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H et

oorfpronkelijke werk van den Badenfchen Prelaat
kwam , volgens de Voorrede des Vertalers ,
voor het eerst in 1821 uit , onder den titel : ueber das
Wefen tend den Beruf des Evangelisch-Christlichen Geistlichen ; daarna in 1830 meer wetenfchappelijk omgewerkt , met deze bijvoeging op den titel : Ein Handbnch
der praktifchen Theologie in ihrem ganzen Um an e - en
deze tweede uitgave is door den Heer B U S C
E R
gevolgd . - Uit hetgene , dat de laatfte uit de Voorrede
des eerften mededeelt , blijkt , dat H it F F E
zljn werk
voornamelijk fchreef , omdat hij meende , dat „ de prakti• fche Godgeleerdheid nog niet tot die volftrekte een„ heid en volkomenheid gekomen was , om den aankd .
• menden Godgeleerde het wezen en de beftemming van
• den Christelijken Geestelijke in tcn geheel voor to ftel •
• len ." De eerfte meent hij to verkrijgen, door het ftellen van een algemeen beginfel voor bet geheele ambtsleven van den Protestantfchen Geestelijke ; de tweede, door
bijvoeging van de Symboliiek en het Kerkelijk Regt . -bet eerfte deel van dit werk zal dan „ eene uitvoerige
„ inleiding in de praktifche Godgeleerdheid, vervolgens
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de 1-lomiletiek en Catechefe behelzen ; bet tweede dcel
„ de
iturgiek , de Theologia Pastoralis in den lneer
„ bepaalden zin , en een aanhangfel over de perfoonlijk„ heid van den Geestelijke bevatten ." - In dit cerfle ftuk
des eerften deels levert n v S C H K E i s E R de gemelde
Inleiding , in de 17 eerfte § § , geheel naar n u F F E
,
flechts met kleine veranderingen en bijvoegfcls, die meest
letterkundig en niet onderfcheidenlijk aangeduid zijn . Met
§ 18 begint de Homiletiek , waarvan men bier flechts
cen gedeelte vindt , en waarin, vooral in de gefchiedenis
der kanfelwelfprekendheid , hij eene omwerking noodzakelijk gevonden heeft , omdat bet bid H U F F E
to
vlugtig behandeld was . -- Elke § bevat eerst eene ficlling , en dan eene met kleinere letter gedrukte breedere
ontwikkeling van dezelve . - De Vertaler en Omwerker
geeft zijnen befcheiden wensch to kennen , dat hij ook
door de openlijke beoordeelingen moge in ftaat gefteld
worden , om de volgende gedeelten vollediger en bruikbaarder to maken . -- Rec . wil dus eerst een kort overzigt geven van hetgene, dat in dit ftuk gevonden wordt,
en er zijne voorpaamfle aanmerkingen tusfchenvlechten ;
waarna hij nog eens op bet geheele werk zal terugkomen .
I
EIDI G . Ofd. I . De algemeene grondflag der
praktifche Godgeleerdheid is (§ 1) de aanwezigheid van
heE7
ienj1ige in het bewustz!~n van den mensch, of
de aanwezigheid van een verband tusfchen den menfchelijkrn geest en het eeuwige en Goddelijke . § 2 . De
ontwikkeling en vorming van dat godsdienftige moet met
cent: hoogeren invloed in verband gebragt worden. § 3 .
Openbaring . Het geloof aan dezelve is praktisch onaffcheidelijk van dat aan God zelven . § 4 . Het Christendom is , wegens bet cigendommelijke (eigenaardige) van
hetzelve , de beste Godsdienstvorm . § 5 . Dc Christelijke
Kerk is de voortzetting en uitbreiding van die vereeniging, welke c H R i s T u s met zijne Apostelen voor zijne
groote zaak, voor bet Koningrijk Gods , ontwierp . Zij
week of van haar oorfpronkelijk idee : bet Protestantismus zocht dit terug to brengen ; en zoo ontftond de
„
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Evangelisch-Christclyke Kerk . - Dit alles vindt men bl .

1-37 ontwikkeld ; en men ziet dus , dat de Schrijver
het hoog en breed genoeg op- en uithaalt . Rec . ontkent
hiermede niet , dat hij hier veel goeds en belangrijks gevonden heeft, dat wel verdient gelezen to worden, hoewel hij het bier en daar minder omflagtig en klaarder
zou gewenscht hebben ; maar hij meent , dat althans de
4 eerile § § in een Handbook, als dit, hadden kunnen
weggelaten, of ten minlle zeer bekort worden : het moge
in Duitschlaad behoefte zijn ; maar
ederlandfche Prorestantfche Geestelijken over 't algemeen zullen het hier
niet behoeven to zoeken . De Schrijver zegt wel in eene
noot , bl . 6 , dat hij „ naar zijne cigene denkwijze
„ gaarne het zuiver Christelijke tot grondflag van de
„ praktifche Godgelezrdheid zou gelegd hebben ;" maar
kon en moest hij dit niet ? hij fchreef immers over het
Protestantfchc , dus Christelijke
eeraarsambt ; en wat
doet hier dan het „ opfporen van eenen grondflag , welke
„ aangenomen words ook door die genen, die met hunne
„ denkbeelden buiten het Christendom omgaan" ? - Andere aanmerkingen , waartoe dit gedeelte aanleiding zou
geven , gaat Rec . , daar zij de hoofdzaak des books niet
raken , kortheidshalve voorbij , om voort to gaan tot § 6,
waarin , na een kort overzigt der gefchiedenis van den
geestelijken (land , verklaard wordt , wat de Geestelijken
in de Protestantfche Kerk zijn , namelijk geen Priesters ,
(bl . 76 noemt hij hen echter Priesters van het heilige)
geen Bewindvoerders , ook niet alleen Predikers , maar
Herders , Geestelijken. Hierop wordt in S 8 gehandeld
over de noodzakelijkheid derzelven, en in § 9 over hun
eigenlifk ambt in het algemeen, of, zoo als het volgens
de uitbreiding heeten moest, over de uitwerking of de
nuttigheid van dit ambt, als hoedanig het misfchien beter geheel aan het einde dezar Afdeeling geplaatst ware .
Verder vindt men in § 10 de waardigheid, in § 11 het
yerkiesl!~ke en genoegelijke, en in § 12 de moe6el/kheden van den geestelijken Hand in de Protestantfche Kerk
voorgefleld . Oflchoon men in dit alles , voor een weA2
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tenfchappelijk Handboek , als dit is , mindere uitvoerigheid zou kunnen verlangen , en daartoe ook bier en elders lange aanhalingen , of wat meer voor de Gemeenten , dan voor de eeraars is , zou kunnen misfen ; zoo
erkent nogtans Rec . met genoegen , dat hij bier over bet
geheel zeer veel goeds gevonden heeft , dat der lezing
en behartiging van aankomende en jonge Geestelijken, ja
ook der herinnering van oudere , zeer waardig is . Zoo
vindt hij b . v . de noodzakelijkheid van den geestelijken
Hand bier zeer wel betoogd ; over deszelfs heilzame
uitwerking , als waarvan men niet to veel en niet to weinig verwachten moet , en over deszelfs waardigheid zeer
goede aanmerkingen in bet midden gebragt , waarvan hij
gaarne , zoo hij niet vreesde tc uitvoerig to worden ,
proeven zou mededeelen . Maar tevens mag hij niet ontveinzen , dat hij bier bet een en ander aantreft , dat hem
eenigzins overdreven voorkomt . B . v. : ,, De Protes„ tantfche Geestelijken ," zegt de Schrijver , ,, zijn geen
„ bewindvoerders , maar herders ." Maar men fpele toch
met geen woorden ! Kan or eene maatfchappij beftaan
zonder goede orde , zonder geregeld befluur ? Moeten „ die leden ," (gelijk de Schrijver de Herders noemt,
bl . 37) „ die in bet organismus van bet Christelijk le„ ven , of in do Kerk natuurlijkerwijze aan bet hoofd
„ ftaan, bezielen en leiden," niet ook natuurlijkerwijze
eon zeker beftaur of bewind voeren ? Is er niet een onderfcheid tusfchen gebieden in zaken des geloofs en in
die van orde en beftuur ? Zijn zij eenmaal wettiglijk door
hunne Medechristenen verkozen, mogen zij dan niet gelooven , dat deze hun do befluring van zaken vrijwillig
hebben opgedragen en toevertrouwd ? ofmoeten zij gedurig wederom de Gemeente oproepen, om derzelver wil
en toeftemming to vragen ? Ach ! voor zulk een Democratismus , voor zulk een imperium in imperio , zoo
wel als voor een Paufelijk abfolutismus , beware de Hemel de Kerk zoo wel, , als den Staat ! - Een ander voorbeeld ! In § 10 wordt over de genoegens van den geestelijken stand veel waars en goeds gezegd ; maar alles
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naar algemeene ondervinding ? o Ittinam ! b . v . bl . 77 ,
78 , waar het geluk van eenen D -orppredikant zeer- hoog
gekleurd gefchilderd words : het moge hier of daar in
Duitschland, ja ook in
ederland alzoo waar zijn
maar over het algemeen ? Ach dat eeuwig overdrijven ,
dat altijd roman-fchrijven , dat rusteloos j agen naar eene
denkbeeldige volmaaktheid, waarbij men fomtijds de ware ,
hier verkrijgbare volmaaktheid mist , en niet dan ontevredene en ongelukkige menfchen maakt ! De jonge Geestelijke moge zich de genoegens en nuttigheden van zijn
ambt , gelijk elk jeugdig mensch die van zijn eerfte zelfilandig leven , eens \vat to veel in een rooskleurig licht
flellen ; geen zwarigheid ! de ondervinding zal hem tijdig
genoeg het ware leeren ; maar men fchrijve toch zoo niet
in een wetenfchappelijk Handboek ! men wille dit niet
Raven met aanhalingen nit G6THE en ROUSSEAU ;
(bl . 80, 81) want zij waren beiden geen Geestelijken!
De Vertaler van dit work hebbe eens wat meer jaren
.dienst en ondervinding , dan zal hij bij het hier gefleldQ
welligt nog een nootje to voegen hebben, en het romaneske, waarin hij of zijn oorfpronkelijke Schrijver niet
wilde vallen, (bl . 76) maar toch misfchien zijns ondanks vervallen is , zal verdwijnen , zonder dat daarom
de waarde en de wezenlijke genoegens van zijn ambt verdwijnen zullen . - Zoo heeft ook, § 12, in de voorflelling van de moeijelijkheden dezes ambts wel veel waars,
maar,, vreezen wij, ook wel wat overdrevens en ontmoedigends gezegd . Hij fchrijft eerst wel , bl . 82 : „ Het
„ is wel waar, dat er voor de middelmatigheid nergens
„ een ruimer veld geopend is, dan in onzen fland, en
„ dat men nergens dan in denzelven met zoo weinig toe
„ kan ;" maar hoe meent hij dit ? in een' geldelijken,
of in een' wetenfchappelijken zin ? Van het eerfle vraagt
men : Hoe komt het in dezen zamenhang to pas ? en van
beide : Is dit waar ? Het laatfle moet Rec . ook vragen,
wanner hij bl . 85 leest : „ Elders" (buiten de Protestantfche Kerk) „ komt het er in het geheel nict
„ op aan , of de Priester aan datgenc gelooft , wat hij
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„ verrigt" enz . , of bl . 86, 87, dat de Katholijke Priester alles alleen door zijne wijding verkrijgt , enz . Maar
vooral bedoelt hij zulke plaatfen , als bl . 88, 89 , waar
over de moeijelijkheid der ambtsvoering bij eigene onvolmaaktheid, of bl . 100-102, waar over bet uitwendige
van des Geestelijken toeftand wel veel waarheid, maar
nogtans in een zoo eenzijdig en vergrootend licht voorgefteld wordt, dat bet niet ligt iemand zal aanmoedigen,
om dien Hand to kiezen, waar veeleer den genen, die
denzelven gekozen heeft , moedeloos zou kunnen maken .
Ook bier is alle overdrijving fchadelijk .
Wij gaan voort tot dfd. II, handelende over den
omvang der praktifche Godgeleerdheid, d. i . volgens
de bepaling des Schrijvers, § 12, de wetenfchap aangaande de onmiddellijke dienst der Geestelijken in de
Kerk . Hij neemt dus Theologia practica in een' anderen zin dan oudtijds, en ftelt ze niet over tegen theoretica , omdat zij ook theoretisch geleerd kan worden ,
maar tegen abflracta ; doch is dit niet nagenoeg hetzelfde ? en is dit niet een blijk , dat de naam Theologia
bier oneigenaardig is ?
eeraarsambt , zoo als op den
titel ftaat , omvat wel niet alles ; maar zou bet geheele
geestelijk ambt toch zoo niet kunnen genoemd worden
a parte potiori ? - .§ 13 geeft eene nadere bepaling
wan de verhouding tusfchen afgetrokkene en beoefenende
(praktifche) Godgeleerdheid, en bevat goede opmerkingen , hoewel , gelijk de Vertaler to regt opmerkt ,
meer voor Duitschland. -- § 14 handelt over den inhoud
der praktifche Godgeleerdheid in het algemeen, naar
ilof en vorm ; en § 15 , welke over dienzelfden inhoud
in bet bijzonder loopt, brengt then tot drie beginfels,
bet doctrinale, bet liturgifche, en bet maatfchappeIijke ; welke drie , volgens 5 16 , ten naauwfte vereenigd worden door bet hoogfle beginfel der praktifche
Godgeleerdheid , namelijk ,, de inftandhouding , leiding
„ en bevordering van de Kerk van C H R t s T v s, als
„ organismus van bet Christelijk levee ;" waarna eindelijk , in § 17 , het gewigt van de beoefening den prak-
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tifche Godgeleerdheid aangetoond wordt . Ook in dit
apes zal men zeer veel waars en goods en behartigen .,9waardigs vinden , al mogt men dan ook met Rec . van
oordeei zijn, dat het nieuwe van fommige dingen meer
in de woorden, dan in de zaken bef'aat, en dat hot
bier en daar niet vrij is van die omflagtigheid en duisterheid in fpreekwijzen, die aan fommige Duitfche
Schrijvers eigen is . Zoo zullen die drie beginfels wel
hetzelfde zijn , als wat men anders noemt eerdienst
(Homiletiek en Catechetiek) , Eerdienst, en Be luzur
(Herderlijke zorg en Kerkbef}uur) ; en bet hoogfte beginfel bet oogmerk , waartoe deze alien moeten dienen,
de volmaking der Christenen in Christelijke keisnis ,
deugd en gelukzaligheid . Zoo heeft ook de Schrijver
zeer gepast een verftandig en hartelijk woord gezegd
(bi . 130-132) over bet zoogenaamde gemoedelijk prediken, of eigenlijk mystieken onzin ; maar zoo ware
bet ook to wenfchen, dat hij vermeden of duidelijk verklaard hadde uitdrukkingen , als doze , bl . 133 ; ,, De
„ praktifche Godgeleerdheid neemt met groote winst voor
„ vrome gemoedsopwekking in haar liturgisch beginfel
„ juist datgene op , aan welks ontraadfeling de afgetrokkene Godgeleerdheid nooit kan denken, b . v . de
trokkene
„ geheime kracht van hot Avondmaal en den Doop ;"
Waar lezen wij toch in bet Evangelie van dat raadfelachtige , van die geheime kracht dezer plegtigheden ?
a doze Inleiding zal nu bet eerfle deel bevatten de
wetenfchappen van het Doctrinale beginfel der praktifche Godgeleerdheid, van welks eerfle hoofdafdeeling,
de Homiletiek, bier de inlelding gegeven wordt. -- In
§ 18 vindt men omvang en begrip der Homiletiek voorgefteld, en verder de bedenkingen tegen dezelve over
bet geheel goed opgelost, de redenen voor dezelve goed
ontwikkeld . Zij zelve wordt befchreven (bl . 136, 7)
als „ de wetenfchap, om eene kanfelrede (leerrede) to
,, ontwerpen, to regelen, uit to werken en voor to dra, gen ." Maar wat is nu, vraagt men natuurlijk, eene
kanfel- of leerrede ? Deze vindt men wel in 5 19, tge

S
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ten opfchrift heeft, : (de
eerrede, bepaald als „ eene
• door de kerk gevorderde wijziging der rede ;" doch
nu vraagt men wederom, welke die wijziging is ; en
al vindt men dit nu aldaar breeder ontwikkeld, incest
bet echter in de definitie der Homiletiek niet kortelijk
opgenomen zijn ? - „ Die wijziging, welke de eer• retie van iedere andere rede onderfcheidt ," noemt de
Schrijver (bl . 165) „ bet Christelijke , of wat hetzelfde
,, beteekent, bet Bijbelfche ." Is dit wel naauwkeurig
gefproken ? Elke Bijbelfche voorftelling , b. v. uit bet
Oude Verbond, is immers nog niet altijd eene zuiver
Christelijke . - Zoo zou men ook bij de kenmerken der
eerrede , die hij (bl . 169) opgeeft to zijn „ fchrift• matigheid , zedelijkheid en harmonifche verlichting ,
„ roering en wilsbepaling der toehoorders," de eerfte althans naauwkeuriger Christelijke of Evangelifche fchriftmatigheid noemen . - Zoa is bet ook minder naauwkeurig, wat de Schrijver, § 20, tot den hoogflen toets der
eerrede Belt ; en bet is zelfs niet dui ielijk , wat hij
hiermede , in onderfcheiding van bet vorige , en na reeds
de kenmerken opgegeven to hebben, bedoelt . Hij zegt
„ ledere eerrede is flechts zoo veel waard, als zij be„ werkt ." Maar hoe ! moet dan de waarde van eene
eerrede onbepaald naar hare uitwerking beoordeeld worden ? en wie zal dit bepalen ? Was hit dan niet nog
beter to zeggen : „ bewerken kan", of liever : „ aan
hare kenmerken beantwoordt ?" -- Is bet zoo onbepaald
waar (bl. 172) : „ Eene eerrede, welke voorlang af,, gehandelde en afgezaagde ftoffen op nieuw behandelt ,
„ kan geen uitwerking hebben" ? Hangt dix niet van de
bewerking of? en blijven de voornaamfte waarheden en
pligten niet Reeds belangrijk, hoewel reeds voorlang afgehandeld ? - Gewigtig is het onderwerp van § 21, het
maeorclijke . van de Kanfelwelfprekendheid ; maar de Schrijver is hierover zeer kort , handelende bet flechts in ruim
twee bladzijden af. Misfchien wilde hij bet hier maar even
aanroeren., met voornemen ., om bij elk der afzonderlijke
deelen daarop terug to komen, Is dit zoo , dan zal hij
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welligt ook gelq5enheid hebben , om to onbepaalde uitdrukkingen , als deze , (bi. 175 .) „ de mondelijke
„ voordragt doet volftrekt alles of ;" -- „ over vroam„ heid en liefde kan men niet fpreken , wanneer men
„ deze deugden niet werkelijk bezit," enz. nader to
wijzigen . - Eindelijk geeft de Schrijver, in § 22, een
algetneen overzigt van de Gefchiedenis der Kanfelwelfprekendheid, waarin hij, volgens de Voorrede, gebruik

gemaakt heeft van het week des Hoogleeraars

Y P E Y,

Rec . erkent gaarne de moeite, door den Schrijver hieraan befteed, en rekent die gansch niet nutteloos : hij gevoelt
ook zeer de moeijelijkheid , om iets beknopt en toch
voldoende to fhrijven over een onderwerp , als dit,
waaraan een geheel werk zeer goed kon befteed worden ;
en bet verwondert hem dus niet, dat bet hier gegevene
nog al iets to wenfchen laat , waaromtrent hij de vrijheid neemt zijne gedachten kortelijk to zeggen : 1 . Daar
bet nagenoeg een vierde van bet boek beflaat, fchijnt
bet naar evenredigheid to lang to zijn . 2. Indien de
Schrijver, volgens het bepaalde doel des werks , gezegd
had : Protestantfche Kanfelwelfprekendheid, dan zou
hij de Katholijke Predikers van Frankrijk niet hebben
behoeven to vermelden ; doch nu zouden ook die van
de andere landen met gelijk regt melding verdiend liebben. 3 . Het meer uitkomen van bet kenmerkende der
tijdvakken , en der verdienften van fommigen , die epoque gemaakt, of zich aanmerkelijk onderfcheiden hebben , zoo als b . V . R E I H A R D , zou hier misfchien
nuttiger geweest zijn , dan de opnoeming van velen ,
van welke hier weinig meer dan de naam gevonden wordt .
Zoo had ook op bet volgen van vaste tekften , (de zoogenoemde Zondags-Evangelien en Epistelen) en den invloed hiervan op de kanfelwelfprekendheid, welligt eenige aanmerking moeten genomen worden. 4. Bij bet
overzigt der Protestantfche Kerkgenootfchappen in ons
Vaderland had aan die Predikers , welke buiten bet
voormaals heerfchende , en de Franfche Predikers , die
Gefchied. der Christel. Kerk in de l8de Eetaw .
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in hetzelve waren , meer regt kunnQ gefchieden : het
is toch bekend, dat beide over het geheel den Hollandfchen Hervorznden een' tijdiang zeer vooruit waren ; en
nogtans worden de eerfte hier flechts zeer kort, en van
de laatfle , behalve S A U R 1 , alleen enkele bij Frankr%jk flechts bij name vermeld , terwijl Mannen , als
b.
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niet eens genoemd worden , van welke zelfs de laatfl e
op de vorming veler Hollandfehe Predikers grooten invloed gehad heeft. Zoo ware het welligt oak beter
geweest , in het geheel geene nog levende beroemde
landgenooten to noetnen , dan , gelijk hier gefchiedt ,
flechts eenige, waarbij andere niet minder beroemde namen voorbijgegaan worden . 5 . De lange voorbeelden
van voormalige gebrekkige preekmethoden hadden veilig
kunnen weggelaten worden ; want wilde de Schrijver alles met voorbeelden Raven , dan hadden natuurlijk ook
de beste moeten aangevoerd worden : dit had zeker tot
to groote uitvoerlgheid geleid ; maar waarom dan juist
de flechtfte uitgekozen ? - Doch Rec . herhaalt het ,
hij gevoelt , hoe moeijelijk bet was , aan deze en andere
vereischten in een kort beftek to voldoen ; en eene zeer
korte fchets ware misfchien voor den omvang dezes
works beter geweest . -- Eindelijk moet nog gemeld worden , dat achter dit gedeelte , en bij § 18 , zoo wel
als achter de algemeene inleiding, eene lijst van oude
en nieuwe fchriften volgt , die daar tot het eeraarsambt in hot algemeen , hier tot de Kanfelwelfprekendheid
in hot bijzonder betrekking hebben.
Ziet daar den gewigtigen inhoud van dit eerfte ftuk
opgegeven , met eenige aanmerkingen , die Rec . gaarne
in de eerfte plaats aan den Heer B u s c H K E I S E R
zelven ter overweging wil geven . Komen wij nu nog
eens op het geheele werk terug . --- Was bet noodig ,
mag men vragen , dit en foortgelijke werken to vertalen ? Hot is toch alleen voor Theologanten gefchieven ;
en mag men van deze niet billijk verwachten , dat zij
met het Hoogduitsch gemeenzaam genoeg zullen zijoi,
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om zulk een werk in het oorfpronkelijke to lezen ? Wat
ook B U S C H K E I S E R, in de Voorrede, bl . IX, X,
hiertegen zegge , Rec . kan hierin met hem niet van
hetzelfde gevoelen zijn . Welk Theologant, gelijk hij
zegt , „ tot uitfpanning eenen Hoogduitfchen roman of
„ tijdfchrift doorbladeren kan," die behoort en behoeft
het zich ook zoo veel moeite niet to rekenen , om zoo
verre to komen , dat hij de werken zijner fl :udie in die
taal lezen kan . Van deze zijde befchouwd , behoefde
dus dit werk, naar des Rec! . meening , niet vertaald to
worden ; maar van meer gewigt rekent hij de andere
redenen , die de Vertaler aanvoert , namelijk dat het
oorfpronkelijke werk , in verfcheidene opzigten , meer
ederduitfche
voor Hoogduitfche utherfche , dan voor
Protestantfche Geestelijken gefchikt is ; dat voor deze
de voorbeelden , ter opheldering van Homiletifche en
Catechetifche regels , beter uit ederlandfche Schrijvers
worden aangevoerd , en ook in andere aanhalingen de
Hoogduitfche door oorfpronkelijke of vertaalde
ederduitfche fchriften vervangen, of, zoo als Rec . liever
zeggen zou , vermeerderd moeten worden ; waarbij nag
komt , dat onze naburen in onze etterkunde dikwijls
zeer vreemdeling zijn , en ze echter wagen to beoordeezelven , ten opzigte
len , waarvan hier uit H ii F F E
Kanfelwelfprekendheid,
der Hollandfche
een treffend
voorbeeld voorkomt . Dit alles regtvaardigt het plan
volkomen, om niet flechts eene vertaling, maar ook
gedeeltelijk eene omwerking to leveren ; doch ook dit ell
meer zou Rec . den Bearbeider hebben doen in beden .
king geven, of het niet beter ware geweest nog eenigen
-tijd to wachten , (want periculum in morn ziet hij nog
niet) en na eenige jaren van ftudie en ondervinding,
zonder nu het nonum prematur in annum al to letter.
iijk to willen nemen , cen geheel nieuw werk , geheel
naar de behoefte van onze vaderlandfche Protestantfche
Geestelijken ingerigt , to leveren ; en ware zoodanig een
in de taal der Geleerden gefchreven , het zou er welligt
nict to minder om zijn : men zie , wat Prof. V A X
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deswege gezegd heeft in de Praef. voor .zijne
Inflit . Orat . S. - Dit een en ander zegt Rec . met
des to meer grond , omdat, hoe veel goeds hij ook in
dit werk gevonden heeft , hij echter nog niet zien kan,
dat bet in deszelfs hoofdaanleg zoo veel nieuws geeft ,
alS H U F F E
in zijne Voorrede fchijnt to beloven . Is
het toch wel waar, dat de eenheid in de afzonderlijke
deelen der praktifche Godgeleerdheid tot hiertoe zoo
zeer gemist werd , „ dat er een door alien toegeftemd
„ beginfel voor hunne werkdadigheid ontbrak, en men
„ zelden duidelijk wist, wat bet Protestantismus van den
„ Geestelijke gemaakt hebbe , of van denzelven verlange" ? Is bet in Duitschland, is bet in
ederland met- de Protestantfche Geestelijken over het geheel
zoo flecht gefchapen ? Is daarenboven dat volgens
H. U F F E
ontbrekende beginfel , zoo als hij bet daar
b l . VI flelt , „ de inflandhouding , verzorging en voort„ planting van bet Christendom", of, zoo als het hier
bl. 127 voorkomt, „ de inflandhouding , leiding en
y, bevordering van de Kerk van C H R I S T U S, als or„ ganismus van bet Christelijk leven" ; is dit ons zoo
nieuw en vreemd , al is bet bier op eene wat vreemde
manier voorgedragen ? Is hetzelfde niet meermalen als
bet doel des Cbristenleeraars met andere woorden voorgedragen ? en zijn deze beide definition , die fynoniem
zullen moeten zijn, niet nog voor verfchillende uitlegging vatbaar ? - Rec . zou bier nog meer kunnen bijvoegen ; maar bet gezegde zal, vertrouwt hij, genoeg zijn,
om zijne meening over de uitgave van dit werk to ftaven . Dit verhindert echter niet , dat hij , daar bet eenmaal op dezen voet begonnen is , den Bearbeider in des,zelfs loffelijke poging gerust aanmoedigen kan , en hem
aanfporen, om den aangevangen arbeid zonder eenige
overhaasting voort to zetten , en tot nut en genoegen
van zichzelven en zijne medebroeders to voleindigen . Voor volgende ftukken wil hij hem ook de oplettendheid op flijl , taal en interpunctie aanbevelen : bet zou
niet moeijelijk vallen , hier eene lijst van drukfouten enz .
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bij to voegen ; inaar het is niet noodig , deze recenfe
hiermede nog to verlengen : de Schrijver zal ze zonder dit
wel vinden, en bij goede correctie verder vermijden .
Voorfpoed op zijnen arbeid zlj hem welmeenend toegewenscht !

The History of the Scottish Church, Rotterdam . To
which are fubjoined , otices of the other British Churches in the etherlands ; and a brief View of the Dutch
Ecclefiastical Establishment . By the Rev. W I
IA M
STEVE
, M . A ., unior Minister of the Scottish
Church, Rotterdam . Waugh and Innes , Edinburgh,
etc . and (Wed.) van der Meer en herbruggen ,
Rotterdam. 1833.
XVI , 416 p. 10 f. 6 d .
f 6-30 . buiten Inteekening .

