ik heb dat kinderdoopen, onder bet haastig aflezen van bet oudeFormulier, wel eens gezien, dat bet waarlijk noch voor ouders
noch voor anderen zeer ftichtelijk was! Maar de vraag
is bier niet, of bet niet eenig nut kan hebben, of. het
Been kwaad kan ; maar of bet fchriftmatig, of bet die
plegtigheid is, welke de Heer in zijne Kerk heeft ingefleld ; want buiten bet gezag der 1-1 . Schrift (zoo als
gij mij hebt toegeftemd) zijn alle kerkgebruiken en
plegtige bedrijven bloote menfchelzke inflellingen van
geenerhande heilig gezag, hoe nuttig ook in fommige
opzigten. En zoodanig is hier bet geval . De Chris
telijke Waterdoop is eene plegtigheid, die den Doope .
ling betreft, en niet de Doopheffers of Doopgetuigen,
zoo als ouders en anderen . De Apostelen vraagden vooraf den menfchen, of zij in J E z U s C H R I S T U S geloofden ; en op de belijdenis daarvan doopten zij . De
Kamerling, die zich begeerig toonde gedoopt to worden toen hij water zag, moest eerst voor F I L I PP u s verklaren to gelooven, dat j E z u s de c H R I ST u s was ; daarna alleen was bet doopen geoorloofd .
K . Hoe is bet dan mogelijk , dat de Kinderdoop zoo
vroeg en zoo algemeen in gebruik is geraakt ? Hij is
Loch zeer achtbaar door zijne oudheid .
D . Ja , hoe is bet mogelijk, dat vole andere mis-
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bruiken en bijgeloovigheden zoo vroeg in de Christenkerk zijn ge(lopen als de Gefchiedenis leert? Nogtans vindt men niet eerder eenige fporen van den Kinderdoop , dan op bet laatst van de tweede of in bet
begin van de derde Eeuw, (dus fang na de tijden der
Apostelen) als wanneer men , uit bijgeloovige zorg voor
de zaligheid van kleine kinderen , begonnen is dezelven ook bet Avondmaal toe to deelen , dat echter
geen ftand heeft gehouden . En bet is eene bekende
gefchiedkundige waarhcid, dat, eerst in bet vijfhonderdfie jaar na de opkomst van bet Christendom, op eene
Kerkvergadering to Carthago, de Kinderdoop is doorgedreven , hoewel niet zonder fterke tegenkanting , onder
anderen , van den beroemden Kerkvader T E R T U L L IA NU S.
Toen heeft men vastgefteld , dat die zijne kinderen niet liet doopen vervloekt was . Maar wat beteekent menfchelijk gezag van Kerkvergaderingen, als
er Goddelijk gezag vereischt wordt ? Op grond van
dit laatfte alleen gelooven wij , en behoort men to gelooven, dat de Christelijke Waterdoop to pas komt,
niet bij onze intrede in de wereld, maar bij onze intrede in de Kerk . En fpreekt gij van achtbaarheid door
ouderdom, dan is zeker de bejaarde Doop de achtbaartle
van alien ; want hec lij :!t geene tegenfpraak , dat die
van Apostolifche dagteekening is .
R . Ik wenschte oak wel, dat de onzen konden goedvinden in zoo verre tot de Doopsgezinden to naderen ,
dat zij bet kinderdoopen , dat toch niet , dan op zwakke gronden, ken verdedigd warden, achterwege lieten,,
zoo als velen reeds na de fcheuring tusfchen Remonftranten en Contraremonftranten gedaan hebben . Dan
ware de weg tot vereeniging terftond gebaand, en weder eene fekte minder in de wereld . De Doop der
Bejaarden is zeker wettig en goed (gelijk alien toeftemmen) en kan dus van onze Predikanten zonder eenig
bezwaar bediend worden . Maar (dit moet men bekennen) Doopsgezinde Predikanten kunnen geene kinderen
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doopen ., of zij zouden , tegen hunne overtuiging , eene .
plegrigheid waarnemen , die zij voor onwettig houden .
G~ Dat ware goed ; maar zoo veel moesten dan de
Doopsgezinden van hunnen karat toegeven, dat zij dezulken , die in hunne kindschheid gedoopt zijn, en in
dezen Doop kunnen berusten , niet herdoopten .
D . Hcrdoopen of wedetdoopen moet gij niet zeggen ;
dit doen wij niet. Wij befchouwen de genen, die in
hunne kindschheid gedoopt zijn, als niet gedoopten,
en die dan eerst eigenlijk gedoopt worden, wanneer
zij op de belijdenis huns geloofs deze plegtigheid ondergaan .
G . Als gij evenwel iemand, die, hetzij uit eerbied
voor het ouderlijk werk, of uit eenige andere zwak
heid, alleen op zijne belijdenis , wenscht aangenomen
to worden , zulks weigert , handelt gij toch niet zeer
verdraagzaam en toegevend . Gij noodigt alien tot de
gemeenfchap van bet Avondmaal uit, zonder naar verfchil van gevoelens to vragen . En waarom kunt gij
niet iemand , in zijne kindschheid gedoopt, maar die
omtrent zijne verpligting tot bet ontvangen van den
bejaarden Doop, of wet misfchien (zoo als er zijn) omdat hij deze plegtigheid noch van dat gewigt noch van
eene altoosdurende verpligting acht, mogt dwalen, (in
alien gevalle flechts eene dwaling dan omtrent eene uiterlijke plegtigheid) -- waarom , vraag ik, kunt gij den
zoodanigen, terwijl hij zich tot eene openbare belijdenis van bet Christelijk geloof bereidwillig verklaart,
niet als uwen broeder of uwe zuster en als lid van uwe
kerkelijke huishouding aannemen?
R . Dit , dunkt mij , zou niet meer zijn , dan een
klein ftaaltje van uwe Christelijke verdraagzaamheid .
Neen, in dat opzigt kunnen de Doopsgezinden waarlijk
niet van ftijfzinnigheid vrijgefproken warden .
D . In enkele van onze Gemeenten gefchiedt ook de
aanneming wel op die wijze, als gij meent to behooren .
Ik voor mij zoude er ook niet tegen zijn , dat men
de deur onzer Broederfchap zoo veel wijder openzette,
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mits dat de noodige voorzorg gebruikt wierd tegen
bet influipen van den Kinderdoop , dat overblijffel van
oude misbruiken en verbasteringen nit den bijgeloovigen tijd, of de Roomfche Kerk . Altoos nogtans zou
ik bet beter keuren , dat de bedoelde perfonen zich lieten
doopen , op; alle geregtigheid to vervullen .
K. Ik wist niet, dat de Doopsgezinden zoo veel vcor
hunne zaak to zeggen hadden.
D . Dat weten misfchien de meesten niet, omdat zij
er zelden of nooit van hooren of lezen . De zoogenoemde redenen voor den Kinderdoop worden bijkans
wekelijks herhaald nit bet bekende Formulier, dat met
andere fymboliiche boeken nevens den Bijbel geplaatst
is . En geen wonder, dat velen zelfs geen' anderen
Doop kennen, of daarnaar onderzoek doen ! Onze lieden fchijnen het federt lang onnoodig geacht to hebben, openlijk met de gronden voor hun karakteriferend gevoelen voor den dag to komen . Zelfs hoort
men bet naauwelijks door otize Predikanten meer aanroeren bij de bediening van den Doop , veelligt uit
eene to verve gaande kieschheid, om den andersdenkenden, die gewoonlijk bij zoodanige gelegenheden nog
al in grooten getale tegenwoordig zijn , geen' aanftoot
to geven .
G . Ja, ik wist het wel, althans grootendeels ; en
daarom heb ik ook opgehouden, mijne kinderen to laten doopen .
L . Daarin zult gij toch weinige navolgers vinden
in uwe Kerk .
G . Laat dat zijn . Elk moet naar zijne overtuiging
handelen . Ik wensch to ftaan in de vrijheid, waarmede C H R I s T U S ons heeft vrijgemaakt, en wensch
ook, dat mime kinderen onbevooroordeeld, in bet ftuk
van hun godsdienlig geloof, naar eigene vrije over.
tuiging to werk gaan . Min of meer nogtans zijn zij
daarin belemmerd, wanneer zij zonder hun toedoen gedoopt zijn, omdat de kinderen gerekend worden tot die
Kerk to behooren, waarin zij den Doop hebben ont .
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vangen . En, al ware het om die reden alleen , men
zal het kinderdoopen wel aanhouden zoo lang men kan .
D . Wij zullen niemand dat kwalijk nemen , als men
het ons niet kwalijk neemt, dat wij alleen het gezag
der Apostelen blijven volgen .
NAAMAFLEIDING VAN DEN LUIPAAR .D .