O ffchoon zeldzaam werken, in andere talen gefchreven, in dit Tijdfchrift aan de beoordeeling worden onderworpen, zoo behoort zulks echter omtrent zulke to
gefchieden, welke in ons Vaderland zijn uitgegeven,
en welker onderwerpen van behandeling tot dat Vaderland betrekking hebben. Dit nu is met het boven aangekondigde werk het geval, dat, hoewel van eene Schotfche pers komende, echter ook ederduitfche uitgevefs
op den titel vermeldt, en de Gefchiedenis der vestiging
en lotgevallea der Schotfche en andere Britfche Gemeenten
ederland ten hoofdonderwerp heeft . Wie het naaucv
verband tusfchen de Engelfche en ederlandfche Kerken ,
en den invloed der veelfoortige wederkeerige betrekkingen
der beide Volken , ook op het godsdienfige, flechts
eenigzins kent , zal moeten erkennen , dat dit onderwerp ,
niet flechts voor de leden der genoemde Gemeenten,
maar ook voor alle befchaafde en nadenkende inwoners
der beide anden, eene zeer belangwekkende zijde heeft ;
en wij twijfelen niet, of het zal voldoende zijn, hem,
die in de Engelfche taal geen vreemdeling is , (en zooin
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danigen zijn er toch onder onze andgenooten niet weinigen) met den perfoon des Schrijvers , den hoofdinhoud en de wijze van bewerking dezes boeks eenigzins bekend to maken , om hem tot de lezing daarvan
op to wekken .
De Schrijver is de jongfte der beide Predikanten in de
Schotfche Gemeente to Rotterdam , doorgaans de talrijkile in ons Vaderland . Hoe hij over
ederland, deszelfs Vorftenhuis en inwoners denkt, is niet twijfelachtig , en moge , ter proeve , uit bet Plot der eerfle Hoofdafdeeling blijken : „ De vaderlandfche geest ," zoo lezen
wij daar, „ door de Hollanders, federt den onlangs voorgevallenen opftand der Belgifche Provincien , zoo algevallenen
„ gemeen aan den dag gelegd , overtreft alles , wat hunne,
„ in daadzaken zoo rijke , Gefchiedenis nopens vroegere
„ dagen verhaalt ; en de waarheid der nationale fpreuk ,
„ Eendragt maakt magt , werd nooit luisterrijker be„ wezen . De pen der onpartijdige Gefchiedenis zal cen• maal maal aan al deze in bet oog loopende ten toon fpreiding van ederlands glorie breedvoerig regt doen weding
„ dervaren ; maar de Schrijver , to midden eens Volks
• levende , dat zulke ontzettende pogingen heeft aange„ wend , en nog blijft aanwenden, voor deszelfs natio„ nale eer , zal , vertrouwt hij , verfchooning erlangen ,
„ dat hij hier zijne nederige , maar hartelijke bewondering dier opmerkelijke vaderlandsliefde betoont, van
„ welke de moedige en diep gekrenkte Hollanders thans
• der wereld bet fchouwfpel geven ." Doordrongen van
erkentelijkheid voor de edelmoedige onderfteuning , gedurende meer dan twee eeuwen , door de hier to lande
gevestigde Britfche Gemeenten , zoo van de zijde des
andsbefluurs , als van die der Stedelijke Befturen, ondervonden , wilde hij een tafereel van de lotgevallen dier
Gemeenten , uit oorfpronkelijka befcheiden en authentieke mededeelingen daargefleld, bet godsdienstlievend Publick , zoo hier als in zijn geboorteland , mede .leelen ;
en ongeloofelijk is bet , welk eene moeite hij zich getroost
heeft , opi deze zijnc taak met de door hem verlangde juist-
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heid en naauwkeurigheid to voltooijen, waarin liij betuigt door de Geestelijken der onderfcheidene Britfche
Gemeenten in
ederland, en meer dan ddn verdienflelijk Geleerde in Schotland, vriendfchappelijk to zijn bijgeflaan ; terwijl hij de bouwfloffen tot bet bijgevoegde
Korte Overzigt der ederduitfche Kerkinrigting, waarvan hij zijneis Volksgenooten een denkbeeld wilde geven ,
grootendeels aan de mededeelingen van eenige voorname
Hoogleeraren en eeraren in bet Hervormd Kerkgenootfchap dankt .
De eerfte Hoofdafdeeling is , naar evenredigheid der
overigen , verreweg bet uitvoerigfle behandeld , als bevattende , in 256 bladzijden, alleen de Gefchiedenis der Schotfche Gemeente to Rotterdam , tot welke zich dan ook
bet oorfpronkelijk doel des Schrijvers bepaalde . Deze
Gefchiedenis verdient veel meer de algemeene belangflelling, dan men welligt vooraf vermoeden zoude , daar
zij ons niet flechts zoodanige mannen leert kennen , die
zich door geleerde fchriften hebben verdienflelijk gemaakt,
maar tevens zulken , wier lotgevallen ons den vervolgzieken aard van de hoofden der Bisfchoppelijke partij ,
onder de laatfte S T U A R T S , en den geest dergenen ,
die zich aan hun gezag in bet kerkelijke niet onderwerpen wilden, naauwkeurig doen aanfchouwen, en den
geftrengen geest, die de Schotfche Kerk doorgaans bezielde, in zijne heldere licht- en zachte fchaduwzijde,
duidelijk voorflelt . Ter bevestiging hiervan moge eene
korte fchets van dit gedeelte des works hier volgen,
waardoor tevens de wijze van behandeling, ook van bet
overige, bet best in bet oog zal vallen .
Reeds federt lang hadden vele Scho.tten zich to Rotterdam nedergezet , zonder nog een eigen Bedehuis gehad to hebben , toen hun zulks ten jare 1642 werd toegeflaan, een lokaal in de Wijnfiraat hun ter vergaderplaats aangewezen , en A EXA DER P E T R I E, uit
eeraar, overkwam ;
Schotland, als hun eerfle vaste
cen man van niet gewone bekwaamheden, Schrijver eener
Kerkel.ijke Gefchiedenis van de jaren 600-1600, vast , maar
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minzaam van karakter, en die 21 fpoedig to worfcelen
had met then geest van overdrevene ftiptheid , welke in
die Eeuw zoo vele Protestanten bezielde , en vermoedelijk
uit de vreeze ontftond , dat elke nieuwigheid hen weder
in den verlatenen fchoot der R . K . Kerk terug konde
voeren . Vele leden der nieuwe Gemeente verzetteden
zich , namelijk , met hevigheid , tegen het voorlezen en
doorloopend uitleggen van een geheel Bijbelhoofdftuk , en ,
zonder de tusfchenkomst van verfcheidene mannen van
rang, had welligt deze twist de ergfte gevolgen naar
zich gefleept . De Gemeente nam nu echter in bloei toe,
en verkreeg eene oude Kapel in de
omberdfiraat, toen
bij de Waalfche Gereformeerden in gebruik, tot Bedehuis, welk kerkje den naam der Schotten tot heden toe
di'aagt, offchoon reeds federt lang tot andere einden gebezigd .
a den dood van P E T R I E , -- wiens korte
levensbefchrijving bier , gelijk die van al de volgende
overledene eeraren , is ingelascht , terwijl zijne afbeelding het werk verfiert, - werd in 1662 j o H
HoG
beroepen
,
die
niet
v66r
in
1692
overleed
,
of H o o G
ROBERT
MAC-WARD
als
tweeden
doch reeds in 1676
vasten eeraar tot beftendigen medehelper kreeg . Met dezen
echter gebeurde iets zeer merkwaardigs . Hij behoorde onder
bet getal dergenen, die Schotland verlaten hadden, om de
vervolgingen van Koning K A R E II to ontgaan ; maar de
onverdraagzame Raadslieden van dezen Vorst vervolgden de
on-conformisten tot op vreemden bodem, en deden hem
bij de Staten-Generaal eifchen , dar M A C - W A R n , diens
ambtgenoot j 0 H
B R O W
, en de Kolonel W A edeHlanden zouden vddrbannen worden .
A C E , uit de
De handelingen deswege zijn zeer belangrijk .
ang weigerden de Staten toe to geven, tot dat zij einkelijk,
huns ondanks , om grooter kwaad - denkelijk een' gedreigden Oorlog - to voorkomen , den drie , door hen hoogelijk
geprezene , Schotten het land ontzegden , bij Befluit van
begaven
6 Febr . 1677 . MAC-WARD en BROW
zich naar de omftreken van Utrecht , waar niemand hun
moeite aandeed ; maar W A
A C E , zich als het bij-
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zondere VOOrWerp Van K A R E 's haat kennende , vertrok naar Fratikrijk . Verfcheidene Schotfche eeraren ,
waaronder
I V I G S T O E en
E V A Y, door diezelfde vervolging uit vaderland en bediening verdreven,
hadden zich vroeger to Rotterdam nedergezet, en aldaar,
fom migen tot aan hunnen dood, de dienst des eeraars verligt .
u van de hulp zijns ambtgenoots verfloken , verkreeg Ds . H 0 0 G eenen anderen in R . F KM I G , mede een uitgewekene . Middelerwijl keerden
de drie verbannenen, in het volgende jaar 1678, allen
naar Rotterdam terug, en bragten daar, buiten openbare betrekkingen , maar in nuttigen omgang met hunne
vrienden , het overige buns levens door . M A C - W A R D'S ,
hier medegedeelde, brieven en karakterfchets zijn lezenswaardig. Wij vonden aan het clot er van een bewijs
van de algemeenheid des vooroordeels dier dagen, om
kometen als voorboden van groote volksrampen to befchouwen, daar een zoo kundig Godgeleerde, na de
komeet van 1681 gezien to hebben, God dankte, dat
hij weldra ferven zoude, en dus de aanftaande onheilen
niet behoefde to aanfchouwen f
Een nieuwe twist was , nog bij M A C - W A R D 'S
leven, tusfchen de leden der Gemeente opgerezen, en
wel over het al dan niet toelaten van zulke Schotfche
Predikers , die zich naar de Koninklijke bevredigingsmaatregelen van 1669 gevoegd hadden , en daarom Indulgenten genoemd werden . Hij en de overige frenge
Schotten noemden dit het flrafbaar erkennen eener oppermagt in bet kerkelijke boven C H R I S T U S '. F EM I G en anderen dachten er toegevender over .
De
bezadigde B A C K A D E R, juist van pas, in 1680, uit
Schotland herwaarts gekomen , legde, den twist bij , in
welken bet, zegt de Schrijver, op nieuw gebleken was,
„ dat men zeldzaam door twist eene once in waarheid
„ wint, zonder dat de twistenden een pond in goedwilligheid verliezen ." De zaak der lndul&encie werd in
ligheid
1683 nog wel verlevendigd, toen iemand, uit naam
der to Glasgow gehoudene Vergadering der Vereenigde
BOEKBESCH . 1834.
o. 1.
B
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Gemeenten , die van Rotterdam deswege lastig vie]
maar fpoedig bleek bet , dat hij to ver gegaan was, en
do Omwenteling van 1688, die W I
E M III op den
Britfchen troon bragt en de Schotfche Kerk van alien
band onthief , deed alien onvruchtbaren twist to dezen
opzigte ophouden . Tevens groeide de Gemeente door
de verlevendigde handelsbetrekkingen meer en meer aan ,
en verheugde zich ten fare 1695 in een geheel nieuw ,
deels voor eigene kosten opgerigt, kerkgebouw, gefchikt
om ongeveer duizend hoorders to bevatten . Een barer
twee toenmalige eeraren , R o B . F E M M I G, U R . ,
onderfcheidde zich , offchoon der Schotfche Kerkleer
getrouw blijvende, door verdraagzame gevoelens, van
velen zijner tijdgenooten (*) . Hij vertrok van Rotterdam naar
onden in 1695 ; iets , dat vroeger nooit bij
eenig
eeraar plaats had , en door fommigen aan den
invloed van boning w i
E M werd toegefchreven . Behalve eene uitvoerige Christology, fchreef hij , onder
anderen , in 1701 , een klein ftukje over de Openbaring
van oannes , waarin men naderhand eene treffende fchildering der Franfche Omwenteling van 1795 heeft meenen to vinden .
Wij kunnen de namen en lotgevallen van al de voleeraren dezer Gemeente hier niet overnemen ,
gende
maar moeten ons bepalen tot wat in hare verdere Gefchiedenis bet meest der vermelding waardig fchijnt .
Toen, in 1699 , Ds . THOMAS H o o G van Ter here
naar Rotterdam beroepen was , fcheen weder to zullen
gebeuren , wat niet zelden gefchiedde, dat , namelijk,
de Algemeene Vergadering to Edinburg, op aandrang
der Gemeente, waar de beroepene Bond, bet nieuwe
beroep niet goedkeurde . Dubbel aangenaam was bet
dus , to vernemen , dat zulks nogtans gefchiedde , en
(*) Een opmerkelijk bewijs daarvan, uic de Voorrede
van 's mans Christology in dit werk overgenomen, words
welligt in bet Mengeiwerk van een volgend o . vertaald
medegedeeld .
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wel inzonderheid uit overweging, dat de Rotterdamfche
Regering de Schotfche Kerk aan zich verpligt had,
door het verfchafhen van een nieuw kerkgebouw . II o o r
kwam derwaarts, ftichtte de Gemeente tot aan zijnen
dood in 1723, en zijne nazaten verfierden en dienden
Kerk, Staat en Stad, in verfchillende betrekkingen .
Minder aangenaam was het der Gemeente, dat bet
Stadsbeftuur, in 1736 en 1737, tot driemalen toe het
aangebodene drietal verwierp, omdat, volgens de door
den Schrijver aangevoerde bewijsftukken, de bedoelde
eeraren, door hunne vijanden, bij den Britfchen Gezant in 's Rage valfchelijk van onregtzinnigheid betigt waren, en deze op de Rotterdamfche Regering
eenen al to grooten invloed had gebezigd . Ten laatfte
kwam Ii . X E
E D v uit Schotland derwaarts , en bewees , in de door hem geftelde vernieuwde Kerkeorde en Punten van Geloofsbelijdenis , die nog heden
door elk aankomend lid der Gemeente moeten geteekend
worden , dat de fmet van onregtzinnigheid , omtrent
hoofdwaarheden ten minfte , hem geenszins mogt aangewreven worden . Hij blijkt een braaf en werkzaarn
eeraar geweest to zijn ; en moge hij misfchien met de
veelvuldige plotfelinge bekeeringen , die in en omtrent
den jare 1741 , hier to lande en elders , aller aandacht
boeiden , wat to hoog geloopen hebben , zijn ijver was
ongetwijfeld opregt . Een zijner opvolgers , Ds . s oDI E R V I
E , gaf goeden ingang aan de , in 1779 ingevoerde , zoogenaamde Paraphrases, of uitbreidingen
van Bijbelplaatfen , in den vorm van Kerkgezangen . De
Gemeente , offchoon niet meer zoo talrijk als in den
aanvang dier Ecuw, toen men omtrent 800 Schotfche
inwoners to Rotterdam telde, bleef tamelijk bloeijende,
tot op de Omwenteling van 1795 , toen zij eerie poos tijds
zonder eigene
eeraars bleef , gelijk zulks in 1801 , na
den dood van haren eenigen
eeraar R I T C H I E, wederom het geval was , wanneer de geleerde Hollandfche
Predikanten S C H A R P en H o 0 G, door Aanfpraken bij
bet openbaar Kerkgezang, cenigzins in de behoefte
B2
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voorzagen,
iet v66r in 1803 werd het getal der
eeraren weder op twee gebragt, gelijk het tot heden
toe bleef, tellende de Gemeente in 1832 omtrent 300
zielen, waarvan nagenoeg de helft ledematen zijn .
Men gevoelt, dat in deze ruwe fchets vele en belangrijke zaken onvermeld zijn gebleven , daar zij hoofdzakelijk dienen moest , tam de opmerkzaamheid meer op
den aard des werks to vestigen . De lotgevallen der overige Schotfche en Engelfche Gemeenten in ederland
zijn, met wat meer inkorting, in gelijken vorm voorgedragen ; terwijl een zevental Bijlagen nog belangrijke
bijzonderheden, omtrent weldadige giften en inrigtingen, met de Rotterdamfche Gemeente in verband flaan
de, cene naamlijst barer Ouderlingen en Diakenen ;
brieven van fommige harer vroegfle eeraren enz . bevat s
,en alles met bet reeds vermelde Oyerzigt der ederduitfche Kerkinrigting befloten words .
Op eene aaneenfchakeling van daadzaken, met zoo
taai geduld en zoo naauwgezette waarheidsliefde uit
de oorfpronkelijke bronnen geput, zullen wel geene
gewigtige aanmerkingen to maken zijn . In fiede van
den Eerw. Schrijver van to groote breedvoerigheid to
befchuldigen, zal men onder bet oog houden, dat den
belangflellenden in foortgelijken arbeid alles belangrijk
is , en dat er fmaak en oordeel vereischt worden , om
zoo vele zaken z66 zamen to fehakelen ; een echt Christelijke zin , om , bij zoo levendigen ijver voor wat
men zelf waarheid acht, z66 van alien fektengeest afkeerig to zijn . Kortom , de Schrijver heeft niet flechts
der Kerkelijke Gefchiedenis, maar ook der etterkunde,
door de vermelding van menig weinig bekend of in vergetelheid geraakt gefchrift, eene gewigtige dienst bewezen ; en wij twijfelen niet, of de goedkeuring zijner
Britfche Volks- en Hollandfche andgenooten zal hem
voor zoo veel arbeids ten blijvend loon verftrekken .
Zijne Rotterdamfche Gemeente verheuge zich nog fang
in 's mans dienst, en het Publiek in nicuwe voortbrengfelen zijr_er naauwkeurige pen
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Papier , druk en platen , de laatflen door onze eerfle
Graveurs bewerkt , zijn allerfraaist .

Statistiek en geneeskundig berigt wvegens de geborenen
en geflorvetien in de provincie hriesland in de jaren
1815 tot 1828 ingefloten, opgemaakt nit de ingekomene geboorte- en flerfistep , met eenige aanmerkingen over de ziekte, welke vooral in 1826 aldaar geheerscht heeft, en aanhangfel betrkkknl k de bevolking, 1°.
anuarij 1830 bij den Heer Gouverneur
Bier provincie ingediend , door j U I U S V I T R I G A
c o U o , Med. Doctor enz . t o eeuuwarden . Te eeuwarden , bij . W . Brouwer . 1831 . In gr . 8vo. 133
B1 . f 2-20 .
nder de gedeelten van de politica medica, in ons vaderland weinig beoefend , Chet geheele vak was bij ons
voor menige verbetering vatbaar) behoort bovenal de Statistiek . Het moot dus als een verblijdend verfchijnfel
befchouwd worden , dat de aandacht onzer Geleerden
daarop gevestigd wordt en zij hunnen arbeid er aan befleden . Met erkentenis ontvingen wij dit werk van den
ervaren Geneesheer V I T R I G A C 0 U 0 , welke in
zijne betrekking , als Prefident der provincials Geneeskundige Commisfie, daartoe bijzonder in ftaat was . aardien de aard van dezen arbeid denzelven minder voor
eene doorgaande beoordeeling vatbaar maakt, zoo willen
wij er het voornaamfte of althans meest bijzondere aan
onze lezers, welke het nog niet mogten kennen, uit
mededeelen, met bijvoeging van die aanmerkingen en bedenkingen, welke bij oils onder het lezen opkwamen .
Eenige befluiten, uit deze ftatistieke opgavenafgeleid,
vorderen nader onderzoek, als zijnde in weerfpraak met
tot dusverre aangenomene en naar onze overtuiging op
gronden aangenomene gevoelens . Daaronder brengen wij,
10 . dat de klei- of inoeras-uitdanlpingen niet zoo fcha-
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deli.jk voor de gezondheid zijn, als wel andere, voornamclijk de uitwafeming belettende oorzaken ; 2° . dat brakke
gronden , waarin cone vermenging van zee- en zoet water plaats heeft, gecnszins de nicest fchadelijke uitwafemingen opleveren ; 3°, dat rottende plantaardige of dierlijke zelfftandigheden , en zelfs het drinker van onzuive:• , flinkend water , met rottende plantaardige ftoffen
b-,zwangerd , niet bijzonder fchadelijk zoude zijn voor
de dierlijke huishouding . Teen deze ftellingen kan, behalve de bedenking , ontleend uit de ervarenis van eeuwen omtrent de fchadelijkheid van moerasgronden en droogmakerijen, vooral in ons vaderland, worden aangevoerd,
1 ° . dat een tiental j wren , zelfs het dubbel daarvan , niet
toereikend is , om eene (telling van dat aanbelang omver
to werpen ; 2° . dat niet alle j aren evenzeer gefchikt zijn ,
om de uitwerking van deze fchadelijke uitdampingen aan
't licht to brengen , en vele zomermaanden in onze landen, welverre van warm to zijn, integendeel door koude
of vocht deze uitwerking beletten ; 3° . dat men ook aan
een ongezond klimaat gewennen kan ; 4° . dat fterfte niet
altijd in evenredigheid flaat tot ziekte, daar vele zieken
met geringe fterfte kan gepaard gaan , hetgeen vooral bij
moeraskoortfen in aanmerking komt , welke eene tijdige
toediening van kina of kinazout veeltijds gelukkig beftrijdt, Wanneer de Schrijver aan den invloed der gewoonte twijfelt , dan moeten wij hem vragen , of niet
de ondervinding leert , dat de dusgenoemde Zeeuwfche
koorts voor vreemdelingen het meest to duchten is , en
ook deze , in onze droogmakerijen werkende , niet bij
voorkeur de flagtoffers van het moerasgif geworden zijn ?
og is het der overweging waardig, of des Schrijvers
meening , dat de zeeplaatfen de grootfte flerfte zouden
hebben , algemeen door de ervarenis wordt bevestigd ,
en dit dan aan de koude zeelucht en zeedampen en door
dezelve geftremde huiduitwafeming zoude moeten geweten worden .
Ten opzigte van de ziekte van 1826 merkt de Schrijver aan , dat dezelve reeds in 1824-, alzoo v66r de
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overflroomingen van Februarij 1825, zich vertoond heeft ;
dat in fommige gemeenten de f'erfte niet grooter geweest is, dan in vroegere jaren ; dat de weersgefleldheid dezelve niet veroorzaakt kan hebben ; dat zij in
verfchillende gemeenten op onderfcheidene tijden geheerscht
heeft , en nog in latere j aren heeft voortgeduurd : waaruit de Schrijver befluit, dat men verkeerd doet, de befinettelijkheid geheel buiten to fluiten ; er tevens bijvoegende , dat hem echter deze laatfte niet als de hoofdoorzaak voorkomt, maar dat hij daarvoor houdt eene
conflitutio fiationaria , herkomftig van eene onbekende ,
door fchei- en natuurkunde niet aan to wijzene, luchtsgefteldheid .
Het Plot dezer Statistiek geeft cenen ftaat van de bevolking van Vriesland den 1 anuarij 1830 ; terwijl eindelijk cen zevental Tabellen daaraan zijn toegevoegd, om
zoo wel de gedetailleerde opgaven to doen kennen , als
de uit dezelve afgeleide redeneringen to Raven .
Mogt de geleerde Schrijver door cen ruim vertier van
zijn werk worden aangemoedigd, om het ontbrekende to
dezen opzigte voor ons vaderland to helpen aanvullen ,
en zijn voorbeeld anderen tot navolging aanfporen , opdat door veler gezamenlijke pogingen de Statistiek van
Oud- ederland fteeds meer en meer naauwkeurig gekend
worde ! Van onzen kant gelooven wij to mogen vertrouwen , dat onze tegen fommige punten ingebragte bedenkingen hem, in flede van afgefchrikt , veelmeer zullen opgewekt hebben, om op het eeninaal ingeflagen pad
voort to gaan , en de flotfommen van zijn verder onderzoek to blijven mededeelen .

Spruw , in verband jlaande met Iluiduitflag , waarge+
nomen door T . A . o R R ITS DI A , Med. Dr. to Hoorn .
Te ilmflcrdam , hij A . Vink . 1833 . In gr. 8vo . 16
Bl.f :-40.
De fpruw fcllijnt federt cenigen tijd de aandacht der
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meer tot zich to trekken. Het ztj men die als
een zelf/landig ongemak befchouwe , of haar in verband
met andere ziekten ftaande naga, zij is een verfchijnfel , hetwelk hier en daar nog wel jets duisters aankleeft ,
dat opheldering vereischt .
De uitgaaf dezer bijdrage is mender aanmoediglnge van
wijlen den Hoogleeraar THOMAS S E A T H U E S SI
K
verfchuldigd . Den ezer wordt toch berigt , dat de Schrijv r met denzelven eene vrtj geregelde briefwisfeling onderhield , en zulks geftaafd met overlegging van den brief ,
waarin de Schrijver tot uitgave der bijdrage wordt opgewekt .
Men zal dezen brief als cen fac imile van den ontflapenen Hoogleeraar ontyangen . Wij twijfelen ook niet ,
met den Schrijver, of men zal deze copie, althans zij ,
die geene eigenhandige brieven van T H U E S S I K be.
zitten, ter herinnering aan eenen man bewaren, die
op z jn /lerfbed nog heeds nuttig trachtte to z jn voor
z jne ljdende natuurgenooten , en wiens naam de opyolgende geflachten niet dan met eerbied zullen noemen .
Was nu bet eigen werk van den Heer o R R I T S M A
betreft ; van bl . 4-10 deelt hij ons bet ziektekarakter
enz . van bet jaar 1831 op zijne Uandplaats mede, en
van b 10--16 de waargenomene fpruw . Hem dacht,
dat de naaste oorzaak der fpruw gelegen was in een
gefloord evenwigt tusfchen do huid en de eerfle wegen , veroorzaakt door het ontdoen van kleedingflukken, het zitten aan opengefchoven venflerramen, of op
de floep enz . Wij hadden, gefteld dat dit zoo zij , gaarne
dit onderwerp uitvoeriger behandeld gezien ; want, wat
de fpruw zelve betreft , wordt alles op hoogftens gene
bladzijde afgehandeld . Is de fpruw in dit geval welligt
niet geweest bet gevolg eener dadelijk op bet flijmvlies
gewerkt hebbende oorzaak ? Het komt ons voor, dat
de ziekte nog al overeenkomst heeft met den morbus
mucofus , door j . G . R O D E K E R en W A G E R befchreven . Wat er van zij , zonder omflagtig to worden , had dit ftukje , wanneer bet niet meet om genoemden brief, dan wel om de fpruw werd gefchreven,
Artfen
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iritvoeriger kunnen zjn , indien her althans aan het opfchrift zoude beantwoorden .

Gefchiedenis der eddfche Hoogefchool, van hare oprigting,
in den jare 1575, tot bet jaar 1825, door m . SIEGE - ,
B E E K . Met Portretten . Ilde Deel, Te
eiden, by S . en
. uchtmans . 1832, In gr . 8vo. IF en 473 bl, f 6 _ 45,
Vk
aarfchijnlijk zal her bier aangekondfgde tweede of laatfe
deel van de Gefchiedenis der eddfche Hoogefchool, door den
Hoogleeraar s I E G E BEE If , thans reeds zoo algemeen bekend
zijn, dat her overtollig zou wezen, nu nog nader de verdienften van hetzelve breedvoerig in bet licht to fellen . Het is
verfierd met de afbeeldingen der Hoogleeraren P E S T E en
T Q
I U S . De befchrijving der onderfcheidene inrigtingen ,
tot bevordering der letteren en wetenfchappen bij de eidfche
Hoogefchool voorhanden, waarbij afzonderlijk worden behandeld de openbare Boekerij , de Kruidhof enz . , wordt gevolgd
door de hoogst belangrijke Toevoegfelen en Bijlagen, welke,
even als her geheele werk, weder van des Schrijvers geleerdheid, vlijt, waarheidsliefde en gematigdheid getuigen . Eerst,
namelijk, vinden wij bij die toeroegfelen de biographifche lijst
van de Curatoren der eidfche Hoogefchool en hunne Secretarisfen ; daarna, die der zoo gewone als buitengewone Hoog.
leeraren ; verder, die der ectoren ; voorts, der Bibliothecarisfen ; eindelijk, die der Regenten en Onderregenten van her
Staten- Collegie, mitsgaders die van her Walfche Collegie.
Ook de onderfcheidene bfIagen zijn met oordeel en ijver bij_
gebragt. Belangrijk zijn onder anderen Bijlage V, brieven
van en aan DES C A R T E S ; VI , Befluit van de Staten van
Holland tegen bet vermengen van de Theologie en Philofophie , waarbij medegedeeld worden eenige to dier zake betrekkelijke brieven van den Raadpenfionaris 1 . DE WITT ; voorts,
in zeker opzigt, VII, Mist van voor goddeloos verklaarde
fellingen, en VIII, Concept-reglement voor de Regtsgeleerde
fludien (van 't jaar 1692) . Zoodat wij, ons gevoelen over
her geheele werk uitbrengende, hetzelve niet anders dan ten
ferkfe kunnen aanbevelen bij zoodanige letterminnaars,, als
er tot nag toe van mogten verfoken zijn .
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ieuwe Hoogduitfche Spraakleer, voornamel jk naar de fpraakkunflige werken van j . C . A . HEY S E bswerkt , ten gebruike
der ederlanders, door j. H . B E H R S ,
ector in de nieuwere Talen aan 's R jks Athenaeum to Franeker . Te Franeker, bij_ G . I pma . 1832. In gr. 8vo, XFII en 354 bl.
f 2 . 40.
R

0 D 0 P H WI
EMSSE 'S Phil. Theor .et itt .Hum . Cand.,
beknopte en volledige Hoogduitfche Spraakkunst, voornamelfk ten dienfle der
ederlandfche jeugd, tevens voor alle
beoefenaren der Hoogduitfche taal, enz . enz. Te Breda, b j
F. P . Sterk. 1831 . In gr. 8vo. XVII en 642 bl. f 3- :

In den Friend des Faderlands voor 1832. o . VI . vindt men
eerie zeer fcherpe beoordeeling, door eenen ongenoemden gefteld , van W I EMS S E ' S Hoogduitfche Spraakkunst. Sommige kleinigheden worden daar wel wat breed uitgemeten ;
doch dit neemt niet weg, dat er inderdaad eenige leemten
en onnaauwkeurigheden zijn aangewezen, zoodat W I E M Ss E 's in vele opzigten voortreffelijk werk vruchteloos op die
onfeilbaarheid aanfpraak maakt , welke de vervaardiger er zoo
gaarne aan zou willen toekennen . Maar ten onregte meende
de ligtgeraakte en to fpoedig op dezen of genen argwaan vats zijn Retende Heer WI
E M S S E , dat de Heer B E H R
cenfent in den Friend des Vaderlands geweest was ; en die
dwaling in den perfoon des beoordeelaars vervoerde hem ,
toen de foogduitfche Spraakleer van B E H R S in het licht
verfcheen, onedelmoediglijk, van dezelve, insgelijks in den
Friend des aderlands, o. VII , eene allervinnigfte beoordeeling to fchrijven, zoo mogelijk in nog hatelijker toon, dan
die van den onbekenden Recenfent van w I
E M S S E 'S werk .
Hoe partijdig intusfchen die beoordeeling moge zijn, zoo
veel heeft ook dat gefchrijf bewezen, dat zoo min her werk
van den Heer n E H R S als dat van den Heer W I E M $S E

volmaakt is .

Aangezien nu van beide de bier aangekondigde werken recenfien beflaan, zoo hevig en ongenadig, dat er niets ten
nadeele valt bij to voegen, nemen wij de vrijheid, zoodanigen onzer lezeren, die gaarne willen weten, hoe een Recenfent, door van de verdienften van eenig gefchrift to zwijgen,
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en deszelfs gebreken in een vergrootend daglicht to 1 ellen ,
de werken van kundige en tot hunne .taak bevoegde, fchoon
altijd feilbare Schrijvers verguizen kan, tot den Friend des
k'aderlands voor 1832 . o . VI en VII . to verwijzen . Doch,
ten einde niemand door bet lezen dier recenfien zou worden
afgefchrikt , zich hetzij bet eene , hetzij bet andere werk ,
of wel beide werken aan to fchaffen, merken wij aan, dat
de arbeid van beide Schrijvers ons in bet algemeen doelmatig
en weigeflaagd voorkomt, en dat hij , die beide deze werken, of wel een der twee verwierp, dewijl hem uit boven
aangehaalde recenfien zou gebleken zijn, dat de volmaaktheid
ook dadr niet to vinden is, vruchteloos wachten zal, daar
er toch wel nooit eenig boek zal verfchijnen , waaruit niets
zou kunnen worden weggelaten, waar niets zou mogen worden bijgevoegd, en waarin niets zou kunnen worden veranderd of verbeterd . Bij bet werk van den Heer W I
E M ssE
b . v . had wel mogen gevoegd worden zulk een model
van Hoogduitsch
etterfchrift , als de Heer B E H R s bij bet
zijne heeft ingelascht . Voor bet overige wenfchen wij aan
beide gefchriften een goed vertier .

Maurits van Werdenberg of de Frifgeest, door n . . ABM R I G. Te Groningen , b j W. Zuidema . 1832. In gr. 8vo.
X en 408 bl. f 3 - 60.

P eze wijsgeerig-godsdienflige Roman is over bet geheel in
dramatifchen vorm gefchreven . Het verfchil van karakter en
denkwijs der optredende perfonen geeft er zekere levendigheid aan ; de ftijl is bloemrijk, foms al to weelderig en wijdloopig. Dit veroorzaakt wel eens herhaling van dezelfde taken met andere woorden, en daartegen voorbijgang van belangrijke punten, die wel hadden mogen worden aangeflipt, Echter is bier veel fchoons en voortreffelijks to vinden . De Schrijver kent zeer goed de menfchen, zoo als zij in de zamenleving
verfchijnen, en zoo als zij, inzonderheid de twijfelaars en
vrijgeesten van verfchillende foorten en flanden , innerlijk beitaan . De ingevlochtene en achteraan geplaatfte verzen, fchoon
vol van krachttaal, verraden met dat al gemis aan dichterlijken aanleg en gebrek aan beoefening der kunst ; dit wordt
door den Schrijver zelven erkend. De taal is dikwijls onzuiver, h . v . meer dan eens flagen, gelijk : elkanderdoodfagen,
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voor fawn ; zie bl . 3 en 211 . Dit is at een erge, ons fchier
onbegrijpelijke misflag . Ook de fpelling is niet zonder feilen .
Daar de Schrijver denkelijk, in een tweede deel, den Vrijgeest door verdere gefprekken geheel van zijn ongeloof zal
doen genezen, zullen wij filet alleen doen opmerken, wat
bier zeer gelukkig tot bet hoofddoel is bijgebragt, en waarin
de Schrijver, naar ons inzien, geftruikeld heeft, maar ook
de leemten aanwijzen, die hij, des verkiezende, door de gefprekken in bet volgende deel kan aanvullen .
B1 . 136 zegt Do . Eerman, dat de tegenwerpingen der ongeloovigen alle zeer oppervlakkig zijn . Z'Origine de tous les
Cultes door D U P U I s, les Rulnes door V o
E Y, l'Examen critique des Apologistes du Christianisme door a B. A R E T ,
en eenige andere fchriften, zijn gansch niet oppervlakkig .
D u P U I S en V o
E Y zoeken aan to toonen, vooreerst,
dat de menfchen flechts trapswijze en veelal vrij onnoozel
tot bet denkbeeld van eene Eerfte Oorzaak gekomen zijn,
die zelve onftoffelijk is en de ftoffe desniettegenftaande zou
hebben voortgebragt ; ten tweede, dat de beftaande Godsdienstilelfels nit de befchouwing van den flerrenhemel ontftaan zijn, de Zonnedienst daar inzonderheid invloed op heeft
gehad , de leerftellingen van bet Christendom daardoor reeds
grootendeels v66r deszelfs bekendmaking beftonden, en bet
Christendom zelf niet anders dan eene vergeestelijkte Zonnedienst is . Hiertegen had nu op bet eerfte punt moeten worden aangemerkt, dat meest alle gewigtige uitvindingen aan_
vankelijk als door toeval gefchieden en onvolledig zijn, en
wij eigenlijk bij bet onderzoek, of er een God is, Schepper,
Wetgever en Beftuurder van bet Heelal, niet hebben to vragen, op welke gronden men daar in den beginne toe befloten
hebbe, (iets, hetwelk alleen in de wijsgeerige befchouwing
van de gefcbiedenis der menschheid to pas komt) - maar
alleen, op welke gronden wij zelven, toegerust met alle
de kundigheden van de negentiende eeuw, geregtigd zijn zulks
to gelooven ; en daarna had men tot de ontwikkeling der
gronden van bet Redegeloof moeten overgaan . Wat bet tweede punt aangaat, had men kunnen aanvoeren, dat, gefteld
voor een oogenblik, dat de Schrijvers in de premisfen gelijk
hadden, uit die premisfen niet volgt, dat bet Christendom
eene vergeestelijkte Zonnedienst is, zoo lang bet gefchiedkundig beftaan van j E z u s en de Apostelen niet op historifche gronden wederlegd is, daar de eene hypothefe tegen de
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andere overflaat, en men dus even goed kan aannemien, dat
de Voorzienigheid bet alzoo befchikt heeft, dat op fchIjn=
baar toevallige wijze de volken vooraf tot de aanneming
van bet Christendom waren voorbereid, en i Ez u s derhalve
verfchenen is in de volheid des tijds ; waardoor tevens de
bedenking wordt opgelost, waarom de Zaligmaker niet eerder geboren is . Immers, gelijk in de natuur, zoo gefchiedt
ook in de zedelijke wereld alle ontwikkeling trapswijze en
zonder geweldigen overgang. Hoe pijnlijk zou her zijn voor
bet menfchelijk oog, zoo de zon in vollen middaggloed ons
plotfeling aanblikte, nadat wij nog niets aanfchouwd hadden ,
dan den flonkerenden fterrenhemel, bij donkere maan! Men pasfe dit toe op de wijze, waarop de Voorzienigheid
bet menschdom tot godsdienflige kennis opleidt.
F R A R E T beweert , dat de echtheid der Evangelifche fchriften onbewezen is , en er geene leerftelling in bet
ieuwe
Verbond voorkomt, waarvan, v66r de invoering van bet
Christendom, in andere godsdienftige en wijsgeerige flelfels
geene fporen voorhanden zijn . Op bet eerfte, punt had de
Schrijver kunnen raadplegen WAGE A AR's Gefchiedenis
der Christelijke Kerk in de ees fle Eeuw en bet pas uitgeko>
men werk van den Eerw. VA
SE
D E
, Gefchiedenis der
Bftelbeftr~ding en die barer wederlegging . Over bet tweede
punt is reeds gefproken, en •er moet onderfcheid worden
gemaakt tusfchen bet verftrooid en onvolledig voorkomen
van verfchillende ftellingen, en derzelver harmonifche zamenfmelting, die alleen dezelve tot een bruikbaar geheel
maakt . Daar F R A R E T verder zegt, dat, al ware de echtheid en tevens de geloofbaarheid der Evangelifche fchriften
bewijsbaar, zulks echter alleen door Geleerden gefchieden
kan, en dus bet Christendom door eenvoudigen op geene
redelijke gronden kan omhelsd worden ; en daar F R A R E T
daarin gelijk heeft , ZOO B o R G E R de Mysticismo to regt van
gevoelen is , dat de item van bet hart wel invloed mag hebben op de aanneming van de
atuurlijke Godsdienst, maar
niet op bet geloof aan eenige Openbaring, als hetwelk alleen
zou moeten fleunen op gefchied- en letterkundig bewijs ;
zoo had B O R G E R bier moeten worden tegengefproken, en
aangetoond, dat de eenvoudige mensch zijn geloof aan bet
Christendom moet laten afhangen van zijn natuurlijk waarheidsgevoel , gerugfleund door zoodanige befpiegelend-wijs .
geerige en historisch-letterkundige bewiljzen , als hij van in-
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deren verneemt, en door dat waarheidsgevoel in zijne indict
vidueel-fubjective overtuiging worden opgenomen ; en zulks
to meer, daar E z u s (gelijk ook bl . 254 words opgemerkt)
zelf gezegd heeft : ,, Die mijne geboden bewaart, die zal
kunnen getuigen , of mijne leer nit God is, dan of ik van
mijzelven fpreek ." Er had kunnen worden bijgebragt, dat
in elk geval de geheele ziel van den mensch moot werkzaam zijn, en alle dwalingen daaruit ontftaan, dat de eene
dit, de andere dat van zijne zielsvermogens of bij uitflek,
of buiten deszelfs kring laat werken . Onze verdeeling van

ti dvorm,

gevoel-, denk- en wilvermogen is gegrond in den
die ons noodzaakt alles bij opvolging en dus verdeeld gade

to ilaan . Ons innerlijk wezen is ddn en ondeelbaar . - Men
moot onderftellen, dat de Vrijgeest met de voornaamfte
fchriften der ongeloovigen bekend was : anders ware hij cen
nietswaardige losbol, en geen Vrijgeest, die wederlegging
verdient . Daarom veroorloofden wij ons doze uitweiding .
B1 . 139 wordt zeer goed aangetoond , daa de Godsdienst
in 't algemeen geene uitvinding van Priesters is, daar bet
beflaan van dozen bet vooraf aanwezig zijn van gene bewijst .
Op bI . 188 en 189 wordt verkeerdelijk gezegd, dat, naar
onze Grondwet, de Wetgevende Magt aan bet Volk, de
Uitvoerende aan den Koning behoort .
een ! de Koning
flaat in alles can bet hoofd ; maar zijn gezag is in zoo ver
beperkt, dat hij geene wetten maakt, dan met medewerking
en goedkeuring der Algemeene Staten, en hij bet regt in
zijnen naam door Regters last uitwijzen, onafhankelijk in
'hun vonnisfen, behoudens zijne regelende oppermagt in
het verleenen van fchorfing, genade, ftrafonthefflng en eerherflelling ; alles in den conftitutionelen, bij ons gebrnikelijken vorm .
Op bl . 189 flaat , in wederfpraak met de Gefchiedenis ,
dat Confiitutien de -vrucht dezer eeuw zijn . Zij waren
er van ouds .
Op bi . 239 is , tot bewijs van de waarheid der Evangelie - gefchiedenis , goed gebruik gemaakt van bet onderzoek, door der Christenen geflagen' vijand , den Geneesheer
C E S u S, (die onder T I B E R I U S bloeide en dus eon eenigzins jongere tijdgenoot van E z u s was) in Palestina gedean, waarna hij do waarheid der wonderen erkende, doch
Hierbij had echter, ten
dezelve toefchreef aan tooverij .
behoove van bet tegenwoordig geflacht, moeten worden ge-
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voegd, dat die wonderen niet kunnen worden toegefchrevezi
aan electriciteit, galyanismus of dierl~k magnetismus, gelijk
dezelve door gewone itervelingen worden nitgeoefend, en,
wat bet laatfle betreft , zoo als bet to then rude welligt
eenigermate bekend was : zoodat wij bier moeten aannemen
eene verhoogde werking der natuurkrachten, door God verordend tot zinnelijk bewijs der hemelfche zending van mannen, die, zonder dat, wel bij Platonifche wijsgeeren, gelijk j u s T I u s, de wijsgeer en martelaar , (die verklaarde
geenszins op gezag der wonderen, maar veeleer op dat van
de innerlijke voortreffelijkheid der leer to gelooven) maar
nook bij de wonderen vorderende menigte, geloof zouden
hebben gevonden : lets , dat echter noodig was, indien j Ez u s voor bet menschdom meer zou wezen, dan S O C R A T E S,
ATO Of CICERO .
Op bl . 251 flaat min naauwkeurig , dat , toen j E z u s
ftierf, een Cod voor de menfchen, de Schepper voor zijne
fchepfelen flierf. Hoe verfchillend de Christenen denken over
de ons onverklaarbare betrekking van den Zoon van God
tot zijnen Hemelfchen Vader, zoo zijn alien her daarin
eens, dat de Codheid aan geene verandering, en this aan
vernedering, lijden noch dood onderhevig is noch kan zijn .
Op bl . 253 ftaat naar waarheid : „ En wat die Heidenen,
P

• door u bedoeld, betreft : voor hunnen groveren zedelijken
„ toefland, voor hunne behoeften en gewoonten is welligt
• dargene, wat zij thans gelooven, zeer waarfchijnlijk vol• doende, ja maakt hen gelukkiger, dan lets to leeren, dat

• zij niet zouden bevatten." Hierop had de Vrijgeest moeten vragen : Waarom predikt gij dan bet Evangelie aan de
Heidenen ? En Eerman had moeten antwoorden : Men moer
onderfcheid maken tusfchen bet wijze, maar ons onbekende
plan van den Alwetende, en de zedelijke wet ten rigtfnoer
van onze daden. Wij moeten de waarheid verkondigen,
waar wij kunnen ; maar , zoo wij ergens niet kunnen doordringen, of onze pogingen vruchteloos zijn, moeten wij berusten in den Goddelijken wil , die bet voor de zoodanigen ,
welke buiten bet bereik der Evangelie-prediking liggen, of
voor de ombelzing der leer onvatbaar zijn , heilzamer oordeelt, dat zij door Been helderder licht, ten minfte vooralsnog, beflraald worden ; terwijl hij ongetwijfeld niemand om
onwillekeurige dwaling verdoemen zal .
Op bl. 206 kon bij de verdediging der ongelijkmatige lots-
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bedeeling gevoegd zijn, slat wij nit gevoel van regtvaardigheid geneigd zijn Gods befchikkingen to bedillen ; dat
dit gevoel voor her regt geen gewrocht is van onzen wil,
en dus van eene Hoogere Magt ; dat er in bet gewrochc
wel minder, maar pier meerder kan zijn dan in de Oorzaak ; dat dus her zedelijk beg:ip van onze rede een bewljs
is van de regtvaardigheid van God ; en dat, daar deze regtvaardigheid zich flechts ten deele is bet tegenwoordige leven
openbaart, zulks een bewijs is van eene alles vereffenende
onflerfelijkheid, en voorloopig gefchikt is, om ons in dit
leven belangeloos en rein de deugd to doen betrachten we .
gens hare innerlfjke waarde, en niet om haren uiterlijken glans .
Op bl . 263 wordt God de Drieeenige genoemd . Hiervan
vinden wij in den Bijbel geen voorbeeld . De Unige God
wordt door ons noodzakelijk nit driederlei oogpunt befchouwd,

abfoluut,

objectief en fubjectief. Boven tijd en ruimte verheven, beftaat de onzigtbare Vader van alien buiten de grenzen van ons kenvermogen, abfoluut of vol lrekt. Wij voorgevoelen (ahnden) Hem, maar kennen Hem niet. Zinnelijk
fpiegelt Hij zich voor ons of in zijnen Zoon of Evenbeeld,
I E z d s C H R I S T U S, her flechts cenmaal in de Gefchiedenis
verwezenlijkte Ideaal der Menschheid, daarom ook betiteld
als Gods rs niggeboren Zoon : alzoo beflaar Hij , to onzen
opzigte, objectief of voorwerpelft. Bovenzinnelijk doch gewaarwordelijk tevens woont en werkt Hij, in meerdere of
mindere mate, in al zijne redelijke fchepfelen, als die-Heilige
Geest, of dat booger beginfel, hetwelk hen boven bet ftoffelijke verheft, voor de onfterfelijkheid vatbaar maakt, en de
bron is van al her edele en fchoone : alzoo beftaat Hij in ons
binnenfte fubjectief of onderwerpelft.
Schoon her, uit een taalkundig oogpunt befchouwd, willekeurig is, nemen wij met K A T, in zijne Critiek der reinen
Vernunft, (welk werk door Recenfent driemalen, van her
begin tot her einde, met klimmend genoegen en doorgaanden
bijval, gelezen en door hem in zijn hoofd geprent is) her
onderfcheid aan tusfchen Theisten, die gelooven aan Voorzienigheid, onfterfelijkheid en vergelding, en Der-step, die aan
God flechts gelooven als Eerfte Oorzaak, en welke laatften,
als vervreemd van een geloof, werkzaam in hoop en liefde,
door K A T met de Atheisten , of Godloochenaars , in zedelijke onwaarde worden gelijk gefteld . De Theisten, de ver-
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lithe fsraeliten en de Christenes beminnen, vereeren en zoeken gelijkelijk na to volgen bet refine Ideaal der Menschheld ;
zij verfchillen onderling`daarin, dat de Theisten ontl.ennen,
dat zich in de gefchiedenis dat Ideaal verwezenlijkt heeft of
verwezenlijken zal ; de verliclrte Israeliten hopen , dat bet
zich eenmaal in de zinnenwereld zal openbaren ; de Christened
meenen bet in E z u s to hebben gevonden . Grooter is het
verfchil met de llfohamnredanen , die bet in M 0 ri A M M E D bewonderen, fchoon deze, hoe groot en voortreffelijk in vele
opzigten, over bet geheel er niet aan beantwoordt ; waaromi
dan ook bet idee der deugd, en dus ook de zedekunde, bij
hen onvolledig is.
Op bl . 265 en 266 wordt zeer gegrond gezegd, dae de
eologen, door alles natuurlijk to verklaren, bet Christen .
dom verwringen en ontadelen . Zoo Recenfent geen Evangelisch Christen was , zou hij nog eer een Theist dan een eologisch Christen kunnen zijn .
De tegenwerping, nit de nietigheld van den mensch en zijne
woonplaats de aarde, in vergelijking van de uitgebreidheid
des heelals, ontleend, wordt uitmuntend beftreden, bl . 266
en volgende . B1 . 280 tot 286 bovenal zijn verheven en diep .
Het Idcaal van den waren Christen is op bl . 291 tot 295
voortreffelijk geteekend ; maar de befchrijving van de onzigtbare Kerk, op bl . 295 tot 298, is mystiek, en geeft aanleiding tot verderfelijke dwaalbegrippen . De perfonen, die hei
daar gefchrevene bij voorkeur op zich zullen toepasfen, loopen gevaar, zich op eene ontzettende wijze to bedriegen ;
velen onder de ivelmeenendften hunner zijn kleingeestige fijmelaars , en beantwoorden op verre na niet aan bet Ideaal van
den waren Christen, op bl . 291 tot 295 geteekend, het Ideaal
eefis mans , vrij , -root , edel en beminnelijk in al zijn denken
en doen, een wijsgeer in befpiegeling en beoefening sevens .
Op bl . 306 wordt uitmuntend over den individueelfubjectieven waarheidszin der menfchen gefprolten, en op bl .307
en 308 even gegrond over de twjjfelzucht. Waar en fchoon is
de alleenfpraak van den Tuinman, (een gewezcu man van aanzien, door verdienden rampfpoed tot zoo ver vernederd) bl .
363 tot 375 .
iets in bet geheele werk heeft ons zdd bevallen, als dat .
Wij bevelen derhalve, met ruimte, dit boek ter lezing en
bepeinzing aan . Het is, fchoon wel was zweil€nd van fkiji,
C
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over 't alggemeen populair gefchreven, en tie gei'prekken tusfchen T' •ederik en ifette zijn geestig en karakteristiek .

Tafereel mra~ner Krjigsgevangenfchap in Rusland van den dare
18 .12 tot 1814 . Door PRED ERIK PEPP ER, Kapitein der
eer(le klasfe bij het Groot-Hertoglijke 30 . Regiment, Hesffclze
Ir7,fanterie van inie, R4drler enz . '•ij vertaald uit het
Mogduitsch j door A . . P . S T 0 It as D E G R A V E, Alajoor . Te
Gori72el ew , b?j .
oorduyn . 1833. In go . Svo . X en 181
bl. f 1-90 .
Heeds mcer dan een der nit Rrrsland teruggelkeerde krijgsgevangenen heeft zijne lotgevallen non het publick bekend gemaakt . Ook de Hesfifciee Infanterie-Kapitein ' R . P E P P )'-' R
belloot , na zoo vele jaren , de zijne openbaar to maken , en
hieraan zijn wij een belangrijk en lezenswaardig boek verfchuldigd .
De Kapitein verhaalt, op cene levendige wijze, zijne ongehoorde rlmpen. a op den terugtogt uit Illoskou met vreefelijk4~ koude en het knagendst gebrek geworfteld to hebben , werd
hij kort na den overtogt der Berezina door de Kozakken gevangen genomen , en moest nu met cen aantal lotgenooten ,
alien Officieren, ongeveer 600 wren ver tot in 1lziatisch Ruslkind vervoerd worden .
Uitgeplunderd , bij eene geftrenge
koude genoegzaam van alle kleeding beroofd , uitgehongerd ,
gruwzaam geflagen en mishandeld,,leed hij op de eerfte helft
van dezen web eene namelooze ellende , waarbij flechts dit
ethic onbegrijpelijk is - dat hij no,- leeft ! Maar , tegen vele
monfters in menfehengedaante , ontmoette hij ook nu en dan
edele iv ens , nan welke hij telkens zijne redding to danken
had . Aa1doenlijk vooral is bet tafereel zijner verzorging to
t.'nsk onder liefderijke , edele menfchen , op bet oogenblik
dat hij den dood nabij was . Ook de vriendfchap had haar aendeel in zijn behoud . Een zekere uitenant BRAU Was Zijil
geladige lotgenoot, boezemvriend, en wederkeerig waren
zij meer dan eens elkanders redders . Ook deze keerde behouden terug, en ligt thans met zijn Regement in garnizoen
to uxenibmrg. DAAr leerde hem de Majoor STORM nE
o R A v E kennen, en nu befloot deze laatfte tot de vertaling
van 4it werkTe, wanrin de lotgeval}en der heide vriendea op
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gene zoo onderhoudende wijze gefchetst worden , en waarvan
in Duitsc,'zland reeds duizende exemplaren verkocht zijn .
Her werkje, in een' warmen fliji vervat, geeft ftof tot
nadenken . Als Dzritfche Officieren , die dan toch niet zoo
gehaat waren als de Franfc7zen, en die zich nog konden
doen verflaan, z66 verfchrikkelijk leden, war moeten dan
de Franfche Oflicicren, en eindelijk - war moeten de GE14EE E
dan wel geleden hebben ! En dit alles ten gevolge
van den roekeloozen en baldadigen inval van A P O E O in
een Rijk, 't welk hem niet beleedigd had, met een eger
van 400,000 man, voor welks onderhoud en dekking tegen de
vreefelijke koude hij niet eens maarregelen genomen bad! En
deze man beet nu weder de afgod der atie ; en terwijl wij
dit fchrijven, rigten die zclfde Franfc'zen hem Eerzuilen en
Standbeelden op l . . .
Her is to bejammeren, dat de correctie zoo onachtzaam is .

De laatfle der iYlohikanen, of de Engelfchen in Amerika . aar
het Engelsch van C 040 P E R , door G. . V . a . V. S . II Deelen . Te eyden, bij C . C . van der Hoek . 1832 . In gr . 8vo .
Te zamen 719 hi. f 6 - 50.
aar ons oordeel is -c o o P Ex's last of the i6lohicans een
zijner beste, zoo niet zijn beste Roman. Zonder twijfel-is
deze 4merikaanfclze WA
TER SCOTT aan onze meeste ezers althans bij naam bekend . Gelijk zijn voorbeeld, de
Schotfehe Romandichter, in de gebergten en bij de fchilderachoige meren zijns vaderlands de fchoonfte tafereelen, en
in de bewoners , zoo der aag- als Hooglanden van dat zelfde
gewest , de belangrijkfte karakters vindt voor zijne verhalen ,
(daar plaatfelijke waarheid zich best in her eigen vaderland
last opmerken) this is dit zelfde bet geval met zijncn navolger en mededinger uit Engelands Dochter-Republiek ., de "ereenigde Staten. In den voor ons liggenden Roman worden
de zeden dier ftammen van inboorlingen en jagersvolken gefchilderd , welke hoe langs zoo meer voor den invloed der befchaving en vap den landbouw terugwijken , ell in een volgend menfchengeflacht inis .fchien nog flechts in de Gefchiedenis , of in geheel veranderden vorm, als Iandbouwende Indianen zullen beflaan . Veel hebben wij over die volken vroeger in reisbefchrijvingen , vooral in die van c A R v t R , gelc.
C 2
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zeu, siaar zulk eene levendige fchilderij nergens aangetroffctl .
Men ziet bier den Iodiaan, zoo wet in zijne ongetoofelijk
fferk geoefende zintuigen, zijne volkomen ontwikkelde llgchaamskracht en fnelheid, zijn vermogen op zichzelven, en
zijne dichterlijke taal en welfprekerldheid, als in zijne ontmenschte wreedheid, onverzoenbaren wrok, helfche arglistig .
heid en bloeddorst . Zeer kunftig heeft COOPER deze tegenovergeftelde eigenfchappen in twee vijandelijke flammen, die
der Delaware); (waarvan de ltlohikanen den edelften tak uitmaakten) en der Hurons, deels in een afftekend contrast geplaatst, deels in elkander doen fmelten . Hij bezigt daartoe
eenen Indiaan, die bijkans meer, dan Un ons bekende
Romanheld, naar bet hcofd der gevallene Geesten gelijkt,
zoo wel in boosheid als fchranderheid en kracht . Doch tegen dezen fnooden Huron flaat de laatfle der Iliobikanen overt,
U cAS, een bijna volmaakt jongeling in den geest der Indianen, zoo wet naar tigchaam als geest . Aan deze twee
ttiterften hecht zich tin een aantal andere Indiaanfche karakters, deels sneer of min uitgewerkt, (hoewel veel minder
dan de genoemde twee) deels enkel gefchetst in de algemeene
trekken des yolks. Maar niet enkel Indiaanfche karakters zal
men bier aantreffen . Het tafereel words nog gefloffeerd door
een hoogst belangrijk perfonaadje, (wien c o o PER ook- in zijne
volgende Romans, the Pionneer en the Prairie , als een der
hoofdperfonen doet optreden) een' Europefchen jager, die
zich to midden der wouden bij de inboorlingen ophoudt, en
wiens naam , H A W K - EYE (Haviksoog) , zijne geoefende zintuigen aanduidt . Allergelukkigst is de vinding, in dezen man
des wouds Europefche befchaving en Christendom met de ontwikkeling van ligchaamskrachten en ligchaamsbekwaamheden
door bet jagersleven , trots den fcherpziendften en behendigiten Wilde, to paren .
iec weinig fier is deze Britfche jager
op zijne zuivere afkomst van de Blanken, hetwelk hij nan .
duidt door bet gezegde, geen kruis in bet bloed to hebben
(van onvermengd blood to zijn), door den Vertaler ten onregte overgebragt door fchuld to hebben . . (Ifte D . bl . 53.)
Bebalve dezen, door den omgang met de Indianen, met
hunne leefwijze en met henzelven zeer vertrouwden jager,
den boezemvriend van v C A s , zijn er nog vier andere belangrijke perfonen in den Roman : een Engelsc,'s Of&cier,, een
moedig en edel jongeling, de bevelhebber van Fort William
de Schet at is r R o t , een krijgsman zonder trees en
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en zijne beide dachters, melsies, in wier fchil(lering CoO•1 tR de MI
A C11 BREMDA `'an, WA TER
s e o T T's Zeeroover fchijnt voor oogen gehad to hebben, ;
hooge moed , adel der ziel , met vurige ouder- en zusterliefde vereenigd , nan den eenen - engelathtige zachtheid en
fchroomvallige teederheid aan den andereu kant .
H E- YWA R D , de OfEcier , erlangt ten laatfte, na eene reeks der trei
fendfte lotgevallen , de bevrijding en de band Van A I C k

De verhevene
daarentegen, welke eene verborgene iiefde v oor v CAS koestert, die ook voor baar in onmiskenbaren hartstogt
hlaakt, vindt met haren beminde den dood, Zonder de ftraf
van M A G U A , den fnooden Huron, en zijnen geheelen flam ,
zotrde ontknooping al to h artverfcheu rend zijn . Kr is nag ceu
(E

S E) , de jongite en teederfte der zusters.