O nlangs vroeg mij iemand ,

of de luipaard tot het
behoore
en
paarden-geflacht
lui van aard zij, en of
dit buitenlandsch dier dan niet het luipaard moest hee .
ten Y Deze vraag kwam mij to hinder vreemd voor ,
daar in de H . Schrift de paarden en de luipaarder
wel tens in Unen adem genoemd worden (*) ; daar
een, door de Maatfchappij tot Nut van 't .4lgemeen
uitgegeven, leesboekje gewag maakt van het Jlerke luipaard (t) ; en daar de eerjle lettergreep van luipaard
wel eens aanleiding heeft gegeven tot eene welmeenende
waarfchuwing tegen de luiheid (§) .
Intusfchen wordt dit dier, door alle Natuurkundigen,
onder het katten geflacht gerangfchikt ; en dat her alles
behalve lui moet zijn, mag men , dunkt mij, gereedelljk befluiten uit zijne buitengewone wreedheid, die de .
moordzucht niet tot liet bevredigen zijner behoefte bepaalt , maar fchier tot alles uitftrekt , wat hij magtig
kan worden, en zich inzonderheid vergast aan het
warme bloed der verfcheurde fchapen . Maar, waarom
heet hij dan luipaard?
i . Alleen op de Nederduitlrrhp h naming afgaande,
zou ik in bedenking geven ,ofdezlvnitamd
geiteld z.ij uit luip en card? Her eerite woord, of
(*) B . V . H A B A K U K 1 : 8 .- „ zijne (des vijands) paardeu
zijn ligter dan de luipaarden ."
(t) Zie Volksleesboek over de voortbrengfels der Natuur,
3de Deel, bl . 134 van de kleine uitgaaf.
(§) Zie Tafereelen uit het R~k der Dieren, in 4to., bij
j . NOM A N , to Zaltbommel, uicgegeven in i$ig, bl . ig .

NAAMAFLUDING VAIN DEN LUIPAARD,

737

komftig van luipen, d . i . loeren of fluipen, drukt toch
eene hoedanigheid uit , welke aan dit wilde roofdier
bljzonder eigen fchijnt .
Men zie b. v. H o s E A
XIII : 7 : „ als een luipaard loerde ik op den weg ."
En J E R E M . V : 6 : ,, een luipaard waakt tegen hunne
fteden ; al wie uit dezelve uitgaat, zal verfcheurd worden ." Gelijk nu onze taal de woorden trotschaard, dronkaard, gierigaard enz . van menfchen gebruikt, om
derzelver bijzondere geaardheid uit to drukken ; zoo
zou men even zeer den naam luipaard kunnen bezigen ,
om de luipachtige geaardheid van dit dier aan to duiden . Maar dan moest men oak , ter voorkoming eener
dubbele misvatting, de fpelling en uitfpraak daarnaar
inrigten .
2 . Doch er is, mijns inziens, nog meet grond, om
luipaard of to leiden van bet Latijnfche leopardus .
Dit woord is zamengefleld van leo en pardus ; bet
eerfte beteekent eenen leeuw , bet laatfie eenen pardel
of panter . Leopardus fchijnt dus aan to duiden een'
leeuwfoortigen pardel of panter, bet zij wegens de flerkte, of uit hoofde eener andere hoedanigheid, welke hij
met den leeuw bijzonder gemeen heeft (*) . Deze opvatting fchijnt ook daardoor begunftigd to worden, dat
de H . Schrift niet alleen, in onderfcheidene plaatfen,
leeuwen en luipaarden to zamen noemt, b . v . Hoogl .
IV : 8, JESAJ . XI : 6, JEREM . V : 6 en HoSEA
XIII : 7, maar ook, Openb. XIII : 2, den pardel
(rrapSxAcs , door den Hoogl . v . D . P A L M bier vertaald
luipaard) befchrijft, als hebbende den mond eens lceuws .
Des luipaards afkomst van bet katten-geflacht kan hiertegen geen bezwaar opleveren, daar oak de leeuw tot
hetzelfde geflacht behoort .
Maar, hoe nu luipaard afgeleid van bet oorfpronkelijke leopardus ? Men weet, dat de Franfchen dit dier
(•) De Negers In Afrika noemen hem den koning der
bosfchen. Zie R o n i n 6 v A N D E R A,& , Merkwaardigheden
Nit bet Dierenrl k , bt . 136.
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leopard noemen , en de laatfle lettergreep Lang uitfpreken , even alsof er fond paar of paard. Nu geloof ik, dat men , deze Franfche uitfpraak nabootfen
de, (gelijk, helaas ! omtrent zeer vele woorden plaats
heeft (*)) en voorts leo in lui veranderende , bet
woord luipaard gefineed heeft. De dubbele verbastering is to meer to bejammeren , daar zij tot eene
tweevoudige misvatting gereede aanleiding geeft . Doch
men kon en moest, dunkt mij, ,dit xiog verhelpen,
door luipaard to veranderen in -leopard, (zoo noemen
hem ook de Duitfchers) of, volgens eene getrouwe vertaling van bet oorfpronkelijke leopardus, in leeuwpardel. Alsdan zou ook elk ongeletterde een gefchikt denlzbeeld van dat dier kunnen vormen , en althans niemand
gevaar loopen, om daarvan een lui paard to maken .
Laren, bij Zutphen,

8 Nov . 1833 .

J.

G.

C.

K A L C K H O F F.

(#) Zie mijne (nameloos) vitgegevene Proeve tegen de
verbastering der NederlandJche Taal, door befchaafde Nederlanders ; benevens eenige B#lagen, door eenen Duitfchen
beminnaar der Nederlandfche Volkstaal . Te Zutphen, bij
W. C . WANSLEVEN, I829 .
DIC HTERLIJKE BIJDRAGE TOT DE CHOLERA-

I

LITTERATUCR .

emand, die evenmin Dichter als Doctor is, en zelfs
nog minder van Poezij , Genees- en Ziektekunde weet,
dan vele Dichters en Doctoren, flootte gisteren, onder
het lezen van een dichtwerk alit de negentiende eeuw ,
op eene ontdekking, die algemeener verdient bekend to
worden, dan dat werk zelve, hoe voortreffelijk anders ook !
Mr . A. W. E N G E L E N, Dichter to Elburg, heeft,
ongetwijfeld door eene bijzondere ingeving gedreven, een'
flrijd beflist, die door twee groote heirfcharen van Geneesheeren en eene nog veel grootere van Iijders tot op
dat oogenblik nog niet had kunnen uitgemaakt worden ,
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(op ddne
verfehriklt~kfle alter kwalen , of Cholera . ('*)
Bladz . 14 van zekeren Dichterl#ken Brief zing de

to weten : de al of niet befmettelijkheid der'
na)

genoemde Zanger

,, De fchrikbre rijmelziekte (outzaglijkfle alter kwalen)
befnietlijk als de Cholera," enz .
Trouwens , na het getuigenverhoor van Dr . it i s E s ,
was het genoegzaam gebleken , dat bet gefc[lilpunt door
geneeskundige kennis niet konde beflist worden, maar

dat er licht van hooger hand moest komen . Daarom verzekert de dichterlijke Brieffchrijver dan ook ten overvloede (bi .

len

zijnde ,

16) , offchoon een liefhebber van

kamil-

,, 'k Ben vreemdling . . . in 't vak der Hippokraten ."
Niemand zal dus verder het befmettend vermogen

der

Cholera,

zoo min als dat der rijmelziekte, met grond

kunnen in twijfel trekken , dewiji de zaak door middel
der

Poezij

is afgedaan ; want ( b l . i o )

,, De Dichtkunst, hemelceig, vetfpreidt een Godlijk licht."
De eenige zwarigheid , die een twijfelaar Dog zoude kun-

nen opperen , is , of Mr . E N C E L E N dan inderdaad tot
de Dichters behoore. Bij eenig nadenken , echter , zal men

zich geinakkelijk van de waarheid overtuigen . Vooreerst
toch kan een

dichterl%jke

Brief alleen door een' Dichter

gefchreven worden , en ten andere blijkt zij nog klaarder

daaruit, dat zijn Ed ., even als B I L D E R D UK , tot wien
(bl . Io) gezongen wordt

„ 0, nooit volprezen Bard,
„ Die med (made) een dichtvonk hebt ont(token in mijn harts ."
zijnen Mededichters geen goed hart toedraagt,, en, in

(*) Zie Vaderl,
Recenfien.

Letteroef, 1833 . No. XIV. bl .

602 env .der
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dezen ondichterlijken tijd , zijne broeders in A P o L L a
brutaal genoeg op 't lijf valt, niet ongelijk aan de fchapen,
A P 0 L L O ' S vee (*) , die foms , bij gebrek aan voeder,
elkanders yacht aantasten . Eenen zeer ongeloovigen zoude
men, als derde bewijsgrond , nog kunnen voorhouden ,
dat zijn Ed . , in navolging van den nooit volprezen
Bard , een' f'erken haat fchijnt to voeden tegen den tijdgeest (bl . I I) , het gaz- en lamplicht (bl . 13), de waanpoeten en de kikkers (bl . Is , 23) , en gaarne (bl . 1 6)

„ . .4 mag vloeken als een ketter."
't Is overbekend , dat B I L D E R D IJ It daarenboven een
groot Taal- en Geneeskundige was ; doch cenig verfchil
zal er wel altoos blijven be(laan tusfchen twee uitftekende Genien ! Dat evenwel Mr . E N G E L E N een Genie
is, bewijst zijn hooge Loon middagklaar.
Een aantal zwakke plaatfen , welke fommigen „ in
dees fraai gedrukte bla6ren" hebben willen ontdekken,
zullen ruimfchoots verfchooning vinden, indien men de
volgende klasfieke regels met aandachr leest en bedaardelijk overweegt

• Dan rijm ik, toc mij 't zweet aan ieder hoofdbair hangt ."
• 'k Ben zeeziek bovendien" . . . .
En nu, mijn Zangftcr, zwijgl -- want ging ik verder voort,
„ En bleef ik ]anger met mijn verzen u aan boord,
• 'k Zou," enz .

Na de vergelijking dezer naive (fchalksch - onnoozele ,
zou Prof. L U L 0 F s zeggen) bekentenisfen , bedenkende,
dat de Zanger, fchoon onderhevig aan zeeziekte, bij zijne
Zang(l:er aan boord zong , zal men veel, verwonderlijk veel
kunnen infchikken, en geenszins , een fpreckwoord parodidrende , zeggende : Het is den eenen rijmelaar Teed,
dat de ander een vers maakt .
M.
Kampen , x5 Nov .
(*) Toen hi in ballingfchap de kudden van A
hoedde ; naderhand werd hij gehouden voor den
Herders (zie nYGIR?LS en APQLLODORUS,)

D M E T U S
God der
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M

r. SHAW, een Engelsch Zendeling bij de Hottentotten in
Zuid.,9frika, vermeldt het volgende : ik reed eens naar eene
landhoeve , om voor de Bastaard-Hottentotten, daar woonachtig, to preken . Velen der onzen volgden mij to voet, ande.
ten to paard ; zoodat het huis nagenoeg vol wend . Mijne
goede vrouw toen ziek zijnde , haastte ik mij , terftond na
vertigte dienst, huiswaarts, onder een' digcen regen ; terwijl
al de anderen daar bleven . De Namaquas , hunnen overigen tijd
wenfchende to be(leden ten nutte van zichzelven en anderen,

hielden in den achtermiddag godsdienstoefening, toen een
Pachter nit de nabuurfchap de deur opende en naar binnen

keek , maar vervolgens zich naar de keuken begaf, en, na
afloop der godsdienftige zamenkomst , met blijkbaar oogmerk
om hen to befpotten, de Hottentotten dus aanfprak :
De Pachter . Wat is dat voor gezang en gebed , dat ge daar
even hadt? lk begreep er niets van .
J A K o B . Ik geloof, Meester, dat ge gekomen zijt, om met
ons to fpotten . Meat , mag ik vragen, verftaac Meester dit
hoofdfluk (jo. III), en wel dat gedeelte, wit over wedergeboorte handelt 7 Wie , dunkt u , zijn bet , die wederge-

boren moeten worden ?
Pachter. (Het Nieuwe Testament hem overhandigd zijnde,
beklaagde hij zich over zijn gezigt, maar zeide ten laatfte :)
Ik onderftel, dat j a z u s CHRIST U S de perfoon is, die
wedergeboren moet worden .
J A K O B . Met verlof, Meester ; j E z u s zegt, dat wsj en
alle zondaars op nieuw gefchapen of wedergeboren moeten
worden door den Heiligen Geest, willen wij in den Hemet komen .

JOHN (broeder van j A K O B) . Meester, ge hebt mij eens
gezegd , dat onze namen niet in den Bijbel flaan , en dat de
H . Schrift niet voor ons was : flaat dan de naam van Hollan.
der of Engelschman daarin to lezen ?

(Geen antwoord .)
J A K o B . Maar , Meester , gij , die Christenen zijt , noemc
ons , Hottentotten, Heidenen ; dat is onze naam . Nit, in bet
Boek flaat : j E z u s , het Licht , kwam , om de 1-leidenen to

verlichten ; wij lezen dus onzen naam in hot Boek .
Pachter . (Zich doof houdende, maar na eene tusfchenpoos:)
MENGELW .

1833 . NO .