C oR A

caricatuur, eep zang_ of fchoolmeester tilt ieuw-Engeland I
van wien wij niet vernemen, hoe hij naar Fort 'illiam Henry
verzeild komt . Hij is alles behalve krijgsman, maar wordt
her ten laatfte door eene echt ramantifche metamorp,'zofe .
Her tooneel der gefchledenis is her noordelijke gedeelte van
den Staat van
ew-Tork, tusfchen de mercn Champlain en
Horican , (door de Franfchen hdt heilige Sakraments . , door
de Engelfchen bet George-meer genoemd, de Hudfons- eu St .
aurens-rivieren.) De gefchiedenis begins in her tweede jaar
van den zevenjarigen oorlog, (1757) toen de Franfchen, meesters van Canada, voorfpoedige Invallen op bet grondgebied
der Engelfche Kolonien deden .
atuurlijk waren deze gebeurtenisfen meer bekend aan den Engelfchenr , vooral aan den
Arnerikaanfchen
ezer j dan dit bij ons
cderlanders, althans
ons groote Publiek , wezen kon ; en dus was her de pligt
van den Vertaler, door eene inleiding, of althans door meer
nitvoerige aanteekeningen, zijne ezers op de vereischte hoogte
to plaatfen ; lets j hetwelk geheel verzuimd is, en dus het
begin dezes verhaals bijna onveri'aanbaar doet blijven . Overzetters van de gewone foort zouden zich hier misfchien met
onkunde mogen verfchoonen ; maar de grondige kennis der
Engelfche

etterkunde en Gefchiedenis, welke wij meenen,
bezit, laat
dat de Heer VA
OOSTE
VA
STAVERE
hem in dezen geene verontfchuldiging over . Zelfs zou eene
herinnering aan de oude bezitting dezes lands door de Hollanders, en de verdediging van onzen landaard tegen de zoogenoemde „ drlivelarijen" met de Delawar en , waarvan H A tV xr Y r onze vo -orvaiers l7efc'hiildigt, jnnsch niet ongepatt zijii
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geweestr Immers een Vc taler vat} eenig gefchrift is meer dan
Bert beeedigd Translator ; hij moet niet alleen de woorden,
inaar ook den zin en de meening van hetzelve doen kennen .
Eene kleine aanwijzing der onderfcheidene volksflammen,
vooral van de voornaamflen der Mohawks , der Irokezen en
der Hurons, (die coop Ex blijkbaar verwart, zoodat wij de
Hurons en de Irokezea, geflagene en onverzoenlijke vijanden ,
dikwerf als hetzelfde yolk zouden aanmerken) zou ook van
groot nut geweest zijn . Ook geeft de vertaling van bet woord
veer, op bl . 3 des eerflen Deels, een geheel verkeerd denkbeeld van hetgeen zekerlijk in 't Engelsch portage beet, en
eenen overtogt tusfchen twee rivleren of meren, of eene rivier
en een meer, aanduidt, waar de perfonen en goederen of zelfs
kano's over land woeten worden overgebragt, en 't welk men
misfchien draagplaats zou kunnen noemen .
Wanneer men echter, met of zonder opheldering, deze eerfte moeijelijkheden to boven is, zoo is bet werk vol van de:
levendigite en do aandacht boeijende tafereelen, gelijk b . v .
hot ontfnappen van 11 A G rA in bet digte woud ; bet verblijf
des Europefchen gezelfchaps met de twee Mohikanen (u rs c A s
en zijn' vader) in bet hot op bet rivier-eiland, en bet aldaar
geleverde gevecht met de Hurons, eene fchilderij zoo vol leven, als wij er eene kennen ; de fchildering van de aankoinst
des vlugtelings op TVlliarn Henry ; bet moordtooneel bij den
uittogt (waarbij de Schrijver wijfelijk over de afzigtig_
fie bijzonderheden cenen fluijer geworpen heeft) ; de reis
op bet meer, om de gevangenen bij de Hurons op to zoe
ken, en de tooneelen in bet Irtdiaanfche dorp, (wel is
waar wat avontuurlijk en onwaarfchijnlijk) maar vooral de
plegtige Raadsvergadering bij de Delawaren, alwaar de verwachting op bet hoogfle gefpannen wordt, en hoop en vrees
elkander in de ziel des
ezers afwisfelen. Wij kunnen dit niet
duidelijker uiteenzetten, zonder ouzen
ezeren de verrasfng,
die hen bij bet verbaal zelve toeft, to ontnemen : want wij
hopen door onze beoordeeling vele
ezers voor dit fehoone
voortbrengfel der l nerikaanfcie Muze gewonnen to hebben .
et doet ons Teed, dat de vertaling zoo verre beneden bet
oorfpronkelijke is, als wij gezien hebben . Over bet » veer' }
is reeds gefproken . Verfcheidene andere onnaauwkeurigheden
van taal, gedwongene woordvoegingen, naar bet Engelsch
gevormd, enz . zijn niet zelden . Slechts eenige voorbeelden .
tike f) . bi .
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plaats van voorbarig . Bl . 115 : „ Her is do-ijfelijke Cc hreeujv,
then een paard uit in z+ijnen doodsangst, wanneer hij pijn iijdt .
Mijn ros is of eene prooi tier wilde dieren, of hij ziet ziiit
gevaar ." B1 . 330 : „ Her garnizoen zou kleuren, wapeneu
en bagagie behouden ." Kleur •en (colours) voor v aandels .
B I . 332 : uitvorder •ing, lees uitdaging (Her •ausfoderung . Zou
ook hierbij eene Hoogduitfche vertaling gebruikt zijn?) Ilde D_
bl . 109 : Hil henuttigde zich dit oponthoud, voor : hij araakte
van deze vertraging gebruik . B I . 169 : Terw l hij nog [pi-ak ;
benuttigde zich D U C A het water, enz . enz . Ilet is zOu
jammer, dat ons proza dus misvormd wordt, dat wij eerlang,
door then zondvloed van vertalingen heen, bet Babel der fpmkverwarring zullen bereiken .
Ook onze koloniale Gefchiedenis zou misfchien ftof tot derieuw- egelijke romantifehe tafereelen kunnen opleveren .
derland zou onze moedige volkplanters in betrekking tot de
Delawaren, Brazilie tot de Tupinambas en Tapuyas, Oostindic
vooral tot de meer befchaafde inboorlingen van den Ilhaleifchen fam kunnen vooritellen , op her voetfpoor der n D € x t:
in de dichterlijke Epifode van ft E tit E R S . Waarom in onze
Romans altijd die zoogenaamde zedelijke tafereelen nit onzen
tijd , tot vervelens toe, herhaald, die eindelijk tot dagelijk .
fehe praatjes van koffij- en thee-bezoeken vervallen?
in

eer•W jze der• Schr•ijfkaanst;, of verza7neling van algemeene
en b jzondere r•egelen, om in korten tijd duidelijk, fraai
en vlug to leeren fchrijven . Gefchikt voor alle flanden dot
Maatfchappij . I7oorzien van 22 in koper gebragte Platen,
met erzelver herklaringen . Te ijmegen, bij . F . Thieme .
1833. f 2 - 40 .
Pat de beoefening der Schrijfkunst, bereids federt lang,
in ons Vaderland, niet met een zoo goed gevolg, als bevorens, is behartigd geworden ; wordt algemeen erkend ;
en Diet zelden is de wench geuit, dat er middelen mogten
worden gevonden , waardoor dezelve zich weder tot de vorige hoogte zou kunnen verheffen . Elke poging, om biertoe to geraken , mag derhalve als hoogtt gepast befchouwd
worden bij elk , die eenigen prijs felt op bet fehrijton erner
duidelijke , fraaije en vlugge hand .
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Met genclG';etl zageil liaar w de iieburrnaayi r.tFa Cciroogq
Schrijfkunst het befluit van de Algemeenc Vergadering der
Maatfchappij t Tot
ut van 't Algemeen , ten jare 1825 genomen, tot bet uitfchrijven eener Prijsvraag van den volgenden inhoud : „ IYelke z ~n , zoowel in bet algereen als
in bet b jzonder, de voorfchriften, regelen en wetten, welke,
bij de beoefening der fchoone Scbrrjfkrrnst, in ous 'aderland
behooren to warden in acht genomen ? Pan welk eenen aard
zijn doorgaans de, minder of moor n het oog vallende, afwijkingen in dezen? En naar welke, zoo veel mogelft algemeen erkende, bepalingen behooren de voortbreng felen der
a eene eerfle mis .
genoemde kunst heoordeeld to worden ?"
lukte poging, In den} jare 1827, mogt, twee jaren later,
genoemde Maatfchappij bet genoegen fmaken, dezelve met
een gewenscht gevolg bekroond to zien ; terwijl haar eermetaai aan den Heer PETRUS OSEPHUS BOO FKAMIP otie's Gravenhage, in 1830, is uitgereikt geworden .
a de uitgave der bekroonde Handleiding verfcheen , ten
jare 1831 , cen Programma (ter bevordering der Schriifitunst) in 't licht , waarbij aan de vervaardigers van flellen
hertoonfchriften-, ten minfte van twaalf fluks , door beoor .
deelaars goedgekeurd , een prijs van f 25- elk, en aan bet
best en volledigsc bevonden flel een prijs van tTen Dukaten
werd toegekend, en, in bet jaar 1832, zagen zich de
Heeren UMBERT IMtRTI
RESTB OO, to Domhurg, 1 .
R . GE
I G, to Peize, in Drentlie, IIE DRIK FREDRIK
VrA S, to foiflerdam, en PIETER VA EEKHOUT, mede
aidaar, feder, den eerstgenoemden eereprijs toegewezen .
Met genoegen, wij herhalen dit, zagen de beminnaars der
fchoone Schrijfltunst de pogingen eener zoo lofwaardlge
Maatfchappij, die nimmer aehterlijk bleef, wanneer zij, door
her nanwenden van In hare magt ftaande middelen, ten nutte
van bet verbeterd Onderw/s kon medewerken, ten einde
deze weldadige plant, door hare hand op den vaderlandfchen
bodem gekweekt , meer en meer In wasdom en bloei to doen
toenemen . Welligt baart bet eenige verwondering, dat de
ongenoemdc Schrijver der eerwijze, alhoewel van bet nut
der Kweekfchool voor Onderwijzers to Haarlern , en de bemoeijingen van den Heer Directeur en Hoofdonderwijzer in
dezelve, als ook van de betoonde zorg der Regering en van
zijne eigene proefnemingen en ondervinding gewagende, bet
Ailzwisgen bowaart aangapde de btzonderlteden, die dex
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onm , i et korte t*ckkcn , zijn aangeflfpt . OnzO achtetii
hadden dezelve niet alzoo mogen worden voorbijgegaan, en
wij willen gaarne, bij dit verflag, het verzuim des Schrijvers herflelleu .
In het Voorberigt zegt de Schrijver, dat, alhoewel zijne
leerwijze het toppunt van volkomenheid niet bereikt heeft ,
hij ronduit durft zeggen, dat dezelve voor de onderwijzers
pnzer lagere en middelbare fcholen onmisbaar is . - Wij
zouden deze verzekering, ten aanzien van hen, die het werk
van den Heer B 0 O E K A M P bezitten , en tevens bekend zijn
met het werkje , getiteld : Art d'apprendre o ecrire , osa
fysteme d'dcriture Awericaine deyoile, par C H A D E E T
.Tile, 8me edit.
(
Bruxelles, them . D U M O T , 1830, in
twijfel trekken .
aatstgenoemde Schrijver betuigt, de leerwijze, om, ter bekoming eener vlugge, loopende hand,
aanvankelijk, alle letters met lange verbindingslijnen aan elktander to fchrijven, naar de manier van den Heer C O R S T A R S
to hebben gevolgd, en de Schrijver der
eerw~ze fchijnt
.
Ook
de Heer BOOdenzelfden weg to hebben ingeflagen
. E r A M P toonde met deze methode bekend to zijn , (zie de
noot op bI . 59 en volg . zijner Handleiding) en geeft de
redenen aldaar kortelijk op , waarom hij vermeende deze manier niet to moeten aanprijzen, Wij flellen ons in dezen
Been partij ; maar nemen alleen de vrijheid, den Schrijver
der
eerwijze to doen opmerken , dat , voor de bezitters
der door ons genoemde werken, zijn gefchrijf niet zoo onOverigens , en omtrent de
misbaar is , als hij verzekert .
Amerikaanfche met izode , als zoodanig, zal de ondervinding ,
meer dan redeneringen, moeten beflisfen . Bepaleu wij ons
thans tot het voor ons liggend werk, en deelen wij eentge opmerkingen mede, die ons, bij de lektuur, zijn voorgekomen
BI . 15, 2de regel, tezen wij z „ De breedte van elke
„ enkele letter bepaalt zich naar de lengte van derzelver
„ ligchaam, en moet gelijk zijn aan de heeft dezer lengte,
„ en die van elke dubbele letter (m en w) gelijk aan de
lengte ." Het eerfte gedeelte van dezen regel, althans wanneer dezelve niet duidelijker omfchreven wordt, lijdt, onzes
inziens, al dadelijk fchipbreuk, onder anderen op de
j, I en t ; terwijl wij betuigen niet in to zien, hoe, in
verband hiermede, bolt et tweedt behoorlijlc ka* <vordeu
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Bl . l8, 23fte regel, alwaar van de tusfchenruimtc def
regels onderling wordt gewaagd, is, to regt, aangemerkt
,, dat de letters met opgaande ftaarten of kapitale letters
„ van den volgenden regel die met neergaande ftaarten van
„ den vorigen regel niet moeten kunnen ontmoeten ." Intusfchen is deze hoofdregel, aan bet flot van
o . 4 der I7de
es , door den Schrijver zelven overtreden .
Het aannemen eener meetkundige verdeeling in bet behoorlijk plaatfen der letters zou , onzes inziens , niet zoo onvoorwaardelijk behooren bepaald to worden, als zulks door
den Schrijver is gefchied, en wij zouden hem in bedenking
geven, nader to raadplegen met hetgeen daarover in de
Handleiding des Heeren B o o E K A M P, § 41, voorkomt .
Immers is, door bet onvoorwaardelijk in acht nemen van
zijne bepalingen, bet welflandige, in fommige zijner voorbeelden, verloren gegaan ; zie P1 . I . in de woorden : zeer
goed, in Ha en dat, waarin fommige letters to digt bij- en
andere, in onderlinge verhouding, to ver van elkander of
ftaan . De a en z , in den derden regel , toonen dit insgelijks , en de zamenkoppeling van de laatstgenoemde letter
met de tweede z geeft een' kennelijken misftand . Wij begrijpen niet, waarom de Schrijver eene voor bet oog zoo onaangename zamenkoppeling, bepaaldelijk, voorfchrijft, (zie
herklaring der zesde
es, o . 8 .) en zouden verre of zijn,
bet gebruik der kraal-z (als van Duitfchen oorfprong) aan
to prijzen .
o. 9 van dezelfde
es words gezegd : ,, dat de
In
„ krul-d alleen bij bet einde van een woord gebruikt wordt ."
Dan, waartoe dienen dan de verbindingslijnen, waarmede,
in bet daarnevens gevoegde voorfchrift, die letter aan eeu
aantal gelijkfoortige letters verbonden is?
Even onverklaarbaar is ons de meening van den Schrijver,
bl . 16, regel 4, in verband met den Men regel . Volgens
den eerflen toch moet de lengte van den Itompen poot van
de letter d gelijk zijn aan die van bet ligchaam der letter,
en volgens den tweedeal moet de flaart of krul der letter d
anderhalfmaal de lengte van bet ligchaam der letter boven
of beneden dezelve uitfteken . Welligt heeft de Schrijver
bier eene krul-d bedoeld ; dan, zbd als wij de voorftelling
hier lezen, is hij met zichzelven in wedrfpraak .
De nieuwe anethode moge, ingevolge de verzekering van
don Schrijver, wiers ondervinding wt geenszins bdwijfele-n :
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mogen, door eene dagelijkfche oefening van twee uren ., in
den tijd van acht maanden, en bij een' perfoon, die reeds
eenigzins met de behandeling der pen bekend is, in den tijd
van drie maanden, voldoende uitkomften opleveren : dan wij
vragen, waarom juist alles thans met grooter fpoed, dan
bevorens, behoort to worden aangeleerd? In zeer enkele
gevallen moge dit noodzakelijk bevonden worden ; wij, voor
ons, houden ons meer aan het festina lento der Ouden en
het langzaam gaat zeker der Voorvaderen .
De vormen der gewone letters f, k, q, r, t, w, x en z,
mitsgaders de kapitale letters A, B, C, D, E, F, G, H,
I, , K, , P, R, T, F, W, X en Z hebben alien, de
eene meer, de andere minder, to veel overeenkomst met de
Engelsch-Amerikaanfche lettervormen, dan dat wij dezelve,
als medellen voor
ederlandsch fchrift, zouden mogen aanbevelen . Men heeft ons reeds, federt jaren, zoo veel eigendommelijks en oorfpronkelijks ontroofd, dat men ons waarlijk
Qnze ronde, Hollandfche fchri fwiize wel mogt laten behouden . In het naburig Belgie mogt men, v66r 1830, en thans
nog, er zich naar fchikken, vreemden to volgen ; onze
landaard laat zich niet zoo ligt overhalen , het vreemde, dadelijk en blindelings, over to nemen, en vooral niet, wanneer dat vreemde, in vergelijking met het inheemfche en oorfpronkelijke, voor het oog, minbehagelijk, ja wanftaltig is .
De , ons geheel onbekende , Schrijver heeft ons , bij een ,
door hem gekozen , motto, uitgenoodigd : to lezen , to onderzoeken en daarna onpartijdig to oordeelen . Wij hebben
aan dit verlangen voldaan , en laten thans onze oordeelvellingen, wederkeerig, aan ieders indiridueel onderzoek volgaarne over, gedachtig aan de gekozen zinfpreuk der
I-Iandleidivg van den Heer n 0 o E K A :M P : Man priife ,
and behalte das Gute. Maar vurig wenfchen wij , dat , welke
leermethode men ook verkieze to volgen , de degelijkheid
en rondheid van het
ederlandsch karakter, ook in onze
lettervormen , bewaard blijve ; opdat , even als in zijne
gevoelens en kandelingen, de
ederlander, als zoodanig,
ook in zijn handfchrift, voor elken vreemdeling, kenbaar
zij !
aat ons , in dezen , behouden , wat wij hebben ; dan
2ullen wij niet behoeven lof to bedelet, , waar dezelve niet
to vinden is !
Het woord ka-111A-raad , in o . 7 der elfde es, is ongetwijfeld eene fchrijfl'out, met welker vermelding wij daze
aankondiging befluiten .

ederlandfche Mzizen-Rlneanak voor 11834, D"Ide loos .
Amflerdam , b-~
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Algemeene Inhontd van den
ederlandfchen tl7usen-Almar :nk
van 1819 tot era met 1833. Te A;nflerdam, b1j . Immer-

zeel, un. f I - 25 .
Alnranak voor het Sc ioone en Goede voor 1834 .
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T en zou fchier hot barre jaargetfjdc de lente der dsuttpers
mnogen heeten, daar zij dan reeds de uitgezochtfte verfcheidenheid van bloemen en bloefems voor verfland en hart bet
lezend publiek nit vollen boron aanbiedt . Onder lien lentetool beflaan de aarboekjes , die om hot voorwerk den naam
van Almanakken dragon, geene onaanzienlijke plaats ; en wij
vatten blijmoedig de taak weder op, om daarvan een vlugtig
verflag to geven .
aar rang van buderdom en inhoud, omvang en ficrlijkheld, bekleedt de zestienjarige llfuzen-Almanak de eerfle plants
in dit ons verla ; . Op de kleedij behoeven wry dit jaar geene
aanmerking to maken . Dc plaatjes van den IIeer V n
doen
zijn kunsttalent core aan ; die van den hIeer a E n o R p houden wij voor nict onverdienflelijk, offchoon de afdruk der laatlie gravure in ons exemptaar min gunflig is uitgevallen ; het
muzijkflukje is lief, en keurig bet fac fimile van den Dichter
. VA w A R E . (Schoon wij zulke handfchriften liefst alleen
van overledene Vernuften aantreffen, verblijdde ons de wetenfehap, dat de hand, die dit fchreef, nog fchrijven mag .)
Twee portretten van levende Dichters, de Heeren i M ai E Ren VA
z E E
s o )i E R E , voltooijen de fieraden, waarmede dit bevallige bookie prijkt . De hoop, om van dit
1aarhoekje een Pee Poeticorr lielo . t o zien vormen, gaven
~; i~ in vr8e ere 1 :rcr iecd< ok ; i-Qcnszir , ce'btarhel'verlangen
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fir en afb.eeldfel van den Uitgevec zcIven, die, zoo a1
niet in die qualitelt , welke intusfchen veel zorg , oordeel
en kunstfmaak vordert en bewijst , dan althans in hoedanigheid
van keurig en gemakkelijk Dichter, volkomen regt op die
onderfcheiding heeft . Aan dat verlangen heeft de nederige
man eindelijk, tot onze vreugde , voldaan ; en wie hem van
waan of hoovaardij mogt befchuldigen, dien verwijzen Wij
naar zijnen Advocaat , Mr . H . A . S P A D A W , wiens procuratie, door den Client zoo geestig in dichtmaat onderhandsch
gepasfeerd , allezins gepast den dichtbundel opent . Tot onze
fmart zagen wij onze aanmerking van bet vorige jaar thans
weder bevestigd . De flerren van den eerflen rang fchijnen
omneveld : VA
HA
, K I
K E R en meer anderen fluimeren op hunne lauweren ; WISE I U S wekt, in zijn keurig
gelegenheidsflukje, onbevredigd verlangen ; alleen de grijze
VA
W A
R h houdt den roem des ouden Zangbergs luistervol
OP, en toont, in Handfchrift en Ode , op meer dan zeventigjarigen leeftijd, wat eene vaste hand en een warm-kloppend
hart vermogen, en hoe hij bet vuur van o V I D I U s in zijne
bevallige, gefpierde, krachtige verzen weet to bewaren .
iet om die zeldzaamheid alleen, maar meer om den inhoud,
durven wij de Ode : De :iieuwe Brouwerskolk b~ Orerveen,
bet puikjuweel van dezen bundel noemen , en den Dichter
voor de regtbank van A P 0
o dagvaarden in cas van calumnie, om zich to zien en laten condemneren tot het leveren
van eene even keurige bijdrage in anno 1835, en alzoo,
bij leven en welzijn , zich to zuiveren van de blaam ,
als zwakkeu tier met uitgediende Tier, die hij zichzelven zoo lasterlijk heeft aangewreven, verzekerd dat Been
S P A D A W zijn Advocaat zal willen zijn, waar een VA
H A
, als Voorzitter In een ander heiligdom als dat van
T If E M I s , bet vonnis in ons voordeel zou uitfpreken . Geestig
en gepast bepleit die bekwame voorfpraak (S P A D A W) de
zaak der Bigenliefele, en geeft onzer hoopvolle, vroegrijpe
ongelingfchap menige gevoelige les, die zij ter harte moge
nemen, ondanks den verkregen' prijs van zedigheid op de
fchool , dien onze to vroeg ontflapen v o S M A E R ZOO luimig
ten toon flelde . De Client (wij bedoelen den Heer IMMERz E E ) van den Advocaat bewijst , in zijne lofrede aan den
Dood, dat hij een meester in de expofitie is, en zijn Principaal dat gedeelte van de pleitrede , bij voorkomende gelegenheid, crust anti hen au overlaten . Gectoogde onE .eruimte
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aanhalingen , dan zouden wij bet met de flukken bewijzen .
Die ruimte, in ons tijdfchrift zoo beperkt, laat even weinig
toe , dat wij een doorloopend verflag zouden geven van
bet werk van oudere en jongere Dichters , die tot dit boeksken
bijdragen leverden . Van verre de meeste getuigen wij met
lof ; van vele met buitengewonen lof. Wear mannen als
OOTS,TO
E S,K I
, WAR SI CK, WITHUYS,en
hoe die vonkelende lichten aan onzen dichthemel verder heeten ,
zingen, en de Goden van den tweeden rang hun maatgeluid
voorzigtig door den kapelmeester zien opgewekt, geleid
en beteugeld, daar weet men voorshands, dat de harmonie
voldoende moet wezen. Zijn er dan geen disfonanten? a,
lieve ezer, even zoo als in bet best geordende Concert,
waar zij tot bet effect onmisbaar behooren, en waar zelfs
foms wel eens de toon van een jong meester of liefhebber den
hoorder pijnlijk kittelt, maar ook gulhartig door hem vergeven
wordt, die weet, hoe moeijelijk de kunst is, en dat bet allen menfchen zijn, die haar beoefenen . Daarom willen
wij , ten flotte , voor ditmaal , bij die jeugdige meesters of
min bekende liefhebbers nog eene korte pons verwijien,
waarvan fommigen of reeds wel toegerust verfchijnen, of door
eanleg betoonen, wet zij eenmaal kunnen worden.
Mr. ii . . K o E E opene, als gegradueerd perfoon, den trein .
Hij verfchijnt met een lief, ftichtelij •k versje : De Mensch en
7,ijne fchaduw, vervolgt met eene min gelukkige navolging
van HERDER, en befluit met een vierregelig ftukje tot plaatsvulling, dat wij hier liever niet zouden zien, offchoon wij
dan ook de ongenoegzaamheid der Rede erkennen, maar Rede
als morgenfiond, Openbaring als opgaand licht, en Christendom als vollen middag in zulk een flukje liefst in harmonie
zouden ontmoeten .
. P . H E I E toont, in zijne Poezi , dat
hij den Zangberg waardig beklimt . Wij waarfchuwen hem
echter voor die fuizelende akkoorden, die door de geurige
lucht ruifchen, opdat bet wezenlijk verheven flandpunt, dat
hij beklom, hem niet doe duizelen, zoo na aan fuizeien verwant. R. H . G R A A D T j 0 K E R S laten wij flilzwijgend defilWren . A . M . B E R K H OV T hopen wij weder to ontmoeten ,
en wenfchen hem intusfchen toe, wat hij zoo vurig verlangt .
D u s s E A u's befcheiden Tier oefene zich even bevallig . Het
clot van B I E R M A s' gedichtje aan w E S TERM A
is roerend
en vaderlandsch . Van s c u I m s n E I M E R's versje wenschten
wij dat to kunnen zeggen .
U B I K W E D D I K mogen wij
i!et rneer under de jrt,gdige Dichters noemen ; bijkans nit s-
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oak niet, aliens dichttrant altoos iets naffs behoudt .
maakt den verzamelaar een compliment, waaraan
wij gaarne ons zegel heehten . De beide ftukjes van j. P. H AS E B R O E K kenmerken den vurigen Dichter,, die fijn gevoelt,
en dat gevoel in fikfche zangen weet nit to gieten . Onder
de jongere Dichters keuren wij hem eene eerplaats waardig,
die hij later voorzeker tegen hoogeren zetel zal verwisfelen .
Op lien zetel zit reeds Mr . A . B O G A E R s , then wij bier
voor her eerst ontmoeten .
evere her vaderland nog dikwerf
zulke helden en . . . zulke dichters , am ze to bezingen I Her
Dorpsklokje van W I S M U
E R befluit met zachten toon de
rij , die wij eenigermate poogden to fchetfen , en den inhoud
van dit aarboekje, waarbij een algemeene Inhoudafzonderlijk
is iiitgegeven, van 1`319 tot 1833 ingefloten .
Korter hopen wij in ons verflag to wezen over den
4lrnanak voor• het SchooBe en Goede, die zijnen broeder zoo
waardiglijk ter zijde treedt, en thans aan de Redactie van
den Heer ROB I D E VA
D E R A A is toevertrouwd. Vier
prozaflukjes getuigen van de welverfnedene pennen der
Heeren VA
BA MAE , HEI E, STARI
G en den OiIgenoemden jeugdigen Romanfchrijver van Hermingard van
de Eikenterpen . Alle hebben wezenlijke verdienfte, inzonderheid de twee laatstgenoemde . K I s s E I u s opent her dichtwerk met eene fraaije navolging van D E
A M A R T I
E.
VA
W A R 1 volgt hem op den voet, en brengt, nog
gelukkiger, vreemd ooft op Hollands grand over ; en de
Verzamelaar flaat , in een roerend vers , toonen aan , die allten een Vader kan oaken . Het Papiermnaken van C H R I S T EM E I E R toont den niet onbekwamen Dichter ; nog meer
her Proces van den Abt enz ., door Mr . A . TE T I 0 ,
in den kunftigen trant van S T A R I G's verhaaltoon . De
gevoelige M o E s . . . . Maar wij moeten ons bekorten . De
bundel getuigt van den fmaak des Verzamelaars . Alleen
zouden wij her versje van s C HI M s H E I M E R, De
atuur ,
bezwaarlijk de plaats hebben ingeruimd, die betbeflaat . Her
is ons duister , en her flat wekte een' glimlach ! Du fublime au ridicule, it n'y a qu'un pas . - Een keurig afbeeldfel van Mevrouwe de Prinfesfe VA O R A
E wordt
door cen zevenregelig versje begeleid, dat de Verzamelaar , misfchien nit zedigheid , tot hekfluiting doet dienen ,
maar eene plaats tegenover her bevallige beeld zou verfierd
hebben . De overige vier fraaije plaatjes verhoogen den
TEik
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ttunstmem vat) dell Graveur yr II , inzonderhcid dat bij
bet verhaal Meerhuyzen , ' t geen om den inhoud wei waardig
is , door zulk eene kunst begunfligd to worden .
De Dichters fchijnen bet wet op onze eugd geladen to
hebben, en de groenen worden van de oude Akademieburgers
niet malsch beproefd ; getuige bet eerlle ftukje van den
ederlandfchen Volks-Almanak , waar tie grij ze
OOTS, op
zijnen krachtigen toon , den boezem lucht geeft, en der
verwende fehare onzer aankomelingen bet wijndrinken, kolveh en tabakrooken aanbeveelt . Voorzigtig , edele Dichter 1
aat de eugd, bij alle hare gebreken, niet in tegengeftelde
fouten vervallen . Misfchien voegden zij bij uwen raad nog
jeneverdrinken en punchzwelgen, om de maat to vullen ;
en zoo dat dan de krachtige teelt worden, die gij wenseht ? . . .
Het proza-verhaal van den Heer W A R S I C K verdiende
niet door een zoo ongelukkig uitgevoerdplaatje, als dat van
den Graveur I E U W H o F F, vergezeld to worden , dat , nog
wet als een uithangbord , den titel van dit boekje weinig
aanbeveling bijzet . Ook bet I,Tsvermaak fchijnt door een'
leerling op naam zijns meesters gemaakt, en bet versje van
den Heer B R E S T E R veelligt om bet prentje vervaardigd,
en this alles behalve geInfpireerd. .Teroen, van denzelfden
Dichter , toont , dat hij de kunst beter verftaat ; bet is in
zijnen gewonen lieven , naiven trant . De andere twee caricatuurprentjes zijn beter uitgevoerd ; maar bet fprookje van
den Poltepel is zoo oud en opgewarmd als de anecdote van
bet Zwaard, en beide verdienden bezwaarlijk de eer, oui
door afbeeldingen bijzondere opmerking to verwekken . Van
betere gehalte zijn de bijdragen van bekende Dichters, waar
de ouderdom at weder de kroont fpant in tie evensregeten
van den Heer V A W A R A, allerbevalligst door T a
E a
opgevolgd en door V A
0 0 S TE R W Ij K B R U Y
lnimig
nagetreden . Behalve enkele flukjes van waarde, die in dezeu
bundel niet ontbreken, is bet geheel zoo los en Iuchtig
opgeflagen, dat wij voor ons niet extra hoog met dit volksboekje loopen, waaraan een zorgvuldige Redacteur fchijnt
to ontbreken .
Wij befluiten ons verflag met den edertandfchen ~Inehdo
ten-Almanak , die in t7riesland beter dan bij ons verflaan zal
worden . Wij hebben reeds dadelijk op 10 . anuarij bet woord
mood, in den zin van snugger, aangetroffen . Peestertrapper zal
door Hollandfche lezers bezwaarlijk begrepen worden, zoo
weinig als verfcheidene anecdoten, die *ij zelfs voor geheel
ederland duister achten . Het boekje is overigens niet zuiver
van druk- , fpel- en taalfouten , en de inhoud zoo bont, als men
van dergelijke verzamelingen verwachten moet, die men niet
ongepast bij een' banketbakkerswinkel vergeleken heeft, wier
producten , to drok genoten , fpoedig verzadigen ; offchoan
wij gaarne verltlaren , geene vergiften under dit fuikergoed
gevonde l re tlebbee . .