16.
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Uwe Zendelingfchap doopt Hottentotten, v66r zij hunnen Cacechismus kennen . Eersc behoordec ge dezen to leeren ; ver.
volgens behoordet ge al die vragen nit uw hoofd ce kunnen
beantwoorden, en zonder dat niet gedoopt to worden,
J A K O B. Meer, Meester,, waar ftaat dat gefchreven ?
Pachter . (Geen antwoord .)
J A K o B . Ik lees in den Bijbel , dat men op berouw en
geloof mag gedoopt worden ; maar niet, dat hij alleen, die
al die vragen kan beantwoorden, zal gedoopt worden. Zoo
wij apes in ons hoofd hadden , wet gij dear zegt, wet zal
ons dat baten, zoo onze harten niet bekeerd zijn ?
Pachter. Er is geene bekeering in dit leven ; die zal eerst
pleats grijpen na den dood .
J A K o B . Wilt ge ons eens zeggen , Meester, waar dat ge .
fchreven that ?
Pachter. ( Geen antwoord .)
T A K 0 B . Zoo ik bet wdl verfta , is een mensch , die over.
tuigd is van zijne zonden , die dus de zonde verzaakt heeft,
en in j E z U s C H R I S T U S gelooft, bekeerd ; en zulk een
mensch snag gedoopt worden . J O ANNE s doopte in de Jordaan
op belijdenis van zonden .
Pachter. 't Is tijds genoeg, om berouw to hebben , wan.
veer wij ziek zijn en gaan fterven .
J A K O B. Dat that nlet in bet Boek . Neen 1 wij moeten nu
berouw bebben, zegt de Heer in zijn Woord .
Pachter. Ik verfta u niec ; gij fpreekt flechc Hollandsch .
J O H N. Hoe komt bet, Meester, dat gij ons niec verftaat,
terwijl Mijnheer (de Zendeling) apes verftaat, wet broe .
ders zeggen ?
Pachter. Uwe Zendelingen kunnen geen goed Hollandsch
verftaan of fpreken .
J o H N. Onze Mijnheer leerc bet Hollandsch uit he : Boek ;
gij leert bet bastaard-Hollandsch zonder bet Boek . 't Is dus
geen wonder, dat gij meent, onze Mijnheer fpreekt geen
goed Hollandsch. Hij fpreekt zoo als bet Boek fpreekt ; gij
verftaat bet Boek niet, en verftaat daarom Mijnheer ook niet .
Pachter. Dat is gedeeltelijk waar ; er zijn veel zaken in
den Bijbei, die wij niec verilaan ; en wanneer ik eens we6r
kome,' zall ik • uwen Zendeling vragen, wet God en Magog

beteekent.
H E N R Y. (Een onzer Uitleggers .) Dat gij , Meester, veel
zaken in bet Boek niec verftaac, is geen wonder : „ De na.

DE tS~:TTZNTOTTEV IN ZUID .AFRIKA .

7 43

tuurlijke mensch ," zegt P A U L U s , „ verftaac niet de dingen ,
die Godes zijn, ;near ze zijn hem eene dwaasheid ."
Pachter. Wie is de natuurlijke mensch?

HENRY. Wij alien z :jn natuurlijke menfchen in onzen
zondigen en natuurlijken Itaat, en kunnen alleen door mede .
werking van den Geest Gods de Goddelijke dingen veritaan .
Zij vroegen vervolgens den Pachter naar zijn gevoelen over
onderfeheidene plaatfen , maar hij zeide : „Ik ben geen Zen .
deling , en this ge en Schriftverklaarder . "

JArrou vroeg hem nog, of hij zijn yolk, Haven of bedienden niet lief ondcrwijzen ; her antwoord was : „ Neen ;
want dan zouden zij zoo wijs zijn als ik zelf I"

DE EI\GELSCHE KOOLMUNEN .

H

oe veel fteenkolen jaarlijks in geheel Engeland verbruikt
worden, is , zelfs bij raming, bezwaarlijk op to geven . BU

het in 1829 door de Kamer der Lords gedane onderzoek
werd door deskundigen her verbruik op twaalf millioen chaldrons (*) gefchat, zonder to rekenen, wat de groote ijzer .
werken , glasblazerijen en kalkovens noodig hebben. Naauwkeuriger weet men , hoe veel fteenkolen in Londen verbrand

worden . Eer het gas algemeen tot verlichting werd inge .
voerd, kon men voor acht perfonen negen chaldrons ftellen ; thans moot men tien nemen . Deze verbazende me.
nigte kolen, welke Londen verteert, komt alleen van New.
castle en Sunderland, in de Graaffchappen Durham en Northumberland. Door deze landfreek, waar de Nag kolen meestal
twaalf voet dik is, loopen twee bevaarbare rivieren, de Tyne
en de Wear, en naar deze twee waterbanen verdeelt zich ook

de koolhandel in twee oorden . Men tell in deze beiden
to zamen 59 geopende koolgroeven, van welke ijzeren fpoor .
wegen naar eerie der rivieren of naar beiden I voeren . Deze
mijnen behooren flechts aan weinige eigenaren, veelal grooten

des rijks, doch worden doorgaans verpacht aan zekere maat .
fchappijen, die dezelve op hoop van winst bearbeiden, en
dikwerf ook, fchoon niet altijd, goede zaken doers . Soms
maken zij eene flechte rekening, dewijl de prijzen zoo onze(*) Een chaldron houdt 36 fchepels of aooo pond kolen .
Fee 2
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ker ztin . Meermalen ook gebeurt bet, dat her water indringr,
of dat er eene ontvlamming der luchc plaats beeft, waardoor
de werktuigen vernield worden en helaas! maar al to veel
menfchen om bet leven komen . In eene koolmijn b . v. bedraagc her water, dat men beftendig moec uitpompen, meer
dan achtmaal de zwaarte der kolen , die uitgehouwen worden . Gewoonlijk wordt de pacht voor den tijd van a1 jaren
aangegaan . De groeven zijn, naar mate van de meerdere of
mindere hoeveelheid en hoedanigheid der kolen, tusfchetr de
10,000 en 150,000 pond fEEerling waardig , en alle de 59 mij .
nen in dezen omtrek worden to zamen op omftreeks vijf
millioen pond gefchat. Dezelve voeden at,ooo mijnwerkers,
benevens derzelver huisgezinnen, en bovendien hebben nog
24,000 perfonen hun brood van den vervoer der kolen naar
de hoofdftad . Een zoodanige onderaardfcbe fchat is to voortrelFelijker, daar dezelve her bebouwen van den bovengrond
nict verhiudert. Al her land , dat elders voor houtgewas en
oliezaden noodig is , (en dit bedraagt b . v. in Frankrlk een
zevende gedeelte van al den grond) words gevolgelijk voor
de graanteelt gewonnen .
Sedert omtrent veertig jaren is men van den regel , welken
men vroeger blj her bewerken der mijuen volgde, afgeweken .
V66r dezen tijd werd ce Newcastle niec eens de helft der
kolen weggenomen, daar men zeer dikke pilaren ftaan lies,
om her initorten to beletten . In 1795 kwam men op de ge.
dachte, bm deze fteunfels dunner to maken, ja ook op zekere afftanden geheel weg to nemen . Doch met de grootere
ruimte werd niet alleen bet gevaar van inftorten groocer ; ook
de ontvlamming der luchc had menigvuldiger plaats . Einde.
lijk is federt 18iS de Davyfche veiligheidslamp algemeen in .
gevoerd geworden . Dit had echter geenszins, zoo als men
fcheen to mogen verwachten , ten gevolge, dat er nu zoo
veel ce minder ongelukken gebeurden ; alle getuigen ftemmen
hierin overeen , dat ze even menigvuldig ziju, ala voorheen .
Aan de nuttigheid van de lamp twijfelc niemand. Geene
week gaat intusfchen voorbij , dat nief arbeiders gevoelig ge.
ftraft worden, dewijl zij met dezelve zoo onvoorzigtig to
work gaan, en de eigenaars vorderen, dat men daarvan in
wile omitandigheden zich bedienen zal . Doch verachting der
gewone maacregelen van voorzigtigheid, en misfchien ook
zekere zucht, om zelfs zonder noodzakelijkheid den dood to
trotferen, zijn gewone verkeerdheden van den onbefchaafden
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menach , en door niets ter wereld kan men den werkman be .
letten , dat hij niet om elke kleinigheid , maar voorat om
war beter to zien, de lamp opene . Thans grit men weder
velllg in mijnen of gedeelten van mijnen, waarin zich, vd6r
de fchoone uitvinding van n e v V, niemand wagen durfde . Door
middel van dit werktuig, dat nooit zijne dienst weigert,
daalc men nu in de gevaarlljkfte diepten neder, waar de lucht
gewoonlijk zoo gefteld is, dat dezelve bij de minfte onvoor
zigtigheid
d ontvlamt ; en zoo is dan eene zuiver menscbiie .
vende uitvinding in de handen van gewinzuchtigen en door
de eigeuzinnigheid der arbeiders geen middel van veiligheid ,
maar flechts van vermeerdering des voordeels geworden . In
latere cijden kwam men ook op den inval, om, in plants
van de koolpilaren, ijzeren fteunfels ce zetten , die bet met
bout bekleede bovenfte gedeelte of dak fchragen . Op deze
wijze kan men de kolen cot op bet laatite flak er nit krij .
gen . Desniettegenftaande gebeurt bet meermalen , dat alles
inltort . Ook door her indringen van water en door her ont .
vlammen der luchc worden vele werklieden gedood of ver .
minkt . Dic veroorzaakt een grout bezwaar voor de armenkas
en voor de ondernemers ; op eene of andere wijze moet toch
gezorgd worden voor weduwen , weezen en verminkten .
Bij een door bet Parlement bevolen onderzoek bleek, hoe
gebrekkig eene manier bet is, de fleenkolen, even als koren,
bij de inhoudsmaac, en niet naar bet gewigt, to verkoopen
en to belasten . Men heefc bevonden , dat een kiomp kool
van een kubiek .yard, die met viifmaal den inhoud van eene
holle maat, boll genaamd, overeenkomt, dezelfde maar ze .
ven en een half maal vult , als men de kool in gewone iuk.
ken breekt, en negen maul, als men die tot gruis maakc.
Blj den verkoop in bet klein vinden dus de verkoopers hunne
rekening daarbij , dat zij de kolen fijn brokkelen, waardoor
veel verloren gnat en ook her overblijvende aan bruikbaarheid verliest .
Het verbruik der kolen is in Engeland dermate roegenomen, dat men weleens met bekommering aan de toekomst
begon to denken. Men heeft echter bij onderzoek bevonden,
dat de belde Graaffchappen Durham en Northumberland eene
uitgeftrektheid van 837 vierkante Engelfche mijlen aan deer.
kolen hebben , waarvan de laag doorgaans cwaalf voet dikce
houdt, en dat er flechts 125 vierkante mijnen uitgegraven
zijn . Duurt alzoo bet vercier in dezelfde mace , als tot nu toe ,
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voort, dan zijn in dit gewest alleen nog kolen genoeg voor
172.8 jaren ; en het is bekend, dat in andere Graaffchappen
van Engeland en Schotland koolmijnen gevonden worden,

die even rijk en niet zoo veel vergraven zijn , als die van
Newcastle. Engeland heeft zijnen onmetelijken rijkdom Met
enkel aan de vlUt en fchranderheid zijner bewoners to dan .
ken, maar bovenal aan drie natuurlijke voordeelen, welke
zijn : de gemakkelijke gemeenfchap met de binnenfle gedeelten des lands, voorts overvloed van tout-, tin- en inzonderheld ijzer-mijnen , en eindelijk een verbazende voorraad van
de beste brandflof, die men hebben kan .

EDMUND ICEAN,
DR BRITSCHE TOONEELSPELER .

Ook

Engeland heeft zijnen T A L M A verloren. EDMUND
de grootfte Britfche Acteur van den tegenwoordigen
tijd, ftierf, 46 jaren oud, op den I$ IMei dezes jaars , to
Richmond . Hij werd to Londen , op den 4 November 1787 ,
geboren. Zijne ouders waren AARON K E A N , broeder des
vermaarden Buikfprekers M O Z E S K E A N, en de dochter van
den, in zijuen tijd, als Tooneelfchrijver en Acteur, zeer
geachten GEORGE S A V I L L E C A R E Y . Hij behoort alKEAN,

zoo tot eene familie, aan den fchouwburg na verwant .
Verwaarloozing in de vroegile jeugd veroorzaakte naderhand
veel arbeids, flechts ten deele gelukt, om den, naar ziel en
ligchaam, achterlijken knaap eenigzins to vormen . Het, door
de betrekkingen zijner ouders begunftigde, veelvuldige en
vroegtijdige bezoeken des fchouwburgs wekte in hem eene
onweerflaanbare zuchc naar tooneelroem, en, pas vier jaren

oud, waren zijne fprekende zwarte oogen hem bebulpzaam
in de vervulling van zijn verlangen, om de planken to be .
treden. „ Eenige dagen vd6r de eerfte vertooning der Opera

•
•
•
•
•
•

Cymon,"

verhaalt

M I C H E L KELLY,

„

werden mij ver-

fcheidene kinderen voorgefteld, ow uit dezelve den benoo .
Na derzelven trok mijne bijdigden Cupido to kiezen .
zondere oplettendheid, van wege zijnen fprekenden blik . In
zijne groote zwarte oogen was zijne begeerte, om gekozen to worden, to lezen . Die ftomme welfprekendheid

„ konde ik niet wedritaan, en ilt nam alzoo dit kind, toen
• nog weinig vermoedende, dat het eenmaal tot een' zoo