BOEKBESCHOUWI G
ezus Opflanding de Grondzuil van het Christelifk Geloof ; door j . H . SO S T R A , Predikant to Helder .
Te Amflerdam, bij . Guykens . 1832. In gr . 8vo .
VIII en 347 bladz . f 3 - 60.

H ot vriendelijke verwijt, aan ons Tijdfchrift onlangs in
de Bifdragen voor Boeken- en Menfchenkennis van de
en VA
Heeren S C HU
D E R HOOP gedaan, dat
bet wel eens achterlijk is in bet beoordeelen van boeken, heeft Rec . ditmaal op zichzelven moeten toepasfen . Tot narigt aan die Heeren en aan alien, die
zich over zoo iets beklagen , dient, dat Rec . or doorgaans zijn werk van maakt , om ftukken , die men min
of meer als vlugfchriften of als levioris momenti moet
befchouwen , fpoedig to beoordeelen ; terwijl hij nederig
wil bekennen , een book van wetenfchap eerst opzettelijk
to moeten befluderen , niet zelden her- en herlezen en
andere fchriften naflaan , v66r dat hij zijne Recenfie ten
papiere durft brengen ; zijnde hij , zooveel mogelijk ,
op zijne hoede, geene onbekookte magtfpreuken voor
befcheidene , offchoon altijd vrijmoedige , boekbeoordeeling aan de markt to brengen .
Het onderwerp , in bet onderhavige werk behandeld,
is van to veel belang , om geen zorgvuldig onderzoek
waardig to wezen . De opflanding van j E z u s is inderdaad de grondzuil des Christendoms . Met de waarheid of onwaarheid dier gebeurtenis flaat of valt de
geheele Evangelieleer . In bet eerfle geval is bet eene
ijdele fabel , en blijft dat , al kan men j E z us' onfchuld en de reinheid zijner Zedeleer in een holder daglicht plaatfen . In bet laatfle is hot een onfeilbare gids
in leven en fterven ; offchoon ook bier en daar nog
duisterheden overblijven , wclke bet bekrompene menO. 2.
D
BO KBESCH . 1834 .
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fchelijke verfland niet ontraadfclcn kan . Geen wonder
dan , dat de waarheid dezer gebeurten meermalen door
het ongeloof aangevallen , maar ook dikwijls mannelijk
verdedigd is . Er beftond echter, althans zooveel ons
bekend is , in onze taal geen werk , waarin de waarheid van j E z u s' vcrrijzenis naar de behoefte van onze
dagen gehandhaafd en haar belang aangetoond wordt .
In dit gebrek onzer godsdienftige etterkunde heeft de
Evangelisch- utherfche Predikant aan den Helder, 3 .
If . S 0 S T R A
, voorzien door bet gefchrift , hetwelk
wij onder bovenftaanden titel aankondigen, en waarvan
wij thans verflag willen geven .
Wij moeten beginner met den gang der denkbeelden
kortelijk op to geven . Bij het onderzoek, of de opftanding van j E z u s eene ware gebeurtenis zij , komt
het in de eerfte pleats aan op de menfchen , van wie
wij het berigt eener zoo zonderlinge gebeurtenis hebben
ontvangen . Kunnen wij ons op hunne getuigenis veilig
verlaten ?
a , zegt S o S T 1t A in een eerfle IH.oofdftuk : Re 4postelen waren flellig overtuigd, dat jEz u s uit den dood is opgeflaan . Maar, hoe kwamen
zij tot die overtuiging ?
iet , dan na een onpartijdig ,
geftreng en bedaard onderzoek ; terwijl hunne guile opregtheid van zin, hunne onbegrensde waarheidsliefde,
hunne naauwgezetheid van gemoedsbeftaan hen vatbaar
en gefchikt maakte, om, door bovengenoemde wijze
van onderzoek, voor zichzelven, in deze gewigtige
zaak, tot voile zekerheid to geraken . Doch, zijn nu
de Apostelen tegen de aantijging van bedrog verdedigd,
de bedenking fchiet nog over, dat zij „ goedwillige en
„ vrome dweepers" kunnen geweest zijn, „ die, inge„ nomen met een herfenfchimmig ontwerp van 's men„ fchen zedelijke verbetering , na den dood hunnes Mees„ tens , die er als flagtofler voor gevallen was, juist
„ door then flag tot verdere volvoering van hetzelve
„ werden uitgelokt, en door eene opgewonden en fchuins
„ wcrkende (?) verbeclding misleid, zich in het hoofd
„ zullen gebragt, en eindelijk wcrkelijk geloofd hebben,
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„ dat Hij uit bet graf was wedergekeerd en in betere
„ wereld hunne betnoeijingen begunftigde ." Maar wanneer wij de mocite nemen van de dweeperij in haar wezen , in Karen oorfprong en in hare kenmerken aandachtiger na to gaan , dan befpeuren wij gemakkelijk ,
dat geene dezer omftandigheden zich bij de getuigen aangaande j E z US' op ftanding vertoonde ; aangezien noch
hun innerlijkc aanleg dweeperij begunftigde , noch de
uiterlijke onlflandigheden, in welke zij verkeerden, dezelve bevorderden , gelijk ook geene der opgegevene kenmerken dier zielekrankheid bij hen gevonden werden .
Vreemd zou bet alzoo kunnen fchijnen , dat doze , tastbaar ongerijmde , befchuldiging zoo dikwijls is herhaald geworden ; dit ontftond cchter of uit voorbarigheid, der onkunde eigen, of uit we '!rzin des harte,
om icts toe to ftemmen, dat deszelfs bedorvenheid ontmaskert .
Maar, zegt men misfchien, indien de gefchiedenis,
aan welke men cen zoo groot belang hecht, nader
wordt befchouwd, dan rijst toch menige bedenking tegen hare waarheid . De Apostelen mogen daarvan ftellig overtuigd zijn geweest ; de zaak zelve is to zonderling, bet verhaal van dezelve fpreekt zich to veel tegen, orn bet op hunne getuigenis to gelooven . Het is
toch , waarfchijnlijker , dat getuigen zich in hunne waar„ neming bedriegen, dan dat iets gebeure, hetwelk wij
„ reden hebben voor onmogelijk to houden ." Aan de
beantwoording van alle die uitvlugten en bedenkingen
wijdt onze Schrijver cen tweede Hoofdftuk, in hetwelk
hij de gcfchiedenis van E z u s' opflanding toctst aan
zichzelve . „ Meermalen is men geftruikeld tegen bet
„ ftrjjdige en bet tegen elkander inloopende, dat men
„ voorgeeft in de berigten van E z u s opflanding aan
„ to treffen . Alle fcherpzinnigheid is er to hulp ge„ roepen , om tegenfpraak op tegenfpraak to ftapelen,
„ ten einde de verhalers met elkander in ftrijd to been„ gen en den eenen door den anderen to logenftraflen,
„ alsof zij, getrouw aan de boofdzaak, vergeten hadD 2

:a
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elkander in de plaatfing dcr neven(bij)omftan„ digheden to raadplegen ." Echter, „ wat de hoofdzaak
„ betreft , daarin heerscht alaemeene eenftemmicrheid,
„ dat j E z u s met den dageraad van den derden dag na
„ zijnen dood door Goddelijke kracht van boven" (bier
is of Goddelijke of van boven overtollig) „ is opge„ ftaan uit hot graf ; dat vrouwen de eerftc ontdekking
„ gedaan, hot eerst den Meester aanfchouwd hebben ;
„ maar in bijomftandigheden wordt verfcheidenheid in
„ den gang des verhaals ontdekt . Staan bier of daar
„ gapingen, welke alleen bet argwanend verftand tot
„ hatelijke gevolgtrekking kunnen verleiden, maar den
„ onpartijdigen en waarheidlievenden onderzoeker nict
„ zullen verontrusten, al moest hij ook erkennen, dit
„ of dat fchijnt in de pen gebleven to zijn , bier of
„ daar fchijnt de Schrijver iets niet geweten to hebben,
„ dat de andere, in de vooronderftelling van algemeenc
„ bekendheid, vlugtig aanroert ; want al tracht men
„ hem to verbluffen met de meesterachtige vraag : waar
„ blijft bier de Goddelijke ingeving, waarop deze Schrij„ vers zich beroemen? hij zoekt zich niet met uit„ zonderingen to behelpen, omdat hij weet, dat de
„ Apostelen daardoor wel voor dwaling behoed, maar
„ niet alwetend zijn geworden ." (*)
Zeer flaauw zal echter die fchijn van tegenftrijdigheid
warden, indien wij in aanmerking nemen, dat de Evangelisten hunne berigten hebben geput uit de moddelijke
verhalen van onderfcheidene ooggetuigen, van welke
ieder, in de eerfte ontroering, in de bijomftandigheden
iets verfchillends had waargenomen, hetwelk in de verhalen onwillekeurig moest doorftralen . Bovendien deelden zij deze gebeurtenis eeniglijk mede met bet oogmerk, „ niet, om, in cone geregelde orde, hot veertigdaagfche tweede leven van E z u s to verhalen, maar,
• daagfche
„ om aan de beftemming" (liever, den last) „ to vol• doen, hun door den Meester opgelegd, namelijk, to
• getuigen, hetgeen zij gezien en gehoord hadden ."
Eindelijk, wanneer men hot verhaal, zooveei mogelijk,
*) Doze lange volzin loopt niet good los .
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tot an gelicel brengt, treft ons de natuurlijkc gang , .
zoodat de fchijn van tegenftrijdigheid gehcel verdwijnt,
en het onecrlijk wordt, eene zaak to ontkennen, omdat
zij flechts cenvoudig en natuurlijk verhaald words .
u
zal men zeggen : dit zij zoo ; de oneenparigheid der
berigten, ten aanzien der bijomftandigheden, moge zich,
bij eenftemmigheid in de hoofdzaak, vrij voldoende laten verklaren, de toedragt der gebeurtenis zelve, zoo
als ztj daar ligt , is to onwaarfchijnlijk, om haar geloof to geven . Het voorval met de wachters b . v . fchijnt
verdacht . - een ! is het antwoord . Dat de aanwezige
leden des Sanhedrins tot zulk cene list de toevlugt
namen, is niet onnatuurlijk . En de bedenkingen tegen
de waarheid van dit „ onkiefche voorval" verdwijnen
geheel , wanneer men voldoende redenen geeft , waar
om de vrouwen, die zoo gerust naar het graf op weg
gingen, niets van eene militair-geregtelijke bezetting
wisten, - waarom de zaak in al Karen omvang niet
fpoedig ruchtbaar werd en de menigte naar bet graf lokte, - waarom de Regters nict, gelijk toch, om confcquent to zijn, had moeten gefchieden, de Apostelen
vervolgden, - waarom deze den oden hun bedrog niet
under het oog bragten, -- en waarom M A T T H E u s
alleen van dit voorval melding maakt . Maar, roept het
ongeloof, aan welks maar nooit einde komt, in vermeende zegepraal uit : die gehecle zaak wordt toch flechts
berigt door mannen, in wier belang deze gebeurtenis
viel . De vermeende Verrezene vertoont zich niet, dan
uitfluitend aan hen . „
och zijn vijanden, noch het
„ onpartijdig yolk hebben iets van zijn aanwezen na zijn
„ fterven vernomen, dan nit den mond zijner vrienden,
„ die zich voorzigtig aan lastige navraag ontduiken,"
(onttrekken) „ door elk met de verzekering a1 to fchepen, dat Hij ten hemel gevaren is . Waarom zich
„ niet openbaar vertoond?" En inderdaad, oppervlakkig fchijnt het, dat deze aanval geducht en er niet veel
tegen to zeggen is . Maar al konden wij geenc voldoende redenen bijbrengen, waarom n z u s no zijne op_ .
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ftanding niet aan al het yolk verfchenen is ; dat is niet,
• alsof Hij zich voor alle anderen, behalve voor zijne
„ vrienden, onzigtbaar had gehouden," maar „ dat Hij
„ geene opzettelijke proef in het werk gefteld heeft , om
„ aan het yolk zich op die wijze to openbaren, als dit
„ met hen bet geval geweest is ;" dan nog zou dit
„ de gefchiedkundige trouw niet aan het wankelen brengen .."gen " Echter is de bedenking niet zoo onoplosbaar,
als zij fchijnt.
E z u s' karakter toch en doorgaande
handelwijze verboden zulk Gene openbare vertooning .
Zich als zegepralend overwinnaar hunner boosheid to
doen zien, ftreed tegen zijne edelmoedigheid . Het geloof, dat op zulk eene wijze gewerkt was, ontftond
dan niet door zedelijke kracht, maar uit noodzakelijkheid . Om zijne onfchuld to ftaven, was het nict noodig . Op de vraag, of Hij het niet verfchuldigd was
aan het gewigt en belang zijner zaak, kan men antwoorden, dat zijne openlijke verfchijning den leden van
den oodfchen Raad toch alle uitvlugten niet zou of
gefneden hebben . Deze waren van zoo vele wonderen
to vergeefs getuigen geweest . Zij moesten dan beginnen met de erl entenis, de onfchuld vermoord to hebben . Zelfs zou deze verfchijning voor n z u s' zaak
eerder fchadelijk, dan voordeelig geweest zijn . Maar
aan het yolk dan? „ Ter bereiking van eenig oogmerk in deze(n) had de Verlosfer op nieuw eerie
„ aardfche loopbaan moeten inflaan, en het oodfche
• land, zoo als vroeger, zoo niet veelvuldiger, moe„ ten doortrekken ; want indien de zaak op geene over• tuiging, dan volgens een Thomafiaansch beding, kon
• aanfpraak maken, zou eene enkele verfchijning nog
„ zeer weinig gebaat hebben ; want eenige honderden
• in den tempel of fommige bewoners van deze of gene
• landftreek konden even zoowel door zinbedrog mis„ leid worden , als twintig , dertig anderen , voor het
• minst, die twaalf, j a meer getuigen betwijfelt, kan
• het ook duizend doen, en het is gehan met de wer„ king van eigen ondervinding en gefchiedkundige trouw
„ op anderen, die het eerfte misfen .
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„ aat ons bet blad ouikeeren , en voorondcrilellen ,
„ dat de Raad en bet yolk tot overtuiging gebragt wer• den , dat de Gekruiste door Goddelijke kracht in bet
• leven was teruggekeerd ." Welke zouden dan waarfchijnlijk de gevolgen geweest zijn ? Verwarring en burgerlijk oproer . De K A A F A S S E
en dergelijken bij
de vestiging des Christendoms aan deszclfs hoofd . Dc
bekendwording van bet Evangelic aan Heidenen verhinderd door oodfchen trots . Het Christendom ineengefmolten met hetgeen toen voor Mozaisme gehouden werd .
En zouden dan de nu twijfelenden hunne~uitvlugten fparen ? een ! „ als j E z v s vijanden er van overtuigd wa• ren geworden , en wel in die mate , dat zij openlijk
„ voor de wereld er voo{ uitkwamen, , zouden immers
„ ook zij zijne vrienden geworden zijn , en dus al weder
„ cenzijdig . Hoeveel zou er tegen dezelve in to leggen
• wezen, en zoo veel to meer, als de overgang van haat
„ in vriendfchap hen met gloeijender geestdrift had doen
„ fpreken . a veel heviger zouden de berigten van eenen
„ A
A S en K A A F A S, dan die van eenen tI A T„ T H E u s en j O H A
E S aangevallen worden ." Zulk
cene redenering is regt gepast en fnijdt hout . Maar verder . Men heeft evenmin regt to klagen over gebrek aan
getuigenis van eenen of anderen ongewijden Schrijver .
„ \Vat zou getuigenis van vreemden afdoen, als men
• ooggetuigen voor leugenaars durft uitmaken ?"
Ook nit deze, zoo men meende, onverliesbare vesting
is alzoo de vijand des Christendoms verdreven ; misfchien
zal hij nu beweren, dat de zonderlinge omgang van j E z u s
met zijne vrienden, na zijne opflanding, onmiskenbare fporen van verdichting draagt . Maar was dan de aard van
zijne openbaringen in then tijd niet overeenkomflig met
de waardigheid van zijnen perfoon en de flandverwisfeling, welke Hij ondergaan had? Voegde zoodanig ecn
omgang niet aan zijne bedoelingen , om zijne vrienden
van de waarheid zijner herleving to overtuigen, hun de
Profetifche fchriften to verklaren , en hen tot hunnen
verderen werkkring in to leiden ? Eindelijk mag hij , die
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halsflarrig weigert de oogen voor het licht der waarheid
to openen , zeggen : de opflanding van j E z u s is a
priori iets onmogelijks . Doch ook dit baat hem niet .
Deze daadzaak is klaarblijkelijk een werk uit God, niet
van menfchen, en bij den Allerhoogfle noch phyfisch,
noch moreel omnogelijk . Het meer vreemde houden wij
voor onmogelijk, of althans moeijelijker . Maar in God
beflaat geen onderfcheid tusfchen het gewone en buitengewone. - Wij zouden hier bijgevoegd hebben, dat de
geheele bedenking niet to pas komt . Ook desaangaande
is waar, wat K A P .p van de geheele Goddelijke openbaring zegt (*) : „ es ist eine Thatfache (res facti),
• die folglich auf hislorifchen Beweife beruhet," en :
„ kann das Factum historisch dargethan werden, fo
„ beweist alles Raifonnement a priori nichts davider ."
Zal nu het pleit voldongen , en de waarheid : j E z u s
is opgeflaan van den dood, boven alien twijfel verheven worden , dan verdient ook het gedrag der Apostelen , bij hunne prediking dier waarheid , onze aandacht .
• Uit hun gedrag kunnen wij de waarde van hunne getuigenis tuigenis bepalen ; en indien in het onderzoek van de
• wijze , waarop zij hunne getuigenis van j E z u s op„ handing geopenbaard en hunne overtuiging van derzelver zelver waarheid gehandhaafd hebben , blijkt , dat zij
„ mannen waren van gezond verhand, cerlijk in handel
• en zuiver in bedoelingen ; dat zij kalmte met voorzig„ tigheid , vrijmoedigheid met befcheidenheid paarden ,
• door belangelooze liefde tot menfchengeluk gedreven
„ werden , en door geenen tegenhand , hoe groot en
„ zwaar , zich lieten affchrikken , - dan moet geloof
„ aan c H R i s ru s de eindelijke prijs van ons naauwgezet
„ onderzoek worden ." De ontwikkeiing daarvan maakt
den inhoud van het derde Hoofdfluk uit . De Apostelen deden dit met voorzigtige kalmte , geene openbaarmaking fchuwende, zich onthoudende van onhuimige
drift, van onbezonnen ijver tegen de partijen, met welke
(*) horles . fiber die C/rr . Religiossslebre, Th. I . S. 11 , 12 .
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zij to worftelen hadden , van overdrevene verlaging hunner vroegere denkwijze . Bij tegenfpraak , befpotting en
fmaad bleven zij bezadigd ; voorzigtigheid leidde hen ,
in het zwijgen niet minder , dan in het fprekerr. - De
Apostelen deden het ook met vrijmoedige befcheidenheid .
Zij matigden zich geene de minfle heerfchappij aan .
Verdedigen zij zich , het is met uit roemzucht . Kumaen
zij vermijden , hunne hoorders tegen zich in het harnas
to jagen, zij doen dit . Maar geldt het hunne hoogfle
roeping , zij zijn dan even vrijmoedig als befcheiden .
Men denke aan P A U U S voor F E I S . - Zij deden
het al verder met belangelooze goedwilligheid . Zij werden nict gedreven door eigenbaat of verkeerde oogmerken ; verkondigden het Evangelie alleen , om anderen
wijzer , beter en gelukkiger to maken , en kozen den
regten weg , om tot hun doel to geraken , zonder een
enkel zijpad in to flaan , hoe fchijnbaar dit laatfl :e ook
hunne belangen mogt bevorderen . Deze hunne belangelooze goedwilligheid, met achtbaarheid en ernst verbonden, bewees niet alleen de deugdelijkheid van hunne
zaak, maar baande haar ook toegang tot het hart . Zij deden het, eindelijk, met onbezweken moed . Ware
deze een wapentuig geweest van bedrog, dan is hunne
f'andvastigheid onverklaarbaar ; ware dezelve een gevoig
van dweeperij, dan wordt de zaak nog wondervoller ;
maar was hun moed een gevolg van welgegronde overtuiging, dan blijft er geen fleun meer over voor twijfel
of verdenking .
Is evenwel de ganfche zaak wel van gewigt genoeg,
om cen zoo uiteengezet betoog to vorderen ? Voorzeker ; zij betreft eene waarheid van het allerhoogfce gewigt . Dit wordt in het vierde of laatfte Hoofdftak ontwikkeld . De opflanding van E z u s heeft de doorzetting
en voltooijing van zijn plan, tot eil der menfchen ontworpen, mogelijk gemaakt . Deze gebeurtenis heeft ook
het geheimzinnige, dat Hem en zijne eer omhulde , opgehelderd . Zij handhaaft niet alleen het regt der Apostelen als Zedeleeraars, maar verleent ook gepasten aandrang en uitlokkende aannemelijkheid aan hunne lesfen .
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Trouwens , ware c H R i s r u s niet opgeftaan, dan hadden zij bet regt niet, die pligten voor to fchrijven, welke
wij in hunne fchriften aantrefl'en ; dan verbeuren de
drangredlenen, welke zij bezigen, alle kracht en waarde ;
dan zijn hunne beloften van rust voor bet geweten, bijftand uit den Hemel ten goede, kalmte in uitwendige
omftandigheden en zaligheid in het toekomende leven even
logenachtig , als de grond bedriegelijk is , waarop zij
hunne prediking bouwden . Het omgekeerde is waar, inthen j E z u s uit den dood is opgeftaan . En eindelijk
heeft deze opflanding eene beftendige betrekking tusfchen
Hem en zijne vereerders tot ftand gebragt .
Wij meenden , ons niet to zeer to moeten bekorten in
bet opgeven van den gang dezer Verhandeling, aan welke
wel niemand , die bet bovenltaande aandachtig heeft gelezen , den naam van een belangrijk ftuk zal ontzeggen .
Wij hebben bet werk dan ook met veel genoegen gelezen
en prijzen bet van harte aan . Eenige aanmerkingen, welkee
wij desniettegenftaande op hetzelve hebben , mogen wij
niet terughouden .
(Het Plot hierna .)

Godsdienst en Christendom . Een eesbock voor Vrienden van het Ware en Goede . Door . D E G R A A F F,
Predikant to Bloemendaal. Te Amflerdam , bij W .
Brave , un . 1832 . In gr . 8vo . 293 Bl. f 2 - 60 .