• uititekenden kunftenaar

zoude opgroeijen !" -- Terwijl x e M-

EDMUND

KEAN ,

Di! BRItSCRE TOON$ELSPBLER .
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in Drurylane den hoogtlen roem inoogatte , verrigtte
aldaar werktuigelijke dienflen . Later vervulde hij on .
beduidende rollen in Haymarket, maar noch tot zijne eigene,
noch tot des publieks voldoening . Daarop zwierf hij met
rondtrekkende troepen, zelfs met koorddanfers, her- en derw
waarts, tot dat hij , in 18 11 , bij den fchouwburg to Exeter
een engagement verkreeg . Dat zijne opvoeding verwaarloosd
was , gelijk wij reeds aanmerkten , is nit het reeds vermelde
blijkbaar. Tot niets betoonde hij eenigen lust, in fpijt van
den voorcreffelijuflen aanleg, wat buicen het tooneel omliep .
Nooit floeg hij zeif eenig geloof aan het wegens hem ver.
breide, valfche gerucht, alsof hij een natuurlijke zoon des
Hertogs VAN NORFOLK ware ; maar hij we6rfprak het
destijds nlec, omdat zuiks de opmerkzaamheid des publieks ,
hem zoo noodig , op hem vestigde . In zijn twintigtle jaar
huwde bij met Misf CHAMBERS ; maar reeds na verloop
van weinige maanden berouwde hem die flap, en in ziju
verdriet deswege gaf hij zich meet dan ooit over aan
een losbandig leven . Toen hij echter vader werd, be .
paalde hij zich, waarfchijnlijk ter oorzake van vermeer .
derde behoeften, van nieuws cot vlijtige beoefeoing der
kunst . Toen hij to Exeter kwam, had hij reeds twee zonen .
De oudlte, toen twee jaren , heette H 0 W A R D ; een naam ,
welke het gerucht, betrekkelijk den Hertog VAN NORFOLK,
nieuw voedfel gaf. Hec kind werd flechts vier jaren oud .
Te Exeter werd de Beer N A T 10 N , een kenner van s H AK E S P E ARE
en hec tooneel, op K E Act opmerkzaam , en
deed alwat hij vermogt, om hec publiek to zijner gunfle to
flemmen . Dit fchijnt hem echter pier bijzonder gelukt to
zijn . Immers een fladgenoot vermeldt, dat de inwoners van
Exeter elkander to dier tijd dikwijls vroegen, wat dan toch
de Heer NATION in dat jonge mensch zag, om zoo veel
ophefs van hem to maken .
Had K EA N tot dusverre al de onaangenaamheden en ontberin .
gen , zijuer loopbane, vooral in den aanvang, eigen, in voile mate
gefmaakt, de volgende anecdote bewijst, dat zijne Ievensomflan .
digheden nog alles behaive aangenaam waren . Des Heeren N AT 1 0 N's barbier, die ook het tooneel bediende, kwam op zeke .
ren dag , naar gewoonte, bij hem , en beantwoordde de vraag,
hoe K E A N den vorigen avond gefpeeld had , aldus
: ,, Is
„'t geen fchande, dat men zulk eenen man dus bejegent?
„ Om zich voor zijne zware rol eenigzins to verflerken,
B L E

K E A N

748

EDMUND KEAN,

„ had

hlJ eene pint porter noodig. Hlj had geed geld, en
„ de waard wilde hem niet borgen . Ik heb hem op flaanden
„ voet de twee pence gegeven ." En echter fprak K E A N
later van dit tijdperk , als van zijne gouden eeuw I - Van

Exeter begaf zich her tooneelgezelfchap naar Weymouth,
en van daar naar her eiiand Cuernfey . Hier moest K E A N ,

op zekeren avond, de rol van Arlequin fpelen ; maar, coen
bet fpel begon, was hij verdwenen . Na verloop van een

paar dagen vond men hem in een bierhuis weder, en her
eerfle, war hij zeide, was : n Ik fpeel geen Ark-lain ;
,, ik wil verd . . . . zijn, als lk her doel" Her publiek nam
dit echter zeer euvel op ; zijn benefiet nam gevolgelijk niec

op, en, coen de troep het eiiand verliet, moest hij , om fchul .
den, daar achterblijven . Toen men hem eindelijk vrijliet,
begaf hij zich naar Teignmouth , waar hij , in eene kleine
herberg, een Concert gaf, voor zes pence de perfoon, ten
einde naar Exeter ce kunnen komen . Hier gaf hij een

tweede, voor een' (Eng.) fchclling entree, en ging toen
naar Barn/lapk, waar hij, voor zich en zijne vrouw,
tegen dertig fchellingen per week, geengageerd was.
In
den herfst van 1813 kwam hij to Dorchester. Derwaarts
werd, op herhaald aanzoek van Dr. DRuRY, de Directeur
van Drurylane, de Heer A R N o L D, afgevaardigd , en woonde

twee avonden na elkander , onbekend , de voorflellingen van
KEAN bij, welke volftrekt geen yolk trokken . Na afloop
der tweede vervoegde zich de Heer A P N O L D achter de

fchermen bij hem, en noodigde hem, tegen den volgenden

morgen, op bet ontbijt, Als buiten zichzelven kwam K EA N
then avond to huis . „ Ik heb mijzelven voor altijd be„ dorven !" riep hij zijner vrouwe toe : „ A R N o L D is twee .
„ maal in den fchouwburg geweest, en ik heb mij geene
„ mneite gegeven , maar zeer flaauw en onachtzaam ge.
,, fpeeld ; want - wie kan voor zulke ledige zalen fpelen P"
Na een' flapeloozen nacht, ging KEAN naar den Heer
A R N OLD , die hem verklaarde , dat hij, naar zijn gevoelen ,
to Londen fortuin zoude waken, hoewel bet publiek fom-

wijlen zeer grillig was. Diensvolgens deed hij hem twee-

derlei voorflag ; namelijk, zich terflond to engageren voor
drie fpeelfaizoenen, her eerile tegen acht, her tweede regen
tien, her derde tegen twaalf guinjes per week ; of, vrij
van onkosten en alle andere uitgaven , met hem naar Londea
to reizen, en desgelijks, zoo hij niet geviel, of her met
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bet Comiti niet mogt kunnen vinden, vergoeding voor de
terugreis. Acht guinjes waren toen voor K R A N een groote
fchat, en hij nam alzoo, zonder bedenken, den eerstge .
noemden voorflag aan . Het contract was nog niet getee .
kend , toen K E A N, op raad van den Heer N A T I O N, zijne

vooritellingen to Londen , op den a6 januarij 1814, met Shy .
lock begon , en eene volkomene zegepraal in die rol b ehaal.
d e. Toen hem nu bet contract werd voorgelegd , aarzelde
K E A N geen oogenblik , hetzelve to teekenen ; maar bet Comitk

vernietigde op ftaanden voet bet verdrag, verleende hem een
inkomen van den eeraen rang, en fchonk hem daarenboven
vijftig guinjes. Na de voorftelling van Koning Richard kreeg

hij honderd guinjes, van Lord E s s E x een prachtig zwaard,
en van toen of ftreefde de groote wereld naar zijne bekendfchap .
KEAN'S talent was nagenoeg algemeen ; alleen in Met.

ne blijfpelen konde hij niet flagen . Verwaandheid was en
bleef hem vreemd, hoezeer hij de bewustheid van elgen .
waarde fteeds in den boezem omdroeg, en, waar bet pas
gaf, bet niet ontveinsde, welk eene hoogce hij in de kunst
hoopte to bereiken . Toen hem eenige vrienden, van wege

zijne ongemeene bekwaamheid in de behandeling van den
degen, aanzochten, eene fchermfchool op ce rigten, ant.
woordde hij : „ Dat goat niet aan : men moet van mij niet

„ kunnen zeggen, dat ik fchermmeester geweest ben ."
Overigens bezat K EA N al de voorregten en gebreken van
een Genie . Nooit vergac hij zijne eerfte begunitigers . Toen
hij met al den roem van eenen eerften Treurfpeler to Exeter

terugkwam en als Richard optrad, wees hij in de kleedkamer, waar ook de Heer NATION zich beyond, op een'

met fleenen omzetten halskraag, dien hij om had ; bet was
een zeer gefletene, welke hem, vdbr jaar en dag, door
NATION to Exeter vereerd was ; en verbaasd zeide dezet
„ Gebruikt gij dat oude tuig nog ?" - ,, Nook geef ik

„ den Richard zonder dezen kraag l" antwoordde it E A N :
„ hij is mij meer waard, dan alle nieuwere gefchenken ; want
ik ontving then , toen ik hem noodig had ."

KEAN betrad voor de laatite meal als Othello bet tooneel . Ht
was bleek en ziekelijk, en had aan de dringende vertoogen
zijner vrienden, om zich to fparen , geen gehoor verleend .

Zijue ligchaamskrachten onderfteunden echter zijuen wil niet
meer. Hij viel onder bet fpelen in onmagt, en zonk zijnen eenigen zoon in de armen , met de woorden :

,, Fa .
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rewelll Othello's accupalion's gene ." (Vaartwell Othello heeft

afgedaan .)

DE VELDMAARSCHALK KUTUSOW .

In

den heeten frijd, then de Polen weleer voor hunne
vrijheid kampten , lag , op den dag eens bloedigen gevechts,
onder de dooden van bet flagveld , zwaar gewond , o o L 0N I T S C H E F K U T U S 0 w, destijds Kolonel bij de Rusfifche
armee . Eenige Polen, die hem vonden , erbarmden zich over
den ongelukkigen, verbonden zijne wonden, wierpen over
den naaktgeplunderden een' ouden overrok, en bragcen hem
in een nabijgelegen dorp, waar hij wel huisvesting vond ,
maar, van alle geneeskundige hulp verfoken , een' fmar .
telijken dood to gemoec zag . K U T u s o w vermande zich .
Hij kende de omilreken en de felligg der legers naauw
keurig,
, en nam bet befluit, naar bet, 3 of 4 uren verwij .
derde, Pruisfsfche leger to vlugten. Hij fond, in een' door
de moan verlichten nacbc, van zijn frooleger op, en fleepte
zich, meest op handen en voeten kruipende, tot aan de
Pruisfsfche voorposten . Hier verfond echter n1emand zijne
teal, en nog minder konde men in deze havelooze Pool
kleeding een Rusfisch Officier vermoeden . Hij was in ge .
vaar van door bet piker teruggewezen of zelfs mishandeld
to worden, toen zijn goed geluk een Pruisfrsch Officier,
V o N H 0 R N genaamd , bij hem bragt, die wel met de tool
des vreemdelings even weinig bekend was als zijne folds .
ten , moor toch menfchelijke gevoelens bezac, den gekwet •
fen aan bet opzigc eens bekwamen Veldarts overgaf, en
daarbij de kosten ter verpleging voorfchoot.
K tr T u s o W's flerke natnur herfelde zich fpoedig , en hij
had intusfcben ook gelegenheid gevonden, v o m H o a N met
zijn' perfoon en locgevallen bekend ce waken . Hij was nu
geheel herfeld, en voornemens van zijnen redder affcheid
to nemen, en naar de Rusfifche armee terug to keeren,
toen H o R N hem bij bet affcheidnemen een papier in de
hand drukte, en met de woorden : ,, Vaarwel, en refs
voorfpoedig naar Peterburg l" zich fchielijk verwijderde . Het
papier bevatce zb Friedrichsd'or, en daarbij de weinige
regelen : ,, Indien gij u eens in feat bevindt mij deze fom terug
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Zoo niet , behoeft gij daarover
to geven , is bet goed .
geene zorg to hebben ."
HORN hoorde niets meer van s U T u s o w, die intusfchen tot den rang van Veldheer fleeg, en zich het geheele vertrouwen van zijnen Vorst verwierf. Na den flag
bij .4usterlits bragt hij de Rusftfche armee over K. terug,
waarbij hem van de Pruisfifche zijde de Heer V O N T R • D

als Kommisfaris werd medegegeven . Toen die Heer aan
de Pruisfifche grenzen de korpfen ontving, en zich aan
den Generaal K U T u s o w als zijnen geleider door bet Praisdfehe gebied voortlelde, was de eerfle vraag van den Gene .

raal : „ Kent gij eenen Heer V o N H o R rN , in dienst van
uwen Monarch?" - „ ]a, ik ken hem, en ik vereer in
hem een' mijner beste vrienden ." -„ Leeft hij? Wait is
hij?
Schielijk, zeg bet mij t" - „ Hij bevindt zich als
Kapitein en Adjudant generaal in K." - ,, Vergeec niet,
mij hieraan to herinneren , zoodra wij daar aankomen, en
breng mij dan terltond bij hem ."
Deze opdragt gefchiedde als ten overvloede ; want naauwelijks bereikten zij de poorten der ftad , of K U T u s o W ver.

langde reeds bij H O R N gebragt to worden . Toen hem ech .
ter V O N T R -D deed opmerken, dat zij eerst den Kom .
mandant der flad moesten bezoeken, antwoordde hij onge .
duldig : „ Goed, maar dan aanitonds naar no R N ."
Zij betraden de woning van den Kommandanc, en R u .
T u sow vie(, zonder op dezen acht to flaan, met den
uitroep :
,, Redder ruijns (evens, mijn weldoener t" in de

armen van HORN, die daar juist tegenwoordig was . Na
de eerfle hartstogtelijke begroeting wendde hij zich tot den
Kommandant, en verhaalde hem de edele handelwijs van

Hierop verontfchuldigde ho zich bij dezen wegens
bet ftilzwijgen, tot hiertoe door hem gehouden, voegde
daarbij : „ Thans wil ik ten minfle mijue geldfchuld vol .
doen," en overhandigde hem eene beurs met 4000 roebels .
HORN .

Zonder to fpreken, ging HORN naar eene nabij zijnde tafel , nam nit de bents 16 Friedrichsd'or, en gaf bet overige aan R U T U S O W terug, met de woorden : „ Ik heb

genomen, Heer Generaal, 't geen ik u eens leende, en
daarmede houdc gij op mijn fchuldenaar to zijn ."
-- ,, Kin
ik dan in 't geheel niets voor u doen ?" -. r Ik heb bet

noodige, en weet matig to leven ." - ,, Hebt gij kinde.
ren?" - ,, Ben zoom' - „ 0, zoo geef lien aan mij over!
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Ik zal hem tot vader vertlrekken ." - „ Dat ben ik voor
hem. En daarenboven behoort bij son zijn vaderland
toe :' -- u Waar is hij thins." - ,, Op bet Militair Inftituut to
- „ Is dat bet voornaamfte in de Pruis/ifche
Staten?" -„ Neen, bet voornaamfte is to Berllfn ; maar
bet jaargeld in hetzelve bedraagt 70o daalders, en zoo veet
veroorloven mine omftandigheden Met ."
K U T U S O W wendde nu bet gefprek op andere zaken,
en nam vervolgens een hartelijk affcheid van den redder
zijns levens . Ache dagen daarna oncving de Heer v o N
HORN een' brief van bet befinur van bet Militalr Inftituut
to Berljjn , waarin hij word verzocht, zijnen zoon daarhe .
nen to zenden , dewijl reeds bet onderhoud gedurende vier
jaren voor denzelven met 380o daalders was vooruitbetaald .
De Heer V O N BORN deed zulks .
DR BEURSDAMES VAN PARuS.