I

n 1830 is van dezelfde hand , bij de Erven F . B 0 H
to Haarlem , in bet licht verfchenen : Theophilns . Een
eesboek voor hrienden van Godsdienst en Christendom .
Wij hebben in de etteroef. voor 1831 onze gedachten
over dat werk gezegd, en ann bet einde van onze allezins gunftige beoordeeling destijds den wensch geuit, dat
de Schrijver zich opgewekt mogt gevoelen , om in denzelfdeh geest meer to laten volgen . Aangemoedigd door
de goedkeuring van andgenooten , die in Godsdienst en-
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Christendom belang flellen, biedt de Heer D E G R A A F F
een gelijkfoortig gefchrift aan , dat wegens belangrijken
inhoud even zeer aanprijzing verdient. De behandelde
onderwerpen zijn : I . Gronden van gerustheid l welke
de Godsdienst ons voor de toekomst aanbiedt . II . De
waardigheid en pligten eener Christel~rke Moeder . III .
De verlosfing des Menschdoms door
ezus Christus,,
in verband befchouwd met de uitgebreidheid der Schepping . IV . Het aandenken aan fez us , als een krachtig middel tot bevordering van onzen Christehjken wasdom . V . Christelijke toefpraak aan de ouden van dagen . V I. De laatfe avond van fez us leven . VII . De
eerfe dag van ezus opflanding . VIII . Het Gebed. IX .
De invloed der Temperamenten . X . De wijsheid en billorkheid van God in bet toelaten van bet kwaad en in
bet fparen van groote zondaars . XI . Een blik in hot
dagboek onzes levens . XII . De hooge waarde en voortrefelt~kheid des Bijbels . Wij achten het niet noodig,
de bijzonderheden van elk fluk nader op to geven . Uit
den Theophilus is bekend, in welken geest de Heer Dr,
G R A A F F fchrijft . Men vindt hier dezelfde degelijkheid,
inilde beginfelen en godsdienflige flrekking, zonder overdrijving aan den eenen of anderen kant . Wij verblijden
ons , dat zoodanige boeken lezers vinden . Een oorfpronkelijk work , als dit van D E G R A A F F, verdient ook allezins de voorkeur boven menige vertaling
van vreemde voortbrengfelen , welke niet altijd voor
onzen landaard gefehikt zijn . Doze en gene uitdrukking bier en daar moge ons minder gepast toefchijnen ;
wij betuigen echter hot geheel met bijzonder genoegen gelezen to hebben , en vertrouwen , dat niemand ,
die belang flelt in verlichting des verflands en veredeling des harten , het book zonder flichting uit de handen zal leggen .
Wij geven den Schrijver in bedenking , of bl . 34 nict
to onbepaald is gezegd , dat kinderen als eene belooning
moeten aangemerkt worden . Meermalen toch hebben ouders verdiiet , wanneer zoon of dochter niet luistert naar
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goeden raad . Bovendien kon men nog vragen , waarvoor dan zoodanige belooning wordt gegeven ? of in
bekrompene omflandigheden en bij drukl ende armoede
een tairijk kroost ook belooning is ? en voorts , of echtgenooten, in geval van kinderloosheid, gerekend moeten worden geene belooning to ontvangen ? Wij hcbben voor bet overige dit fluk, over de waardigheid en
pligten eener Christelijke Moeder , met bet uiterfte genoegen gelezen, en gelooven, dat de S chrijver het
woord , waarop wij aanmerking maken , heeft gebezigd ,
zonder to denken aan inogelijke gevolgtrekking. Wij
voegen bier nog bij , dat bet woord oorbiecht , bl . 185 ,
alwaar van eene openhartige bekentenis onzer meest verborgene afdwalingen en verkeerdheden , bij bet bidden
namelijk , wordt gefproken , ons minder gepast is voorgekomen. Men weet, van waar die uitdrukking haren
oorfprong heeft . Wij 'zouden dus niet zeggen : Zulk
eene oorbiecht is in Gods Woord waarl~7k gegrond. Ook
niet :
Pij moeten Hem onze wegen vertellen ; noch
boor Hem moeten w# geene geheimen hebben .
Het werk is in een' duidelijken en over bet geheel
zeer goeden flijl gefchreven . Wij hebben echter eenige
onnaauwkeurigheid opgemerkt ten opzigte van de geflachten en van den vierden naamval . Taalfouten zijn ,
bl . 9 . lag (leide of legde) , bl . 34 . gij zag , bl . 49 .
vermoeid (vermoeit), bl . 137 . verhuist (verhuisd), bl .
140 . leeme (leemen) but , bl . 141 . vermoeidt (vermoeit) .
Ook de punctuatie is niet altijd in orde .

lets aan en over .
.
I H o F F , door G . H . VA
E
S
D E .
Eene Bffdrage , zoowel tot de beoordeeling der Eeuwfeesten van des Heilands dood en
van de Goddelffke invoering des Christendoms, als
ook tot die Eeuwfeesten zelven . Te Zwolle, bij .
Zeehuifen , r . 1833 . In gr . 8vo . 54 Bl . f : - 80 .
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oefenaars zich verpligt hebben gevondcn , om , in o .
XI , voor Sept . 1833 , bl . 470 en volg . , een' onbefcheiden uitval van den Heer V A
S E D E
of tc
,
en
zij
befloten
derzelver
verdediging
destijds
,
weren
met aan den to onregt vertoornden man de algemeen
bekende taal van den Apostel P A U u s to herinneren
De
iefde gelooft alle dingen - z j hoopt alle dingen .
Zij vermeenden to mogen verwachten , dat doze herinnering door een' Bedienaar van het Evangelie des Vredes
en der
iefde zou zijn ter harte genomen , en floegen
daarom weinig of gcen geloof aan de loopende geruchten, wegens verregaande oneenigheden, die in den
fchen Kerkeraad en Gemeente , bij het vervullen eener
vacature, zouden zijn ontfcaan, en waarbij de Heer
V A
S E D E
, als de voorname oorzaak , is genocmd
geworden .
1Vel was de man, reeds vroeger, als geenszins van
vredelievenden aard zijnde, bekend, en velen herinneren
zich nog den ftrijd , van zijne zijde gewis met weinig
gematigdheid, tegen den Hoogleeraar s . M U
E R gevoerd ; wel was men algemeen onderrigt , dat niet
lid van het Zwolfche Ministerie aan hem , bij zijne beroeping van Middelbert, zijne item had gefchonken
dan men gaf den moed niet op , om to hopen , dat de
Heer V A
S E D E
, in j aren toenemende , en meer
en mcer het ongepaste en onbetamelijke van twist en
vijandfchap inziende , eindelijk zou hebben beginner to
leeren, de waarheid, die hij zoekt , in do iefde to
betrachten .
Het voor ons liggende lets aan en over . . I II OFF levert echter een treurig bewijs op , hoe weinig
zijne driften weet to beteugelen ; en
vA
S E D E
het bedroeft elk regtgcaard Christenhart , dat de man
zichzelven en den eerwaardigen land, then hij bekleedt,
z66 verre heeft kunnen vergeten !
o .,
Ons Tijdfchrift gaf, in het hierboven vermeldc
S
E
D
E
verflag,
en
van de - Feestrede des Heeren V A
verklaarde daarbij , in dezelvc nicuwc bewijzen van 's
Zwol-

6s n
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mans bekwaamheid, ook als openbaar fpreker, to hcbben gevonden ; maar ook tevens, dat de gronden , voor
het bepaalde voorflel , ter viering van een plcgtig Eeuwfeest der invoering des Christendoms , ontleend , hem
onbevredigd hadden gelaten ; en de fleller van dit verflag hoorde niet flechts , maar fprak ook met, vele eeraars over dit onderwerp , ten gevolge waarvan hem duidelijk bleek , dat verre de meesten zich met het gevoelen
des Heeren V A S E D E niet konden vereenigen .
Van dit gevoelen was ook de Beoordeelaar (G .
.)
in de Godgeleerde Biydragen , en hlj gaf daarvan rekenfchap in Gene uitvoerige Recenfie . Volgens V A S E I H O F F , Predikant to Gouda , dies de
D E
, is Do .
Redactie, naar 't fchijnt, aan hem ter prooije gaf, de
fleller van dit fluk, waarmede, blijkens de malfche aanmerking van V A
S E D E
, „ dat Tijdfchrift is gefchandvlekt geworden , door het plaatfen van eenen boosaardigen en vilainen aanval" tegen hem gerigt .
Dan, Do . I H O F F had bevorens een twaalftal eerredenen uitgegeven , en de geleerde S-R had, in de
Godgeleerde Bafdragen, de tweede
eerrede min gunflig
beoordeeld . Deze bijzonderheid is genoeg, om VA
to doen uitroepen : „ Dat deze I-Iomileet ,
S E D E
„ ( I H O F F) die met zoodanig meesterfluk voor het
„ publiek optrad, tot het gild van Recenfenten in onze
„ Godgeleerde B~dragen kon verheven worden , be„ hoort voorzeker tot de ongewone verfchijnfels van
„ onzen miraculeuzen tijd, die wel eens geloovig ge„ noeg is, om aan to nemen , dat met het ambt ook
„ wel het verf and komen zal ." Het was ook waarverfchillen
lijk to erg, dat men van VA
S E
D E
durfde , en de man „ wierp dan ook in de eerfle oogenI H o F F als zoodanig verblikken het fluk., waarin
waand Kritikaster hem openlijk aanrandde, (let wel,
ezer !) met diezelfde diepe verachting uit de band,
waarmede het to Z7volle en elders van alle weldenkenden ,
kennen, overladen is
die de zaak en VA
S E D E
geworden ; men wilde niet, dat hij er notitie van nemen, maar het door een verachtend flilzwijgen beant-
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woorden zou . Hij zelf helde daartoe (gelijk hij zegt)
eerst zeer over, en dacht aan zeker versje
Aber dem unbedeutenden Geklaffer
Kleiner Geister and elender Kii$er
Geh' ic'h mitleidig and ltichelnd vorbei,
Und achte nicht auf das leere Gefchrei . "
Eilieve, Do . VA
! U ne vraag, alvorens
S E D E
wij voortgaan , en bijaldien gij in ftaat zijt een bedaard
antwoord to geven : Gij dacht aan dit rt~mpje ; waaraan zou , dunkt u , de -4postel der
iefde , de vronde 0 A
E S , wel, eerst en boven alles, gedacht
hebben ?
„ Dat mannen van kunde en verdienfte in het rijk der
„ letteren zich tot wrijfpalen van ezels lieten gebruiken,
„ zonder den vermomden langoor of cigenhandig of door
„ den burgerlijken regter behoorlijk to kastijden ," dit
merkte de welfprekende Kanfelredenaar telkens met droefheid op : dan hoe ! zou hij , die (de nederige man zegt
het zelf) „ op de vruchten zijner ftudien ruime goedkeuring mogt ondervinden ," het voorbeeld dier verflandige zwijgers volgen, „ waar eigene eec en publieke betrekking , zoo wel tot de
ederlandfche etterkunde ,
als tot zijne dierbare Zwolfehe Gemeente, hem viorpligteden tot verdediging van zijn' perfoon en voorfcel tot
de bedoelde feestviering" ? . . . Dat mogt men van eenen
VA
S E DE
niet wachten ! en hij ftaat dan ook
ten ftrijde toegerust ; daarbij evenwel de gerustftellende
verklaring voegende , „ dat hij den man, voor zoo ver
de ruwheid van diens aanval zulks toelaat, nog fparen
zal ; offchoon 1 H o F F het aan zichzelven mag wijten,
wanneer hij fours wat gevoelig geraakt words ."
VA
S E D S
's bedaardheid is echter voorbijgaande ; want fpoedig zegt hij : „ Goede man! wilde ik
„ bier U met den geefel der fatire tuchtigen , bet zoude
„ eene kastijding opleveren, waarbij het publiek en U de tranen in de oogen zouden komen ; natuurlijk bij U en bet
„ publiek uit zeer verfchillende bronnen opgei; eld ." Welk
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cone taal , den befchaafden man, den Christenlecraar
bovenal onwaardig ! Welk cen edelmoedige kastijder,
die flechts tranen - geen bloed verlangt !
Hot komt VA
SE DE
voor, „ dat I HOFF
„ door de natuur niet geroepen is , om de voetftappen
„ to drukken van wijlen den geestigen fchoenlapper van
• Rome , P A S Q U I O geheeten : want (zegt hij) Gij
„ zijt zoo onhandig in het ten toon fl :ellen van mij en
„ mijn werk , dat Gij U zelven ten pronke Belt , en , door
„ do
E M E S I S achtervolgd , gelijk wijlen I-I A I A
,
• U het lot bereidt , hetwelk Gij eenen anderen hadt
„ toegedacht ." Men moot de groote geleerdheid van
VA
on zijnen fijnen fmaak, in het bijeenbrenSE D E
gen van een' Italiaanfchen Schoentnaker, eene Heidenfche Godheid en -een' kwaadaardigen Staatsdienaar, in
verband met een' Predikant van Gouda, bewonderen !
ammer,, dat de fraaije plaats niet door eene uitvoerige
noot, ten behoeve der dierbare Zwolfche Gemeente, is
opgehelderd !
gaat voort, en befchuldigt I H O F F
VA S E D E
vervolgens van kwade trouw . Hij heeft woorden tusfchen
twee haakjes gevoegd-het woordje over in boven veranderd - en , dus fchrijft hij : „ het tweede ftaaltje be• heist een meesterftuk van letterkundig bedrog , . hoeda„ nig mij nog nooit is voorgekomen , en dat waarlijk to
„ cenig is in zijne foort , dan dat ik hot niet tot onder• wijs van alien, welke in de edele kunst van behendig
„ to vervalfchen zich willen perfectionneren, zou opmer„ ken . Het is dat , om in de woorden eens anderen
• fcheidteekcns to plaatfen, waar zij niet flaan, ten einde
„ op die wijze eenen anderen zin aan iemands gezegde
„ to geven ." Inderdaad, zachtmoedige VA S E D E ,
dat zijn zeer miferabele zaken, die in een land van goede
ustitie niet behoorden to worden geduld ! En hebt go
welligt daarom aan H A I I A
en de galg beginnen to
Eilieve
,
herlees
eens
, wat de Recenfent ,
denken ? .
XI
van
dit
Tijdfchrift
,
over
de onfchuldige va,
in o
riante , van beperktheid voor broosheid , heeft aange .
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onderzoek voorts , bedaard , of ook fours in

en

x u H o r F's gefchrijf iets dergelijks kan hebben plaats
gehad, alvorens gij anderen liefdeloos oordeelt, en, kwans-

onderlv~rs to geven in do kunst
van behendig to vervalfchen ! Gij meent dat wel niet ,
in goeden ernst ; maar dan ook is uwe geheele tirade
niets meer, met uw verlof, dan eene mislukte fatyre .
wijs , de taak op u neemt ,

Dan, waar zouden wij eindigen, wilden wij op deze
wijze voortgaan ? zing van

aar aanleiding van eene aanwijbegroeten , gewaagt

I H o F F , op het woord

de Zwolfche P A S Q U I
godsdienfigen Elefant ,

O van

plaats Uit C H A T E A U B R I A
noemde twaalf

I fI o f F'S

beleefden en

zijnde eene overname van eene
D, in eene der reeds ge-

eerredenen, en maakt zich met zijnen

zoogenaamden kwinkflag regt vrolijk . - Even voldaan met
zichzelven fchijnt de man , waar hij , quaff fchertfen-de, zegt : „
u , mI n Heer ! het publiek bewondert
„ reeds uwen moed ; de jongere medebroeders, zoo veel
„ aan uwe modellen van kanfelwelfprekendheid verpligt ,
„ flaan getroffen op de aankondiging van vernieuwde
„ bewijzen uwer oplettendheid, die Gij hen denkt to
„ geven, en de

Zwolfche

Kerkleeraar, och ! waarmede

„ heeft hij de gunst verdiend, onder de bijzondere leerI H o F F toegelaten to war„ lingen van den grooten
den, die blaakt van opregte zucht, our hem nuttige
„ wenken to geven ? Ziet, in ootmoed des harten komt
„ hij in de gehoorzaal, waar de Coryphaeus in de Pre„ dikkunde de vlag van Hooge Schoolmeester heeft opezers ! kent gij den mond, die zulke
„ gefloken ."
bittere woorden ,

vol galle en alfem ,

de mond van een'
dikant ,

die ze deed hooren ?

is de man ; hij,

der

Christenleeraar !
Do .

fprak ?

Het is

Kent gij den PreV A

S E

D E

de flpostel van het Rijk des P"redes en

iefde !

Even zeer is

righeid

en

V A

S E

D E

een model van

ootmoed !

nede-

Hoort hemzelven ! „ Mijne ge„ meente is met mijn preekwerk zeer wel tevreden ;
BOEKIIESCH . 1834 .
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zij verflaat mijne kanfeltaal en volgt mijn voorflel ge„ makkelijk . Gij zoudt U door eenen bilk op de talrijkc
„ fchaar uit alle flanden , voor welke ik telkens op„ treed , door de flille aandacht , die dan bij de Gods„ dienstoefening heerscht , en den zegen , die mijn pre„ dikwcrk volgt , hiervan kunnen overtuigen ." En
„ Duid bet niet ten kwade , mijn Heer ! dat noch ik ,
„ noch bet publiek uwe uitfpraak over mijnen flijl en
„ mijne taal vertrouw," enz . Hoe befcheiden, hoe nederig
is dit alles niet ! Men ziet bet V A
S E
D E
aan ,
dat hij zich den Apostel j 0 A
E s en diens zachtmoedigen Meester niet ten voorbeelde beefs gekozen .
De helft van bet bocksken is met zulke en dergelijke
grootfpraak , eigen lof , en allerlei kwinkflagen , aanen uitvallen vervuld ; de andcrc helft is gewijd aan eene
wederlegging van de door If H 0 F F aangevoerde gronden . Dit gedeelte is meer bezadigd gefebreven , maar ,
onzes inziens , ontoereikende , om bet gevoelen van den
Heer V A
S E
D E
omtrent den juisten t~rl van des
Heilands geboorte. en kruisdood boven alle bedenking to
flellen ; en bet lust ons niet , bij zijne , fomtijds niet
zeer heldere , voorflellingen to vertoeven . Rccenfent vermeent de Z i'olfche Gemeente eenigzins van nabij to kennen ; en bet zou hem hoogelijk verwonderen , indien de
fijnuitgeplozene wijsgeerige bepaling van den tijd , bl . 42
en 43 , door bet meerderdeel der Zwollenaars kan begrepen worden . Ten behoove der meesten, had de geleerde man de woorden progrcsfe, fubjectiyve zekerheid
en relatic wel mogen toelichten . Dan, wij willen
ons tot den toots van 's mans onderzoek niet inlaten .
Ons is de zaak to heilig , dan dat wij ze niet met
huivering in een twistgeding zouden zien ontaarden .
VA
S E
D E
, tot hiertoe reeds overbekend, heeft
zich , door dit gefchrijf , nog nader en meer algemeen
bekend gemaakt . Wij vreezen in goeden ernst , dat de
Zwolj'che Gemeente zulk cenen
eeraar niet lang nicer
zal bezitten ; en reeds zien wij een aantal grootere Gemeenten in on$ Vaderland gereed , om , bij voorkomende
„
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vacatures , den bedaardcn, zachtmocdigen en vredelievenden man to beroepen . Welligt worden h~ en I H O F F dan nog eenmaal Collega's ! de een D A V I D,
de ander
O ATHA
- Of . . .
EMESIS Cn
HAMA

?

Ten flotte erkennen wij gaarne , dat V A
S E D E
z ffn' eigen weg gaat , en er zich niet om bekreunt ,
zich naar anderen to fchikken . De groote Meester heeft,
op de vraag van P E T R U S . Hoe dikwijls zal ik injinen broeder, die tegen m!j gezondigd heeft, vergeven ?
tot zevenmaal ? wel geantwoord : Ik zeg u, niet tot

Maar
die „ v6 6r drieentwintig jaren ecn
„ begin maakte met de wijsgeerte , en , federt dien tijd ,
„ de meeste oude en nieuwe ftelfels der Philofophie be„ fchouwde ," begrijpt dat gansch anders ; want hij
fchrijft , bl . 26 , aan I H 0 F F : „ Verkiest Gij echter onverhoopt uwe en mijne rust niet I nu ik fla
ter
„ gereed , om U andermaal to fpreken en ten derden
„ male en zoo dikwijls als Gij wilt ; terwijl ik dan
„ telkens zorg zal dragen, dat de verdediging naar den
„ aanval gewijzigd is ." a , ezers ! z66 durft een Bedienaar van het Evangelic fchrijven, zonder to blozen,
dat hij bet kenmerk des Christendoms , den geest der
iefde, als met voeten treedt, en Broeders veroordeelt,
omdat zij voor bet beeld , dat hij , als een andere EB U C A D E Z A R, had opgerigt , niet willen nederknielen en aanbidden ! Arme , hoogmoedige man ! Beproef
bet eens , wanneer de
ijdensweken naderen , over de
vergevensgezindheid van onzen Goddelijken Verlosfer to
prediken , die, wanneer Hzj gefcholden werd, niet wezevenmaal , maar lot zeventigmaal zcvenmaal .
V A

S E

D E

,

derfchold ; die , wanneer III! Iced, nict dreigde , maar
voor zijne moordenaars bad : maar vergeet dan niet ,
S E D E
, aan bet einde ewer predikatie , uwe
dierbare Zwolfche Gemeente toe to roepen : Doe nacr
mine woorden , niet naar naijne werken ! Groot fchijnt
gij in eigen oog - klein zijt gij in dat van anderen . C
2
V A

Go

C . II . VAN SENDGN, IE •r s .

wcet niet , van hoeclanigen geest gii zit , en wij befchouwen a als een voorwerp van medelijden .
Een houtfnee-vignetje is tot fieraad aan het gefchrijf
toegevoegd . Aan den voct van een reukoffer-altaar
rusten twee kroonen -- naar 't fchijnt een eiken- en een
lauwerkrans . Voor wien dezelve befletnd zijn , mode
de befcheiden Lezer gisfen ! Tantum .
De Danswoede , eene Volksziekte dcr 111iddcleeuwen ,
in de Nederlandcn, Duitschland en Italic, volgens
het Hoogduitsch van Dr . j . r . C . fl E C K E R , Hoogleeraar to Berlin , door G . J . P o o L , M . D . Te
Amflerdam, b! C . G . Sulpke . 1833 . In gr . 8vo .
Voor'r . X en 94 bl . f : - 90 .

R ec . durft niet wel beflisfen,

om welke reden hij ,
in dit boekj a anders nog al behagen vindende , evenwel
de noodzakelijkheid der vertaling niet inziet . Is het , dat
hij voor zulk eene zucht tot navolging in ons land nict
zees vreest , of dat het oordeel van den Vertaler over
ons Vaderland hem de vertaling als minder noodwendig
deed befchouwen ? I Iii toch zegt zelf , bl . X : „ Geluk„ kig ons vaderland, waar door onderrigt en voorbceld
„ voor de behoorlijke ontwikkeling der hoogere zielsvermogens" vermogens" (wat wordt eigenlijk hier met hoogere
zielsvermogcns bedoold ?) „ zoo veel mogelijk en zoo ver
„ wordt zorg gedragen , dat de gezonde rede en de vaste
„ wil beflendig (?) over de verbeelding en het zinnelijk
„ gevoel , als over onderworpene (ondergefchiktc ?) on„ derdanen , het vereischte gebied blijven voeren ."
Intusfchen ziju de .nafporingen van den oorfpronkelijken Schrijver , fchoon dan ook voor ons minder van
wezenlijk belang , lofwaardig . Rec . neemt echter de
vrijheid to vragen , of in het algemeen wel genoeg in
bet oog is gehouden en onderfcheiden , wat waarheid
is , en dus tot he-, onderzoek van den Geneesheer belhuort , en wat verdichtfcl is (bI . 15 , 16) en voor
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Yckening van liet b jgcloof konit, waartegen de Genceskunst zoo weinig vermag als elke anderc poging der
rede . Het fchijnt ook , (bl . 18) dat de Geneeskundigen, door geheel de vijftiende ecuw, zich de da'nszuchtigen niet hebben aangetrokken, maar de helderzienden onder hen , om meer dan th ne reden , geoordeeld hebben, dat het beter ware, den dicnaren der Kerk
over to latcn , om op to rulmen , hergeen welligt grootendeels door hen opgewekt was (bl . 14) . P A R A C E s u s fchijnt de eerfl :e geweest to zijn , die de Genceskunst ook hier heeft willen doen golden, met welk gevolg
laten wij onbeflist . Indien er nu wel geene Verhandelingen
meer over Tooverij gefchreven worden door Artfen, zoo als
S T 0 R C H gedaan heeft, (hl . 21 en 22, noot) zijn cr nogtans , die door hunne gedragingen bij en onder hot Magnetismus bclangrijkc bijdragen zouden kunnen leveren tot
cene Verhandeling over het Mysticismua en Fanatismus
in de Geneeskunst , em te- bewijzen , dat in onze zoo
zeer verlichte , ja tot ontvlalnming toe verlichte XIXdc
Eeuw nog altijd het ontflemd gevoei en cene verhittc
verbeelding tot uiterften kunnen .geraken (Voorr . bl . IX) .
Men vergete echter niet , dat alien , die den naam van
Artfcn dragon , dearanede de eigenfchappen niet verkrij=
gen , die Z I DI M E R M A
van hen verlangt , al is het
ook z66 erg niet gefleld, dat afgedrevene zinkingflof in
eene flesch asp fpiritus vertoond wordt, gelijk dit ergens,
moet gebeurd zijn . Integendeel , die met de zoogenaemde Magnetifeurs hier en daar igemeene zaak maken , behooren tot de genen , die wel weten , dat hangs vele wegen
geld kan gewonnen worden, wanneer men fleclits omtrent
de keus der middelen nict al to kiesch of naauwge,
zet is . - Maar waarheen zoude ons zulk eene afdwaling niet leiden ! Echter niet zoo verre, 41s men wel
denkt . -let voorwerp , hetwelk , onder de handen van
den Magnetifeur liggende, zich wrings, draait, b#igt,
fchrecuwt , bulks of bruit , is dit con zoo geheel verfchiilend wezen van hetgeen flaande of fpringende in
cle XVde of XVIdc. Eeuw dergelijke potfen itiaakte ? En
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uit dit gezigtpunt words de Verhandeling van den leer
c K E R belangrijk. Zij is eene gefchiedenis der menfehelijke afdwalingen, die door alle tijden dezelfde blijven, flechts van vorm veranderen, en waartegen een
helder onderw js (Voorr . bl . TX) en eene redeljke
befchaving op den duur werkzaam moeten zijn . Mogt
echt godsdien(tig gevoel ,, erkentenis van God en Zijnen
grooten Zoon , die bet licht der wereld was , is en zijn
zal, hierop bet zegel drukken ! De voorfehriften der
leer van C H R I S T U S, in ootmoed en getrouwheid voibragt , kunnen alleen tegen zulke afdwalingen helpen en
werken . Mogten bet Mysticismus en Fanatismus , ook
buiten de Geneeskunst , hoe wel anders gemeend , dit
begrijpen ; maar dan zouden ze ophouden zulks to zijn !
De Middelceuwen zijn voorbijgegaan , maar bij velen de
geest diet eeuwen nog niet .
Offchoon wij het met den Vertaler eens zijn , dat to
willen indringen in de veranderingen , welke in bet herfengeftel enz . plaats hebben y nog niet eons met bet nederzien in eenen onafmetelijken afgrond to vergelijken is ,
zou evenwel eenige meerdere onderfcheiding kunnen plaats
hebben , wat eigenlijk meer verfchijnfels zijn , dadelijk uit
de bewerl tuiging voortkomende, -- wat dezulke, door
de verbeelding b . v . in de bewerktuiging opgewekt . Groot
is toch ook de invloed van deze, wanneer men als 't
ware geene ftvffelijke oorzaak kan opfporen ; b . v . bet
plotfelijk opftaan en gaan van iemand , die eenigen tijd
geen gebruik van zijne ledematen kon maken , en dit nu
op een bloot bevel doer , enz . Verfchillende verfchijnfels bij den vitusdans under anderen kunnen , naar zij
zich uiten , of in eene aandoening der kleine herfenen of
des ruggemergs gezocht worden . De vorderingen, in
de atuurkunde (Phyfiologia) gemaakt , hebben to dezen
menige opheldering gegeven . Zoo zoude over de oorzaken der hysterie suede veel kunnen gezegd worden ; doch ,
daar deze beoordeeling door meer anderen dan Geneeskundigen kan gelezen worden , verbiedt de kieschheid , over
een onderwerp uit to weiden , hetwelk eigenlijk flcclits
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voor den Ziel- en Geneeskundige voegzaam kan opengelegd worden .
Wij befchouwen de Verhandeling van den Heer H E Cx E R als eene belangrijke gefchiedkundige bijdrage ; maar,
volgens hetgeen de Heer p o o van haar zegt , had zij
anders behooren bewerkt to worden . Zoo als zij• nu is ,
laat zij Geneesheer en Wijsgeer onbevredigd, althans
wanneer men zich op het flandpunt , door p 0 0 aangewezen, wil plaatfen. Hij heeft daardoor den Schrijver geen dienst bewezen , wiens werk anders , gefchiedkundig , van onderzoek en vlijt gctuigt .

Cholera-morbus . Ziektegeval waargenomen door r . u .
S A R T o R I U S, Med. Dr . to efmfierdani . Te imflerdava , bj Gebr. Diederichs . 1833 . (Gedrukt voor
rekening van den Auteur .) In gr . 8vo . 16 Bl.
f :-25 .