De Priesteresfen der drie percents hebben bare plaits op de
galerijen, en vormen daar een' financidlen kring en chapeau
et en robe . Terwiji de fcbare van mannen zich, beneden, als
een rustelooze flroom beweegt , volgen de Dames, boven ,
hunnen gang met angstvalligheid , en zijn ten fpeelbal van
dezelfde gemoedsbewegingen en gevaren . Stoelen zijn rondom
geplaatst, en de fchoone fpeelfters, die de eenzaamheid en
kalmte van bet huisbeftuur verwisfelden voor al de onrust en
de kanfen van den fpeculant, geven, vol drift en vuar,
hare orders aan den oplectenden Makelaar, koopen, verkoopen, redeneren, bijcen op hare lippen en nagels, trots den
besten Effekteujood . Ziec hair teekens geven aan een' man
beneden , vurige en doordringende oogwenken werpen onder
de menigte, een' vluggen bode afvaardigen , een gebeimzinnig
antwoord ontvangen ; en gij zoudt denken, dat bet de Liefde
gold, die angstvallig de happen befpiedt van een' aangebe .
den minnaar, om to vernemen, of hij zich ruTnere dan met
goad als overlade, die beefs voor zijn noodlot, in zijn ge.
Ink deelneemt, zijnentwege fiddert voor de gevolgen van dit
wegfiepend en beilloos fpel . Mar, niets van dat alles l Deze
Dames , die de Beurs omgeven on als 't ware kroonen met
een' krans van rozen, even als de Moons en loges In den
$chouwburg bet parterre, - zq zijn dear, uitfluitend, voor
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bare eigene, perfoonlijke, geldellike belangen . De koopen, ver.
koopen, overdragten enz . gefchieden in en op hare namen. „ Hoe
ftaan de drie percents ? - Dalen de vijf percents ? - Hoe veel
op tijd ? - De taken van Spanje hebben geen invioed op den
koers, noch van de drie percents , noch van de Cortes, noch
van de Perpetudlen , noch van de Koninklijke leening . -- Waar
hebt ge then hoed gekocht ? -- Men rekent op S A A R s P I E L D
en zijne armee . Koop dan 1 - De kleur van die robe is

charmant, - In de Belgifche leening geene verandering. De dukaten zijn twintig centimes gerezen . Ik neem ze. Gaat ge op her Bal van Mad. P.? - Zeg aan mijn' Make .
Isar , dat hij mijne vijf percents verkoope . Er is to weinig
beweging in dat fonds .-Ik heb heden duizend kroonen gewon .
nen ; gisteren verloor ik tweeduizend ; morgen zal bet nog becer
gaan . - Geef mij de prijscourant ." Deze zijn de zachte en
teedere woorden , welke van die fchoone lippen vloeijen I

Sinds tien jaren gaat bet dagelijks zoo . Dagelijks begeeft
zich deze ftoet van Bevalligheden naar de Bents, des mid .
dags van twee tot vier ure, velen in eene cabriolet, gelijk
de Effektenhandelaars, om to fpeculdren in de verfchillende
fondfen , welke de Beurs in geftadige beweging houden . 't is
in waarheid eene foots van Sint.Simonismus, eene toenade.
ring althans tot de vrijmaking (emancipation) der Vrouw 1

DE TACR'TIGJARIGE ADVOCAAT.

(Ult de Mdmoires van D E L A PLACE, wat bet voorval
betreft .)
'c V r as na den dood van Lodewijk,
In naam Louis le Grand ;
't Regentfchap van bet Lelierijk
Bekleedde d Orleans.

Aan vele takken van beftuur

Had deez' de hand gelegd ;

Want zelden vindc een nieuw bewind
Den gang van 't oude regt .
Zoo ftelde hij ook zek'ren Raad
Of Hoofddirectie dear ,
En gaf 't praefidium er van

Den Maarfchalk De Pillars .
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Aan dezen wiles bij tot lokaal
'c HBcel van Canti aan ;

Een uitgeftrekt gebouw, dot long
Had buiten dienst gettaan .

Te weten, buiten dienst van 'c land ;
Want meer dan d6n gezin ,

Dat met den huisvoogd zicb veritond,
Bewoonde er kamers in .
Deze alien was de nieuwe maar
Een hoogst ontijdig woord

Te blijven werd er geen' vergund ;
Men dreef beleefd hen voorr.
Met pak en zak trok ieder of ;
Een ftramme grijze alleen

-- De man was vroeger Advocaat Wedrflond en won flier been .
Hij nestelde in een klein vertrek ,
Niet ver beneden 't dak,

En leefde, fchoon niec ruim bedeeld,
In ftllte, op zijn gamak .
Hij woonde wel een weinig hoog,
Moor -- hoog in een paleis 1
Daarmed had hij zich Reeds getroost,
En floeg nu elken eiscb
Op zijne haardftede in den wind,
Verklaarde niec to gaan,

Al kwam de Maarfchalk in perfoon
't Beleg rondom hem flaan .
Er words dan ook rapport gemaakt

Aan d' ed'len Pref dent ,
Hoe de oude knaap 'c herhaald bevel
En ztin gezag miskent .

„ Hoe!" roept de Prefident met drift,
• Is de oude zinneloos ?
„ Hij pakke onmiddellijk zich voort,

• En make mij niet boos 1"
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Men meant den Advocaat op nieuw ;

Men dreigt hem, maar om niet ,

Tot dat de Maarfchalk in perfoon
Zich bij hem melden ]let,

• Uwe
•
• Die
•

Excellentie tree maar in,
En doe mij, ouden man,
fchaars deze eer genoot, verftaan,

Hoe ik hem dienen kan ."

De Maarfchalk ziet hem bits in 't oog :
• Daar - roept hij -- ftaat de wacht,
• Zoo gij 't bevel tot uw vertrek

• Nog langer flout veracht ."

• Uwe Excellentie zette zich
• Een oogenblikje near,
• Sla de oogen op dit kleine blad,
• En fchenk' haar gunst mij wear f"
Nu reikt hem de oude een fchrift, gerigt
Aan Frankrijks Prins-Regent,

En bliftbaar 't werk van eene hand,
De veder reeds ontwend .
De Maarfchalk leest : " Doorluchte Vorst!
• Een ned'rig onderdaan,
• Nabij de tachtig jaren oud ,

• Roept u oin bijfland aan .

• 't Hotel van Conti is 't verblijf,
• Waar ik mijn dagen flit,
• En waar een kamertje onder 't dak
• Mij heden wordc benijd .
• Ik moet uit mijne wijkplaats voort ;
• Ik, arme grijze man,
• Die, wat er ook in huis gefchied',
• Noch boor noch ftoren kan ;
• Die verre van Bureaux mij hou',
• Aan geene ftaatzaak denk,
• En nooit mijn' eerbied voor de wet
• Of burgerpligten krenk .
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• Helaas I die tot verdrijven wil ,
• Is niet to wederflaan ;

• Geen vesting, door hem aangetast,
• Kon immer hem ontgaan .
• Doch had ik in dit ongeval
• U, Vorst, tot bondgenoot,
„ De zege bleef gewis aan mij ,
• Want gij zijt elk to groot ."

Zoo luidde de inhoud van 'c request,
Waaronder de eigen band
Des Hertogs dit gefcbreven had
• Mijn oude vriend, bond flandl

• Zie kloek uw' vijand onder 't oog ,
• Al maakt hij 't nog zoo boat,
• En wijkt hij niet, zoo fleun op mij
• En meld hem ons verbond .
• Terw1jl gij dus 't beleg verduurt,
,, Zorg ik voor proviand .

• Vaarwell" - De Maarfchalk lachte, en gaf
Den ouden Heer de hand

• Uwe alliantie, brave man,
• Noopt tot den aftogt mij ,"

Dns fprak hij minzaam ; „ wees gegroet,
En leef bier vrij en blij I"

•

0 . H. NAGEL .

DE GECOMPLIMENTEERDE VRIJHEER .

Dorpfchout .
Moge Uw Genade ons, bij de Grade Gods, beheeren,
Zoo long en zon en moan
Aan onzen hemel ftaan t

Yr#heer .
Mijn goede 5chout, dat kan niet gaant
Mijn zoon moest dan bij kaars . of lamplicht u regeren .