Men moet den inval van den Auteur toejuichen, dit
vlugfchrift voor eigene rekening to hebben doen drukken : op deze wijze is de drukker voor fchade vrijgewaard , en de kooper kan desgelijks met deze waarfchuwing voordeel doen . Deze weinige bladen zouden voor
een gedeelte ten bewijze kunnen verftrekken van het ge, Ilde D . bl . 15 , dat can
zegde van Z I M M E R M A
Geneesheer veer geleerd en to gelzjk
P

Brieven van eenen 4fgeflorvenen . Tafereelen uit Engeland, Wales, Ierland en Frankr#k .
aar bet .Iloogduitsch . Met Platen . Ifle en IIde Deed. Te Ilaarlem , bij de Erven F . l3ohn . 1832 . In gr. 8vo, XII,
656 bl . f 6 -
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ndien er ooit een boek uitgegeven is , waarvan de
titel in tegenfpraak
at met den inhoud , zoo zijn bet,
de voor ons liggende Brieven . Wic toch maakt zich
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geene fombere , althans hoogernftige voorflelling van cen
work , dat tot opfchrift heeft : Bricvc,a van ecn' -Ilfgelorvene ? Wie meent in zulk een bock niet de loathe
raadgevingen , vermaningen en wenfchen van een' over=
ledene voor de genen to vinden, die hem in dit levee
dierbaar waren ? En welk een' anderen toon kan hij dus
verwachten, dan den toon van ernst en weemoed ? Gij
bedriegt u echter ,
ezer ! Het bock , dat u onder den
bovenflaanden titel aangeboden wordt , is niets minder
dan ernflig en fomber ; integendeel , bet is geestig , vrolijk en onderhoudend ; ja Rec . moet openhartig verklaren , in langen tijd niets gelezen to hebben , wat in belangrijkheid van zaken en bevalligheid van inkleeding met
deze Brieven kan wedijveren . Maar wie is dan die Af
geftorvene ? vraagt gij welligt, Het is een man , die in de
ihooge kringen , waarin hij geplaatst is , ook nu nog bet
leven en de wereld met voile teugen geniet ; die door zij;,e prachtige en fmaakvolle equipagien nog in elk winterfaizoen to Berlijn de oogen der menigte tot zich trekt , en
die zich gereed' maakt , om een kostbaar plaatwerk over
den aanleg van bet park rondom bet kasteel , waar hij
zijn gewoon verblijf houdt, door den druk uitte geven, de Silefifche Vorst of Prins v o P ii C K E R bI U S K A U .
Gij ziet derhalve , dat de Schrijver op de lijst der gewone Auteurs eene uitzondering maakt . Of dit bet book
ten goede kenmerkt, is eene vraag , die Rec . niet dadelijk toeftemmend zou willen beantwoorden ; maar zeker
is bet , dat bet iets eigenaardigs daaraan bijzet . Waarom hij zijn werk als dat van een' -4fgeflorvene heeft
uitgegeven : hiervan geeft hij in de Voorrede van den oorfpronkelijken druk op eene regt geestige wwijze de redenen op , welke door den
ederduitfchen Vertaler, als
min belangrijk voor ons Publiek, zijn weggelaten .
Deze vorftelijke Auteur nu is gedurende de jareti
1826-27-28 in Engeland, Wales en Icrland geweest,
en heeft in zijne Brieven , gefchreven aan zekere Dame ,
die onder den naam van j U i R voorkomt , de onderviitdingen en opmerkingen, welke hij in lien tijd gemaakt
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heeft , nedergelegd . Z66 -- dan is bet bock eene reisbefchrijving? Het valr moeijelijk, op deze vraag enkel ja of
neen to antwoorden . De Brieven hebben zekerlijk veel van
eene reisbefchrijving , voor zoo veel zij uit verfchillende plaatfen gefchreven zijn , en bet merkwaardige van bet land en
deszelfs bewoners vermelden ; maar welnig, zoo men let op
de aanmerkingen over wetenfchap en kunst, over wereld en
menfchen, over ftaatkunde en Godsdienst, waarmede bet geheel als doormengd is . De
ederduitfche Vertaler heeft de
Brieven daaroln met regt Tafereelen genoemd. Hetgeen dit
bock onderfcheidt en bet belangrijke van deszelfs lezing vexr
hoogt, is, gelijk wij reeds zeiden, bet eigenaardige , wat de
rang van den Auteur daaraan bijzet . Deze toch is een man
van de fijnfte befchaving, van veel kennis, veel geest en
vernuft, die de gave bezit, om alwat hen voorkomt juist to
beoordeelen en naar waarheid voor to .ftellen ; die in alle kringen op zijne plaats is, den goeden toon weet to treffen, en
de kunst verftaat, om aan de gezellige verkeering genoegen
en bevalligheid bij to zetten . Maar gij zegt weliigt, dat
alle deze gaven niet van eene hoogaankieniijke geboorte afhangen ; dat ook de niet adellijke die gaven bezit, ja dat
zelfs vele van dezelve fchaarfcher gevonden worderr, naar
irate men sneer in rang opklimt . Dit zij zoo ; maar deze Brieven
hebben nogtans iets , was dezelve van alle berigten onderfcheidt, welke door reisbefchrijvers nit den burgerftand, hoedanige dan toch de meeste zijn, over Grootbrittanje zixn
medegedeeld ; bet beftaat hierin, dat zij de kringen voor ors
openen, welke voor een' ieder gefloten blijven, die niet v4n
eene zoo hooge afkomst is . De Auteur, die to onden op
een' voet leefde, welke aan zijnen ftand in de wereld beantwoordt, had den toegang tot de eerfte kringen en gezelfchappen . Alwat door geboorte en aanzien, rljkdom, luister
en talenten zich onderfcheidt ; bet Hof, de Staatsministers,
de vreemde Gezanten , de
eden van den hoogen Adel in de
flad zoo wel als op bet land - alles wordt door hem al$
ooggetuige befchreven .
u ontmoeten wij hem, als Bast, op
een buitengoed van een' Graaf, Hertog of aanzienlijken partikulier, dan op een diner of foiuper bij een' Ambasfadeur of
Bankier, of op een' avond in den Travellers-club ; hier words
bet groote diner van den
ord Major befchreven, daar een
rout of almack ; nu vergezellen wij hem op een uitftapje naar
de ftreken en plaatfen, waar de geliefkoosde (ports gehou-

den worden, dan bij de bezoeken van merkwaardige inrigtin .
gen in de hoofdftad of in de fabrijkfleden ; nu in heerlijke
parks en kasteelen, dan in dorpen, op bergen en zeeen, en overal hebben wij gelegenheid, de kunde, de fchranderheid, de wereld- en menfchenkennis en bet geestig vernuft
van den man to bewonderen . Belangrijke waarheden, fijne
opmerkingen, treffende anecdoten, aardige gezegden wisfelen
elkander gedurig of, en maken bet geheele boek tot eene interesfante en zeer aangename lectuur ; ja, wanneer wij bet
werk enkel als kunstgewrocht befchouwen, verwonderen wij
ons niet, dat de vermaarde G o T H E, kort v66r zijnen dood ,
in een geleerd Duitsch Tijdfchrift een verflag van de beide
eerst uitgekomene Deelen gegeven heeft , en hetzelve eene
ultftekende aanwinst voor Duitschlands etterkunde noemt .
Waarheid heeft de pen van den Auteur befluurd : hij , die in
de getchetite kringen thuis hoort of er bekend is, ontmoet
overal , gelijk men in Engeland zelf erkent , naar bet leven
geteekende en fprekend gelijkende portretten ; terwijl bet ons,
burgerlieden, vergund wordt, een' blik in die groote wereld
to werpen , waar wij gelukkig niet altijd flof vinden , om de
menfchen to benijden . Maar die waarheid is ver van overal
aangenaam to zijn ; want de Engelfche groote wereld verfchijnt
in deze Brieven veelal in alle hare nietigheid, kleinheid en
ellendigheid. Vanhier dat bet boek in Engeland zelf welligt
nog meer opzien verwekt heeft On in Duitschland 7, zoodat
men nog gedurig in Engelfche Tidfehriften regtftreekfche of
zijdelingfche zetten vindt tegen den German Prince, die befchuldigd wordt ten aanzieu van Grootbrittanje to hebben geTRO met betrekking tot oorddaan, wit Misirifs OPS
Amerika gedaan heeft . Ook bier is bet waar : Veritas odiumparit . Het laat zich dau ook gemakkelijk yerklaren, dat de
vertaling van bet werk in Engeland meermalen is herdrukt,
en dat een Boekverkooper to onden voor bet handfchrift
der beide laatfte Deelen aan den Duitfchen Uitgever 1000
p . ft . (f 12,000) geboden beeft .
Maar, valt er dan niets op bet boek aan to merken? De
Vertaler, die in een kort Voorberigt betzeive aanbeveelt,
zegt van den Schrijver : ,, Zijn verftand is opgeklaard ; zijn
hart -- behoort niet tot de vierfchaar van ons oordeel ;" en
wekt alzoo bet vermoeden, dat er toch iets aan ontbreekt,
en dat dit gebrekkige nit de gefteldheid van zijn hart voort_
vloeit . Rec . ftemt dit volmondig toe, en zou zelfs op een'
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meer fcellig afkeurenden toon over bet zedelijk karakter
van den Auteur meenen to mogen 'fpreken . En wat is dan
bet gebrek van dit boek ? Het beftaat hierin , dat zekere ligtvaardigheid en ligtzinnigheid zelfs omtrent de ernftigite zaken,
zekere losheid van beginfelen en ongodsdienftigheid bet boek
ontfieren. De Schrijver is ook hierin een man van de groote
wereld, dat hij of geen Godsdienst bezit, of er eene heeft
op zijne eigene hand , waarmede bet ruimst genot van bet
leven volkomen beftaanbaar is . Het oorfpronkelijke draagr
hiervan maar al to veel blijken ; doch de ederduitfche Vertaler heeft dit zoo veel mogelijk veranderd en verbeterd ,
waardoor de lezing van bet boek onfchadelijk geworden is .
En over 't geheel heeft de Vertaler zich van zijnen niet
gemakkelijken pligt wBl gekweten. De bijgevoegde platen
zetten aan bet werk wezenlijk fieraad bij .
Wij zullen voor bet tegenwoordige met deze algemeene
karakterifering van bet werk ons vergenoegen, hopende bij
de aankondigitrg der beide volgiende Deelen in denige bijzo4tderheden to treden .

esfen over de Redekunst en fraaije etteren, of lloosfchriften over Taal, St/l, Welfprekendheht en Dichtkunst, naar
het Engelsch van I# tr c 0 B K A I R , in leven poogleeraar to
Edinburg enz., in drie Deelen, vetitaald door wijlen den
Hoogleeraar Mr . H E R M A B o S S C H A, en thans op nieuws
uitgegeven door Mr . B . H . U o F S , Hoogleeraar • in de
ederlandfche etterkunde en Welfprekendheid to Crossxngen, enz . (die by dezen derden Drud een groot aantal i'
eigene Aanteekeningen gevoegd heeft .) life Deel. Te Groningen, bij . Oomkens . 1832. In gr. 8ro. VIII en 2118
bl. f 4-80 .

H et hier aangekondigde werk is reeds federt zoo iangan
tijd, in de letterkundige wereld, met roem bekend geweest, dat de nieuwe uitgaaf der vertaling, met santeekeningen door wijlen den Hoogleeraar B o s s c H A, (inzonderheld daar een man, als de Hoogleeraar U OF s , zich met
bet opzigt dier uitgaaf wel wilde belasten en belangrijke
toelichtingen van henizelven er bijvoegen) aan bet lettermitt .
nend publiek niet anders dan welgevallig wezen kan . Het
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zal dan ook overtollig zijn, iets tot lof van (lit werlc valtl
B
A I R to zeggen .
Men weet, dat de Hoogleeraar B o sS c II A met oordeel en fmaak de vertolking bezorgd had . Deszelfs aanteekepingen zijn i als blijken van 's mans geleerdheid en fchoonheidsgevoel, bekend . Wij hebben er dus flechts,
bij. t o voegen, dat de arbeid, welken Prof.
U
0 F s , ook
door zijne uitmuntende toelichtingen, aan deze nieuwe uitgaaf heeft to .koste gelegd, de waarde der
ederlandfchc
vertaling verre boven die van B A IR'S oorfpronkelijk opflel verheft . Hoe welkom ons echter dit eerfle Deel reeds
is, neemt zulks niet weg, dat hier en daar eenige bedenkingen bij ons oprezen .
Zoo geeft ons B A I R, in de les oi'er den Srnaak , verbazend veal wgordeu, zegt veel behartigenswaardigs over bet
onderwerp, maar dringt tot den grond der zaak nergens door .
Wij misfen hier geheel then wijsgeerigen blik,, welken de
Sc irijver van een werk, als bet onderhavige, zoo in bet
gebied van het fchoone en yerhevet e, als in bet hart en
den geest der menfchen , behoorde to werpen . Immers , hoe
weinig vordert men, met het algemeene gevoel der menfchen tot toetsileen van den fmaak to verheffen, als men
naderhand dit weder tot bet gevoel beperken moet van zulke'
menfchen , welke zich in eene befchaafde en bloeijende
maatfchappij bevinden, en leven in een' tijd, waarin verfijnde zeden heerfchen, en de kunflen in achting zijn ; waarin
de voortbrengfels van den geest vrijelijk onderzocht worden,
en de S IAAK (!) door wetenfchap en wijsbegeerte uitgebreid
en verhoogd wordt! - Op deze wijze maakt men immers
den finaak tot het door verfland en gevoel geregeld oordeel
van menfchen , wier fmaak behoorlijk gevormd is, en men
dwaalt om in een' cirkel . Hoe veel verfchillende , zeer gezonde opmerkingen de Heer B A I R in deze les dan ook
make , met bet gunflig oordeel van den Hoogleeraar , in
zijne aanteekening op bl . 17 (Aanteekeningen bl . 3) , kun
nen wij onmogelijk inflemmen . Zou de zaak niet helderder
en dieper tevens behandeld zijn geweest, indien de Schrijver, of,anders Prof.
U
O F S , in zijne aanteekening, begonnen had met onderfcheid to maker tusfchen fmaak en
gneden fmaak ; den fmaak verklaard had, als to zijn bet
natuurlijk welgevallen van den mensch in datgene, wat beantwoordt aan zijn onderwerpelijk gevoel voor bet fchoone
en, verhevene, en hetwelk dus een beeld hem afteekent van
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datgene, wat aan ziine verbeelding fchoon of verheven fch / t ;
terwijl de goede fmaak her welgevallen is in datgene, wat
in waarheid fchoon en verheven is . Daaruit volgt dan van
zelve, dat, alwat in her gebied der kunflen overeenflemt
met den onuitroeibaren aanieg van den mensch, ook in alle
tijden, aan alle voiken behagen moet ; doch alwat llechts,
ten gevolge van eenige wijziging, hetzij dan ten goede of
ten kwade, van then oorfpronkelijken aanleg, bewondering
of welgevallen wekt, ook alleen her 6f verfijnde 6f bedorven fchoonheidsgevoel van fommigen treffen zal ; en dat her
de taak des wijsgeers is , to onderzoeken , war hieromtrent
to verwerpen, wit daarentegen is toe to juichen . Alsdan
wordt, na voorloopige omfchrijving van den fmaak in 't
algemeen, als hec natuurlijk welgevallen van den mensch
in datgene, wat hem fchoon of verheven fchtnt,, de beantwoording der vraag, wat fchoon en verheven is, en de
daaruit voortvloeijende gevolgtrekking, dat her welgevallen
daarin-alleen den goeden fmaak kenmerkt, her to behandelen
onderwerp der volgende lesfera .
Eene tweede aanmerking hebben wij op den flif1 der aanteekeningen van den Hoogleeraar V O F S . Om niet dor
en droog to worden , legc de vernuftige V OF s zich toe
op eene humoristifche mengeling van her ernflige en luimige,
maar gaat in bet laatfle fours to ver . Bl . 121 en 122 print
de Profesfor zoo kluchtig over de wording van den mensch
en bet ontflaan der fpraak , dat men in her eerst niet weet ,
of hij den Materialist dan wel den Christen-wijsgeer gelijk
geve. Beider gevoelens flelt hij, zonder eenige noodzaak,
in een befpottelijk daglicht, en ergert daardoor beide partijen . Hij zelf fchijnt echter bet anti-materialistifche gevoelen to zijn toegedaan . Doch waarom dan eene plaits
As deze? ,, Dat zou, waarachtig, anders al eeu aardig
• gekeuvel tusfchen A D A M en E V A (die men zich van den
• anderen kant als zoo volmaakc voorflelt) geweest zijn ,
• indien zij, gcheel nit zich-zelve, daartoe eerst zich eene
• taal van de grondklanken aan , van a, e , i , o, u of,
• hadden moeten vormen ! En hoe verflonden die goede
• lnidjes de Godheid dan, als deze tot hen fprak : of fprak
• deze tot hen bloot door teekenen, gelijk tot Doofflom• men ? Maar hoe verftonden zij dan nog we6r dadelijk
• die teekenen, zij , die nooit les op een Doofflommen,; lnflitunt gekregen hidden? Waarlijk dit is to zot, our
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» alleen to loopen. " De Hoogleeraar fchermt bier geheel
in bet wilde : want niet den veriandig mensch zal ooit dergelijke dwaasheden beweren . Beter en ook der zake waardiger zou de Hoogleeraar gedaan hebben, indien hij had
aangetoond, dat alwat natuurlijk is moet aangemerkt worden als van Goddelijken oorfprong, omdat God de Schepper
atuur is . Met de verklaring der Paradijsen Heer der
gefehiedenis, die tot bet gebied der Godgeleerdheidbehoort,
had hij zich dan in zijne letterkundige aanteekeningen niet
behoeven in to laten . Genoeg ware bet geweest, bier to
zeggen, dat alleen zulke kunften en wetenfchappen, wier
kennis en beoefening niet onmiddellyk Wt de inrigting der
meufchelijke natuur voortvloeit., van menfchelijke en dus,
gelijk men bet noemt., toevallige vinding zijn, gelijk de
fchrijfkunst, de boekdz ukkunst , de natuurkunde (die wdl
moet onderfcheiden worden van de eenvoudige aanfchouwing
en optnerking .der dingen bulten ons) enz . Dat daarentegen
alwat noodwendig tot de meuschheid behoort, dewijl bet
aan onze natuur aanklevend is , moet worden erkend als van
God gegeven, gelijk de zintuigen , de rode , bet fpraakvermogen enz. Dat men wel kan ma-ken, dat bij kinderen,
wejke men verwaarloost, zioh de natuurlijke vermogens
niet behoorlijk ontwikkelen ; mar
at de mensch , of de
menfcheu, in volwasfehen toeftand gefchapen of ontflaan
zijn, en dus niet in den hulpbehoevenden toeftand van kindezen verkeerden . Dat bij gevolg zich van lieverlede hunne
vermogens moesten ontwikkelen, en dus ook bet fpraakvermogen zioh openbaren door de vorming van bewerktuigde
klanken, beantwoordende aan hot gevoel des fprekers, en
noodwendig veritaa-nbaar voor ieder fympathizerend en in
gelijken toeftand gefchapen wezen . Dat op die wijze eene meer
en meer zich volmakende en verrijkende grondtaal ontftond,
die de moeder werd van alle volgende talon enz . En alsdan
ware de Heer U o F s , zonder tusfchenkomende klucht , wel
zoo gelukkig , als nu , geraakt tot de aanhaling der fchoone
plaats van n I D E R :D I K : 0 vloeib're klanken enz . De
vraag, hoe God zich aan die eerfte menfchen kon openbaren, is dan geheel overtollig. Immers , behaagde bet Hem
(gelijk ons de Bijbel zegt) Zijnen wil aan die eerite menfchen bekend to maken, dan kon zulks, door Engelen of
hoe ook antlers, gefchieden in die grondtaal, welke de menfchen, zonder kunstvinding, uit eigene onwederftaanbare
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zich hadden gevormd en voortgingen to vormen,
zonder dat A D A M en E V A , of hoe men hen noemen wil ,
(naar de eenigzins ongepaste fcherts van den Profesfor) op
een Doofflommen-Inflituut les hadden behoeven to nemen .
aandrift

Dat Goddelijk onderrigt behoeft niet, bij bet eerfle oogenblik van der menfchen wording, hun gegeven to zijn ; bet
heeft kunnen achterblijven, tot dat zij door eigene ontwikU O F a had,
keling daarvoor vatbaar waren ; en de Heer
in zijne wijsgeerige taalbefchouwing, met de gefchiedenis van
Gods openbaringen aan bet menschdom niets to maken .
Derde aanmerking. Aanteek . bl . 178, op bl . 284 : „Een
„ Franfche Hexameter last zich niet lezen . " Zeker niet de medegedeelde Hexameters van den voormaligen Minister T H U R-

G OT ; maar anders even goed of flecht, als in bet Hoog- en
ederduitsch, accentief namelijk, met een' Trochaeus veelal
voor een' Spondaeus, als bij K O P S T o C K, V O S S, G6THE en anderen. Zelfs een Elegiacum last zich gemakkelijk lezen , b . v .
ttre des 12tresl grand I Dieu! puis-I Pant Mo-I narque du I monde!
Toi que j'im- I plore fans I cesfe II, o mon ap-I pui, mon fou-I tien!
Eindelijk, Aanteek . bl . 183, op bl . 2!17 : Und der TodtenU 0 F S
graber grabt ein Grab. Daarvoor geeft de Heer
;
En
men
graaft
En op 't kerkhof gaapt een danker graf of ,
een diep en donker graf ; of : En der doon begraver graaft
een graf; of eindelijk : En de doodsgrafgraver graaft een
graf. Recenfent flelt bet volgende voor : E
ba DooDKUI GRAVER GRAAFT EE GRAF .
iettegenftaande deze weinige aanmerkingen, bevelen wij
dit belangrijke werk alien letterlievenden ten flerkfle aan,
en wenfchen den bekwamen en werkzamen Hoogleeraar
U 0 F S lust en krachten tot voortzetting van dezen zijnen arbeid .

W Iieuwe Dichtbundel van Mr . S AMU 2
I P E R U S Z O O
s E I U S , Ridder van den
ederlandfchen eeuw , id van
het Koninkl~k-

ederlandfche Inflitarut, vaste Sekretaris van

deszeifs Tweede Klasfe ,

Medelid van ver fchillende Maat-

fchappijen van Wetenfchappen en

etteren . Te llmfler-
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darn, bif de Erven H . Gartman . 1833 .
en 289 bl. 13 - 60 .
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de verfchijning van dozen nieuwen Dichtbuvtdel kondigt
de Heer W I S E I u s aan, dat ,, met denzelven zijne dichterlijke loopbaan waarfchijnlijk befloten words ." Rec. kan
dit niet als zijnen eigen wensch overnemen ; maar in hope,
dat die loopbaan door den Man, die ze vele jaren met
roern betreden heeft, nog loffelijk vervolgd moge worden,
zal hij van zijn bevind, zoo wel in de Voorreden, als in
den Dichtbunctel zelven, een beknopt en zoo veel noodig
beoordeelend verflag doen .
In de Voorreden dan werd Rec . aldra getroffen door des
Schrijvers wensch, „ dat men haar leze als bet affcheid,

• als de laatfte woorden van eenen flervende, die zijne
• uiterfte oogenblikken nog wil befteden, om kinderen of
„
„
„
„

vrienden, die hem na aan bet harte liggep, to beftraffen,
to vermanen, to regt to wijzen ;" en wat vender : ,, Als
zoodanig dan, als de ernftige toefpraak van iemand, die,
om voor to ftaan , was hij voor regt en waarheid hield ,

„
„
»
„

zich aan gunst of ongunst van de wereld nimmer liet
gelegen liggen en daarbenevens verwachten moet, weldra
den gewigtigen overftap uit die wereld in eene andere to
zullen doen, zal men haar, hoop ik, wel eenige aandacht

• waardig keuren. " Door doze merkwaardige woorden kwam
Rec . aanftonds in eene zeer ernftige ftemming en hoog gefpannen verwachting : nit zulk eenen veegen vadermond
hoopte hrj over een hoogst aangelegen onderwerp, dat met
's menfchen gewigtigfte belangen in verband ftaat , iets voortreffelijks to hooren ; en al hadde bet dan ook met den inbond des Dichtbundels in geen regtftreeksch verband geftaan, hij zou dit gaarne voorbijgezien hebhen : of ftelde
liij bet zich nader tot dezen in betrekking voor, dan dacht
hij iets ernftigs en aangenaams to hooren , b . v . over bet
gebruik en bet misbruik van de Dichtkunst, ten opzigte
van Godsdienst en zedelijkheid , of eenig dergelijk onderwerp .
Hij las dus voort tot aan bet einde, maar kon zijne oogen
naauwelijks gelooven ! Hij herlas de zoo even aangehaalde
woorden, vergeleek ze met bet vervolgens gelezene, en kon
maar niet begrijpen, dat hij de eerfte in bet laatfte verwezenlijkt moest zien . Hij vond bier wel doelmatige inlichtingen over den inhoud dozes

Buudels , ca tusfchenbei-
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den uitweidingen Incest van letterkundigen acrd , of den
Schrijver en zijn work betrefl'ende, en daarin bier en daar
nuttige opmerkingen : maar waren dic nu zulke hoogst belangrijke onderwerpen, als de aanhef deed verwachten? was
dit nu dat „ affcheid ," die „ laatfte woorden van eenen
,, ftervende" enz . ? was daarenboven de bier heerfchende
toon doorgaans die, welken men nit dell mond van eenen
bedachtzamen en nederigen, zachtmoedigen en liefderijken
vader of vriend , bij zijn fterven , zou verwachten to hooren ? Hoe gaarne wenschte Rec . op dit cen en ander volkomen ja to kunnen zeggen ! - aat ons den inhoud der
Voorreden kort opgeven , en er , tot ftaving van bet gezegde,
eenige aanmerkingen mogen bijvoegen .
Volgens bl . III , IV, is bet erotifche, in de Menbelinaen
voorkomende, van des Dichters vroegfte mannelijke jaren, ora
goede redenen achtergehouden bij de uirgave van bet eerfte
Deel zijner Dichtwerken, tot welks Voorrede hij verwijst .
Hot bekende Catulliaanfche, dat hij hierop laat volgen :

• - - - castum decet esfe poetasn
• Ipfum , verficulos nihil necesfe est,"
had Rec . weggelaten gewenscht ; want zou een flervend under of vriend dit zoo onbepaald tot de zijnen zeggen ? zou
dit „ iets wezenlijk goeds to weeg brengen bij hen, die tot
» bet aankomende geflacht behooren," waartoe (bl . II) deze
Voorreden bijzonder dienen moest ? zou een Dichter, als w is E I U s , die in zijne fchoonfle verzen toont prijs to flellen
op Godsdienst en zedelijkheid, dit in goeden ernst meenen?
Bl . IV-X II vindt Rec . eerst iets, Inaar zeer kort, mode
met verwijzing op des Dichters vroegere werken, overTreurfpel en Treurfpeldichters in bet algemeen ; maar vooral over
bet hier voorkomende Treurfpel, De infpraak van het bloed,
vrij gevolgd naar de aurence et Orzano van den Franfchen
Dichter E G o u V E . Voor zoo ver Rec . , bij gebrek van bet
origineel, oordeelen kan, zal de
ezer den navolger dank
weten voor de aanmerkelijke veranderingen, die hij als ware
verbeteringen in de copie, volgens zijne opgave, gebragt
heeft . Do „ zielkundige en zedelijke inzichten," die den
Schrijver bij de bearbeiding van dit fluk geleid hebbep, heeft
hij , over bet geheel , met genoegen gelezen , en bijzondcr
over de kieschheid , die de Dichter hij de behandeling van zulke
roEKBESC . 1834, o . 2.
F

$Z

S . 1 . WISE

IUS

onderwerpen meet in acht nenien ; doch daar gevallen, als
die, waarin, naar des Schrijvers meening en voorflelling, in
dit Treurfpel , de infpraak van bet bleed beflaan mogt , in
het gewone leven wel hoogst zeldzaam zijn, kan hij niet
zien, hoe bet hierover opgemerkte tot de aangekondigde
hoogst belangrijke vermaningen behooren kan . Ook meent
Rec . , dat men over die ftem of infpraak des bloeds , welke
hem, althans in geval van volftrekte onbekendheid, zeer
twijfelachtig voorkomt, eenigzins anders dan de Heer w I S EI U S zou . kunnen denken, of van meening zijn, dat men,
met hem , eene pfyche, als derde deel van den mensch, aannemende, nog niet verder in de Anthropologie gevorderd is,
en nogtans daarom nog geen „ filofofaster" zou behoeven
to zijn, die „ Volteriaanfche wanbegrippen voorflaat en
„ aanhangt," (zie de noot bl . IX) maar de heiligfle natuurpligten zeer wet nit zekerder gronden zou kunnen afleiden . -Vender vindt Rec . bier uitgeweid over bet declameren op bet
tooneel, en de voortreffelijke wijze, waarop des Auteurs gemelde fluk to dezen aanzien uitgevoerd is ; de blijken van
g©edkeuring, die hij over hetzelve ontvangen heeft, vermeld ;
eenige hem daarop medegedeelde aanmerkingen beoordeeld ;
over lof en berisping, zoo in bet algemeen, als bijzonder
hemzelven to beurt gevallen, nogmaals uitgeweid . Gaarne
toeflemmende, dat ook hieruit voor den
ezer nut op te gaderen is, meent Rec . echter to mogen vragen , of bet grootendeels niet meer voor den Schrijver zelven belangrijk is ,
dan wel voor bet Publiek ; of het althans wel behoort tot die
gewigtige „ vermaningen en teregtwijzingen,' die men, als
bij ,, het affcheid van eenen flervende," verwachtte . Dat hij omtrent veler valfchen fmaak bij tooneelvertooningen
veel waarheid zegt, zal niemand, die van zuiveren fmaak
voor het ware, goede en fchoone is , betwisten : doch zou
hij het ook overdrijven, of to donker inzien, wanneer hij ,
hl. XX, zulk een laudator temporis acti is, alsof hij alleen in
zijne jeugd „ een Publiek" gekend hadde , „ dat niet al„ teen gevoelig was voor poezij, maar er tevens bij nadacht
„ en juist oordeelde" enz . , en hij daaruit in de noot aanleiding
neemt tot een' zeer onbepaalden en feherpen uitval tegen de
hedendaagfche verzen? - Een wijs en nederig woord over
lof en blaam zou in den mond van eenen ilervenden vader
of vriend voor de zijnen niet ongepast kunnen zijn ; en zeer
goed en treffend zegt de I -leer W I $ E I v s , bl . XXXIII
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„ Ik beweer niet, dat een wijs mensch onverfchillig zijn
„ moet voor lof en voor blaam ; want wat zouden wij zijn ,
„ ontbloot van alle eerzucht? Men jage flechts den eenen
• niet na en zij niet beducht voor den anderen , maar be„ wandele zijnen weg naar geweten en overtuiging, als of er
„ noch lof noch blaam op konde volgen . - iet min zorg• vuldig beheerfche men zijn gemoed bij berisping , misprij• zing en miskenning, of aangedaan onregt . Is de eerfle op
• gronden fteunende, men erkenne zijne feilen en doe zijn
• voordeel met de teregtwijzing ; zoo niet, men zie haar
„ voorbij , en trekke zich bet overige niet nan ." Doch waarom dan terftond hierop , zonder eenige noodzaak en met
fcherpheid, opgehaald van eenen nanval op zijn Voorbereidende T7ertoog voor zijne 'oorlezingen over de Tooneelfpeelhunst ?
waarom zich bitter en fpottend berlaagd over den Heer . G .
VA
K A M P E , als die hem niet genoeg regt zal hebben laten wedervaren? waarom nog iets gezegd over den Heer
w ii R T z , die den dichtgeest in hem zal miskend hebben ? Hij
laat wel voorafgaan : „Hoe gedroeg zich in zulke omftandig• heden een B I D E R D i E ? En waarom zoude ik ook bier niet
• van mij zelven mogen fpreken ?" maar hoe deze zamenvoeging bier past, begrijpt Rec . niet : indien de Schrijver zich
B I D E R D I K tot model wilde kiezen , dan kon hij bet, dunks
ons, niet ongelukkiger doen, dan in deszelfs behandeling der
genen, die van hem verfchilden ; want hierin is B I v E R a I K ,
wegens zijne bitsheid en hardheid, ons nooit groot - wat
zeggen wij ! zelfs zeer klein voorgekomen . Rec . ftaat met den
Heer V A K A M P E in geen de minfle betrekking, zoo min als
met den Heer w i s E I u s , kent beide niet anders dan nit hunne
fchriften, en fpreekt dus bier gerust fine ira et fludio, maar
meent, ook aan eerstgenoemden den lof van een' zeer verdienflelijk' Schrijver to mogen toekennen . En , in alien gevalle, is bet
wel naar de liefde, is bet althans niet to donker gezien, een
letterkundig verzuim of verfchil van oordeel onbepaald aan
boosheid van hart toe to fcbrijven, gelijk dit bier maar al
to zeer gefchiedt ? -- Hier volgt eene verdediging van des
Schrijvers fpelling der namen Tlyepolijs en Quirinifs, in den
tweeden naamval, afkomftig van den eerflen Tlyepoli en Quirini, en in bet bewuste Treurfpel voorkomende . Wij achten
bet niet der moeite waardig, dit den Schrijver to betwisten :
anders zouden wij kunnen vragen, of hij dan ook niet, om
gelijke reden, zou moeten fchrijven Bpolloos Tier, Dircees
F 2
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hhron enz ., en niet, gelijk hij wit, 4pollo's Tier, Dirce's brow .
Maar wij zouden ook kunnen vragen, of het niet overdreven
is , (bl . X ,X I) fommiger fchrijfwijze , Hooft's herken ,
TVagenaar's Historic, offchoon zij wel niet goed to keuren
is, „ een blijk van verregaande domheid" to noemen , ja
zich over nog niet beftaande verkeerde fchrijfwijzen vooruit
to ergeren . Wij zouden al verder kunnen vragen , of het niet
overdreven, of althans to donker gezien is, wanmer de Schrijver, al vroeger, van zijne bier verdedigde fpelling even gewagende, zegt, bl . XXVI : „ Wat moesten onze Grootvad ers wel gevoelen, als zij den jammcrlijken toeftand ver• ders
• namen van onze, hun zoo dierbare, moedertaal ?" en de aanleiding tot deze jammerklagt? dat fommigen het woord heilige en dergel . , ja den naam David, uitfpreken , alsof er
ftond heiliege, Davied!! (zeker verkeerd ; maar toch niet verkeerder, dunkt ons , dan anderen heilege , Dared enz .) en
waarom bij dit laatfte „ zeker wel bekend Redenaar" gehekeld? Wij zouden nog kunnen vragen
Doch punctunz;
waar zou bet met al dat vragen been? Wij denken al
weder terug aan den aanhef der Voorreden, en vragen op
nieuw : waartoe dit bier?
Rec . fpoedt zich voort tot bl . X II-X V, waar de Schrijver fpreekt over zijne bier herdrukte en uitgebreide Toefprnak
aan jeugdige Dichters, het daarbij behoorende
ofgedicht,
en den aanfloot, welken hij denkt, dat fommigen hierin zullen vinden ; eindelijk nog een enkel woord over zijne hierop
K O O T E , als vervulling van
volgende Schets van T . VA
den pligt der dankbaarheid . Van bet eerfte wit Rec . bier dit
alleen zeggen, dat hij ook daarin, tot zijn leedwezen, niet
hoorde „ de laatfte woorden van eenen flervenden vader of
• vriend ;" maar de flem van iemand, die, naar des Schrijvers eigene woorden, „ de Route onderneming" meent to
wagen van tegen „ duizenden, ja honderdduizenden,"
en wel tegen „ illiputters en Pygmeen" to velde to trekken, welker „ gefchreeuw, hoe luid en krijfchend ook,
• hem niet verbluffen zal ;" de flem dus - van den Reus
G O I A T H ! -- Hoe veel liever zou Rec . hem nog !anger
gehoord hebben over zijnen vriend en weldoener V A K 0 oT E ; of over den pligt der dankbaarheid van bet nageflacht
jegens Mannen, die zich voormaals in de etterkunde verdienflelijk gemaakt bebben ; of over jets dergelijks , dat de
'oorreden Karen aanhef waardig kon geeindigd hebben 1
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Maar nog is her chide niet . B] . X V- VI1I geeft de
Slhrijver de Gefclziedenis van z~n Treurfpel 4ernoud van,
Egmond, in 1822 uitgekomen ; en bijzonder van her onregt ,
dat hij , in her ten tooneele voeren van hetzelve , inzonderheid door den Acteur S 0 E K meent geleden to hebben . Befchouwen wij dit gedeelte nit her meergemelde oogpunt, waarnic hij zelf zijne Voorreden wilde befchouwd hebben , dan moeten wij op nicuw met verbazing vragen : hoe komt dit bier
als zoodanig to pas ? - Doch wij zien, bl . X VI , de vader
fpreekt nu niet zoo zeer tot, als wel over „ een zijner ge" liefde kinderen," dat is over een zijner letterkundige voortbrengfels : hierbij echter ,, heeft hij niet in her geringfle
,, zichzelven op her oog ;" o neen ! hij doet bet enkel tot flaying
van plaatfen Uit B I D E R D I K en B R O E S, die hij bl . XXXVII
aangehaald heeft . Maar zou B R 0 E S , wien Rec . , zoo wel
als de Heer W I S E I U S , hoogacht , en met hem gaarne
,, den voortreffelijken B I O E S" noemt , hem de uitgave van
deze Gefclziedenis aangeraden , of dezelve ., ja deze geheele
Yoorreden , zoo als zij daar nu flaat , goedgekeurd hebben ?
Hij twijfelt, ja twijfelt zeer! - •- Rec . wil vooronderflellen,
dat de Schrijver in alles, war hij bier zegt, volkomen gelijk_
heeft ; hij kan en wil dit niet beoordeelen , want her audi et
alteram partem zou ook bier gelden : maar hij kan bezwaarlijk gelooven , dat de Heer W I S E I U S zelf „ in zijne laatfle
„ uren" tevreden zou zijn , dit afchrift, althans fommige plaatfen van hetzelve, gefchreven to hebben, ja niet liever Wenfchen zou her geheel to vernietigen . Hij dreigt, in de noot
bl . X VI , X VII , vergeleken bl .
VII , „ten regten tijde,.
„ her zij nog bij zijn leven, her zij na zijn overlijden, ftraf„ gerigt to houden" over al her ongelijk , dat hij , ten opzigte
van bet zoo even genoemde Treurfpel , en van een ander , De
dood van A'arel genaamd, meent ondergaan to hebben, en
van welk alles door hem „ naauwkeurig aanteekening ge
etter- en Gea ! her ftaat u vrij , Dichter,
„ houden is ."
fchiedkundige en op welke andere titels gij billijke aanfpraak
hebt ! her ftaet u vrij , voor uw regt to fpreken , en „ fchand„ daden" aan her licht to brengen , indien gij meent , dat dit u
en der Maatfchappije tot nut kan zijn ; maar Mr. en Ridden
W I S E I U S! zou her niet meesterlijker en ridderlijker zijn,
dit. dan nog bij uw leven to doen, opdat gij en uwe partij .
beide voor de vierfchaar der waarheid en geregtigheid moogt
gehoord en geoordecld worden ? Mr. en Bidder w I s E-
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I u s ! . . . maar neen ! weg thans met die wereldfche titels ! --mijn Broeder ! mijn Medechristen ! zou bet niet edelmoediger, niet Christelijker, niet verhevener zijn, nog bij uw
leven alle die aanteekeningen can de vlammen, en uw beIeedigd eergevoel can de Goddelijke en menfchelijke liefde
op to offeren ? „ ento gradu procedat ," zegt gij , „ et flip,, plicii gravitate tarditatem compenfet!" maar gij wilt uwe
ira immers niet in de plaats van de Ira Divina , welke gij
in de toepasfing dier fpreuk uitlaat, ftellen ? Zou bet u,
die, volgens uw eigen woord, „ verwachten moet, weldra
• den gewigtigen overftap nit deze wereld in eene andere
• to zullen doen ;" zou bet u , in dit vooruitzigt , niet edeler, heiliger, zaliger zijn, daarvoor de fpreuk van bet
Kruis in de plaats to zetten : „ Vader ! vergeef bet hun,
• want zij weten niet , wat zij doen !" ? Zou dan hetgene ,
dat gij verder fchrijven mogt , niet nog meer tot uitbreiding
van bet Rijk der Waarheid en der iefde zijn? en zoudt gij
er in uwe jongite oogenblikken niet met zoo veel to meer
welgevalien op terugzien?
Wegens bet gewigt , dat de Schrijver aan zijne TZoorreden
hechtte, heeft Rec . zich daarbij wat langer moeten ophouden . Over den Dichtbundel zal bij dlls , naar evenredigheid, korter moeten en kunnen zijn, geenszins nit minachting voor den Dichter en zijn werk , maar omdat bet niet
noodig is , bij hem , die reeds lang met hoogen lof bekend
flaat, zoo lang flil to ftaan, om zijne voortre -ffelijkheden of
gebreken to doen kennen, als bij een' jongen of minder bekenden Dichter, ten zij dat iets bijzonders van de eene of
andere zijde bijzondere aandacht vordere .
Het eerst komt dan bier bet Treur fpel voor, getiteld De
infpraak van bet bloed, welks hoofdzaak hierop nederkomt .
Orzano, een jeugdig krijgsman van 17 of 18 jaar, Bevelhebber der oorlogsmagt van Venetie, in bet midden der 13de
eeuw , verlieft op orenza , de dochter van Gradonigo , den
Voorzitter van bet Tienmanfchap, eene vrouw van 32 jaar,
die ook groote lie£de voor hem opvat , maar nogtans door
een geheim harteleed, bet verlies van een' voormaligen geliefde , den Edelman Quirini, wien zij waant dood to zijn,
van hem teruggehouden wordt . Op aandrang echter van
Karen vader, geeft zij weldra toe, om zich met hem in den
echt to verbinden ; doch eer dat deze voltrokken is , wordt
er, door cen' zamenloop van omiandigheden . ontdekt, dat
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Quirini leeft , en dat Orzano de zoon van hem en orenza
is ; en nu , na eenige tragifche in- en ontwikkeling , geraakt
orenza in bet rustige bezit van Quirini, en Orzano wordt
door nieuwe krijgsbedrijven van haar verwijderd . -- Zeer
kiesch is de behandeling van een zoo teeder onderwerp, en
over bet geheel voortreffelijk de dichterlijke bewerking ; en
offchoon bet geheel gelukkig uitloopt, is echter de geest en
toon van bet fluk zoo tragisch, dat de Dichter, op voorbeeld van andere beroemde flukken van then aard , wet gedaan fchijnt to hebben, met den naam van Treusfpel to behouden . - Indien Rec . op een fluk, dat reeds door bevoegde vrienden des Makers goedgekeurd, en met bijval ten
Amflerdamfchen tooneele gevoerd is, eenige aanmerkingen
mogt maken, dan zouden bet vooral de drie volgende bedenkingen zijn : Vooreerst fchijnt hem hetgene, dat volgens
den titel bet theana van bet ftuk moest zijn, daarin eigenlijk
niet to heerfchen .
orenza , Orzano , Quirini geven wet nu
en dan eene beweging van zekere onverklaarbare aandoening
to kennen , die hen tot hun onbekende bloedsbetrekkingen
aantrekt, of ten opzigte van bet ongeoorloofde van hen afiloot ; maar de intrigue en de ontknooping van bet fluk
worden niet door die duistere item of infpraak van bet
bloed, maar door de natuurlijke in- en ontwikkeling der
ontflandigheden to weeg gebragt . Ten andere , bet tweegevecht van Quirini en Orzano, als medeminnaars, heeft,
naar zijn gevoel, voor de aanfchouwers, die reeds weten, .
dat bet vader en zoon is , iets terugflootends , dat hij ten
minfte niet op bet tooneel wilde doen plaats hebben . Ten
derde , is bet hem niet regt duidelijk , welke de zedelijke
flrekking van bet fink is : bet fchijnt to zijn de redding van
twee deugdzame perfonen uit een hun onbekend gevaar van
eene onbetamelijke echtverbindtenis ; maar kan een zoo
hoogst zeldzaam en bijna onwaarfchijnlijk geval, als bier
voorgefleld wordt , van deze zijde befchouwd , wet algemeen
nuttig genoeg geacht worden ?
De nu volgende Mengelingen (*) zijn, gelijk de naam
(*) In de floorr. bl . II, noot (t), zegt de Schrijver,
dat hij , „ volgends de nieuwere Spraakleer," (welke?)
„ zou moeten fchrijven Mengellingen , maar dat hij dit
„ nieuwe woord liever voor ftokvischverkoopers laat" enz . ;
dat hij echter niet alles , wat nieuw in de taal is, afkeurt ;
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aarkiuidt , van allerlei inhoud en acrd. De zes eerfle zijd
erotisch , doorgaans rollend en vloeijend , ook wel eens weelderig Ovidiaansch genoeg, b . v . bet Herders-uurtje. (Eene
kleine opmerking zij Rec . vergund : Wanneer de Heer
W I S E I U s , bl . 129, dus aanheft : „ Fe bus fnelde, can's hemels
• boog , Rain- en Kreeftflar nit bet oog ," en hierop voortgaat met alleen de lente to befchrijven, is dan die Kreeftflar
bier niet bij vergisfing of drukfout ingefopen , want die behoort
immers tot den zolner,, gelijk W I S E I U s haar ook daarbij
gebruikt bl . 165?) - Van bet overige zegt Rec . met den
Dichter zelven, Voorr . bl . IV : ,, Het is van to groote ver„ fcheidenheid , om er bepaaldelijk over to fchrijven . " Veel komt ons voor wel „ waardig geweest to zijn, om

• wereldkundig gemaakt, of in dit boekdeel op nieuw ge• drukt to worden ." Ettelijke flukjes fchijnen ons toe,
wegens perfoonlijk of tijdelijk doel, minder van algemeen
belang ; fommige van detelve ook, gelijk bet bij gelegenheidsverzen den besten Dichter ligtelijk gaat, over bet
geheel minder dichterlijk gelukkig . - De drie Kniedichtjes
op bet hedendaagfche Driemanfchap, reeds in bet Mengelwerk van dit Tijdfchrift geplaatst, en bier weder voorkomende, heeft een grijsaard in Friesland (hoorr. bl . IV)
waardig gekeurd in
atijnfche elegifche verzen over to brengen, gelijk zij bier, bl . 263, 4, to vinden zijn . -- Onder
de uitflekendfle van de langere ilukjes rekent Rec . Gelukkig
leven , bl . 162-164 ; Ken u zelven , bl . 166-172 ; 's Dichters adeldom en
ijkzang Op T I B U
U S, beide naar o v ID I U S , bl . 178-184 : de onderwerpen zijn belangrijk, en
over bet geheel zeer gelukkig behandeld ; bet is regt lieve
en daarvoor pasfende poezij . Bij bet tweede zou men misfchien meet over den inhoud der fpreuk verwachten ; maar
dat hij zelf, bl . 159, een nieuw woord , namelijk fmaal,
gebezigd heeft, maar hetwelk hij meent taalkundig wettig
to zijn, gelijk hij door analogifche voorbeelden opheldert .
Rec . wil dit niet betwisten , maar nogtans in bedenking
geven, of bet gebruik, die dwingeland, hierin ook niet
zijne luimen , of misfchien wel zijne redenen heeft : wij zeggen b . v . wel fcheldwoord, fmeekfchrift, vleitaal, even als
fmaadwoord, fpotfchrift, fchimptaal, enz . ; en nogtans hebben wij geen zelffl, n> ;amw . fcheld, fmeek , vlei . Misfchien
ware voor dit onderfcheid nog wel eenige reden to vinden ;
maar Rec . kan hierover to dezer plaatfe niet uitweiden .
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het is meer de befchrijving van cell deugdzaam en gelukkig
leven, alleen aan het Clot als de vrucht van die wijsheidsfpreuk voorgefleld . De flukjes , getiteid of des Allerhoogflen en Vertrouwen op God, bl . 199-207, zijn beide wegens
den daarin fprekenden godsdienfligen geest zeer aanbevelenswaardig : in dichterlijke bewerking fchijnt ons het tweede
boven het eerfle to ftaan , en zich beter tot de verhevenheid
des onderwerps to verheffen . - Hoe gaarne zou Rec . ,
lief de ruimte het toe , vooral uit de vier eerstgenoemde
dichtflukjes eene en andere proeve mededeelen ! maar met
een enkel couplet, nit zijn verband gerukt, is de
ezer
niet gediend : hij leze dezelve liever alien in hun geheel ;
zij verdienen dit volkomen .
Van geheel anderen card is de hierop volgende Yelmeenende Toefpraak aan jeugdige Dichters , met hare twee bijlagen, ofzang op den onvergelijkbaren Dichter Henemoesfus Diombrus , door Mr. Pegafrdes Clistorinus , Advokaat en
Apotheker aan den T lroom , en Dankbetuiging van an
Oudzin, Rfnzfabrikant aan de Maas, toegezonden aan den
Heere Mr. P. C. enz . voor de mededeeling van zijn'
ofzang
• Diombrus den Groote. (*) De twee eerfte flukken wor(*) Die Tan Oudzin, (want dit is immers van iemand
anders ; wie zal toch een dankvers op zijn eigen werk gaan
maken ?) heeft aan den Heer w 1 s E I u s een' flechten dienst
bewezen, vooral door deze vier laatfte repels :
„ Beflrijd den Yanfmaak, als Apollo's Advocaat ;
• Klisteer den Pegafus met zuiverende fappen ,
„ Zoo looz' het lieve dier, seat z~n gezondheid fchaadt,
• En 'k zie weer helder vocht ontfpringen , door zijn trappen ."
Hij draagt toch hiermede den edelen Advocaat een vrij onedel werk op : hij zal zich misfchien wel beroepen op de
namen en titels, die de man zich geeft ; maar hiermede is
deze immers nog geen Paardendoctor geworden . Ook zou
men meenen, dat de wanfmaak van fommige Dichters biervan kolnt, dat zij niet nit de zuivere Hippocrene gedronken
hebben ; maar neen!
an Oudzin vertelt zijnen Maecenas,
dat het kwaad bij Pegafus zit , dat deze moet geklisteerd
worden, en dat er dan veer helder vocht (waaruit?) zal
ontfpringen . Welk een zonderli'nge fmaak! Waarlijk, an
baas ! het is bij a ook nief regt zuiver ; maar , niet waar ?
gz:andoquc boims dormitat Homerus .
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den door den Dichter, in de Yoorr. bl . II , ,, aan tie oplet„ tendheid der
ezers met geen minder ernst aanbevolen,"
dan de Voorreden zelve : zij zouden dus ook kunnen befchouwd worden, „ als het affcheid, als de laatfte woor„ den van eenen ftervende" enz . ; maar Rec . zou dan ook
dezelfde vragen , als to voren , met geen minder ernst moeten herhalen : doch dit wil hij thans daar laten, en liever
eenvoudig zijne gedachten zeggen. - Ten aanzien dan van
de bier herdrukte en uitgebreide Yelmeenende Toefpraak,
die aan jeugdige Dichters eenige regels herinnert, welke zij
to volgen hebben , vereenigt Rec . zich gaarne met bet bevorens door anderen gevelde oordeel, , dat zij vele nuttige
„ lesfen bevat ." De Schrijver zegt wel, (Yoorr. bl . X II)
dat „ dit weinig beteekent voor een zoo grout ftuk ;" maar
het is immers in de veelheid van woorden altijd niet gelegen, wanneer men lets prijst ; en is het geen lofwaardig
werk, dat men aan jeugdige Schrijvers lesfen en regelen,
al zijn ze niet nieuw, voor de aandacht brengt, die to ligt
vergeten worden, en die zij nogtans wel mogen lezen en
behartigen? Rec. moet hierbij echter nog opmerken, dat
er hier, naar het hem voorkomt, drie regels vergeten zijn,
die geen mindere aandacht verdienen : zij zijn to vinden, de
eerfte j O A . VII : 24, de tweede en derde M A T T H . XI : '29
in het midden. Dit zou nu voor den Heer w t s E I v s wel
genoeg zijn, want fapienti .fat ; maar ten behoeve van jeugdige Dichters wil Rec . het nog een weinig uitbreiden . 1 .
Weest billijk in uw oordeel over- andere Diehters I Als gij
in hunne werken gebreken, groote gebreken zelfs meent to
vinden, veroordeelt hen daarom alleen nog niet ; befpot hen
althans niet ; maar ziet liever bedaard en onpartijdig, of zij
over het geheel toch ware Dichters kunnen genoemd worden! Anders zoudt gij b . v . uit eenen Dichter Diombrus,
maar in wien elk terftond ziet, dat gij den Dichter der
Hollandfche
atie , H E M E R S, aarrandt , zwakke plaatfen
kunnen nanhalen , en die zelfs in eenen fpottenden
ofzang
nog eens herhalen en uitbreiden, maar hierbij fchromelijk
partijdig over het hoofd zien, wat hem nogtans waardig
maakt onder onze goede, ja voortreffelijke Dichters gerekend to worden . Waar wilde het been , indien iemand eens
eene lijst van gebrekkige plaatfen nit V O D E , H O O F T
enz . maakte , en dan
ederland toeriep : Dit ,, zijn fchoon„ keen van uw Keurpoeeten" ? (Z . Yoorberigt .)

Als gij een'

IEUWE DICHTBU

DE .

91

ander, onder den naam wel van .rltaktus, (verg . bl . 231, 2)
maar zoo, dat men eenen nog levenden en verdienftelijken
Dichter herkent, ongevergd en ongetergd ten toon ftellen
wildet , omdat hij , naar uw oordeel , een flecht Treurfpel
gemaakt heeft ; dan zoudt gij , zelfs in de zaak gelijk hebbende, hem, wien gij in andere opzigten verdienften toekent, door fchimpende befpotting ongelijk doen ; of gij
moest b . v . den, voortreffelijken Fabeldichter en Zedefchrijver
G E
ERT willen befpotten, omdat hij een' mislukten Roman of minder gelukkige Blijfpelen fchreef. Hoe zoudt gij
bet vinden, indien gij eenen Veteraan in de Dichtkunst van
een' uwer jonge Kunstbroeders, die grooten aanleg heeft,
maar zich misfchien wel eens to veel verheft , hoordet zeggen, dat hij beter doen zou, met bij Mannen, als
OOTS ,.
E S , WISE I U S , ter fchole to gaan, dan zelf reeds
anderen ten leeraar to willen zijn ; maar indien gij hem tevens
gebrekkige plaatfen uit deszelfs verzen hoordet aanhalen,
T O

en daarom deszelfs dichterlijke gaven met vinnigen fchimp
befpotten en verguizen ? Is uw verftand en hart wel geplaatst , dan zult gij hem in bet eerfte gewis bijvallen , en
er uw nut mede doen ; maar van bet laatfte zult gij , behoudens alien eerbied voor 's Mans groote gaven, eenen
afkeer hebben, en denken : Aliquid humani pasfus est.
Indien „ uw Tijdgenoot," (bl . 219) in wiens nuttig werk
gij groote gebreken ontdekt , al ware bet zelfs een „ Krito ,"
die u misfchien riet altijd regt gedaan heeft, eenig dichtituk
,, atom 't uitbundigst prijst," denkt daarom niet terftond ,
dat bet ,, de onwetendheid der eeuw, waarin gij leeft, be„ wijst !" of zouden b . v. de Gedichten Van W I S E I U s
flecht zijn, wanneer zij door zulk eenen Tijdgenoot uitbundig geprezen werden ? en komt dus niet gedurig op zulk
een' Man terug, om u nogmaals en nogmaals tegen hem to
vergrimmen ! - 2 . Weest nederig ! Indieh gij uwe waarde
als Dichter gevoelt, en zelfs door andere bevoegden daarvoor gehouden words, meent dan nog niet, dat gij de
grootfte zijt, of althans hem vrij nabij komt ! Al bewondert gij b . v. B I D E RD I K , ja al volgdet gij hem bier en
daar gelukkig na , meent daarom nog niet, dat er in u een
andere B I D E R D I K opgeftaan is l Al hieldt gij hem voor
een' Wetgever in Taal- en Dichtkunde, waant daarom nog
niet, dat er altijd zulk een wezen moet, althans niet, dat
gij u zoo terftond in dezelfde hoedanigheid nevens hem rang-
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fchikken kunt ! ziet althans niet vernederend uit uwe
hoogte op anderen neder, want dan zoudt gij eindelijk
zeggen : (bl . 218.)
„ Toetst vrij m jn (zangen) aan dier groote mannen leer,
„ En , is uw oordeel vrij , zoo toont a de ondervinding,
„ Hoe 't al, 1vat daarrnec llrijdt, is waan en geestrerblinding ."
en men zou niet zonder grond denken , dat gij u de onfeilbaarheid toefchreeft ; en dit zou u althans niet voegen : ja
al wordt gij de oudfte en grootfe Dichters en Kunstregters ,
nederigheid zal wel altijd uw grootfe fieraad zijn . - 3 .
Weest zachtnnedig I Indien gij gebreken van andere Dichters opmerkt en beoordeelt, vaart dan niet met harde woorden en leelijke namen tegen hen nit ! Er zijn wel eens
Dichters en Aristarchen van den ouden en nieuwen tijd geweest, die zich fomtijds, door drift vervoerd, daartoe lieten
wegilepen ; maar laat bet u niet verleiden, want dit is de
item der waarheid en der liefde niet ; bet overtuigt een'
ander niet, en brengt u zelve in verdenking ; bet verbetert
niet, maar her verbittert! en wildet gij overledenen met
die wapenen aantasten, denkt, dat de dooden zich niet
kunnen verdedigen ! Weest vrij ijverige voorfanders van de
zuiverheid der taal, waarin gij fchrijft ; maar gelijkt niet
aan hen, die de genen, die in bet een of ander van u verfchillen, of zelfs ongelijk hebben, terflond voor weetnieten,
taalverbasteraars enz . uitmaken ! a, al wilt gij nog zoo
kunstmatig en meesterlijk to fchelden, bet blijft desniettemin
fchelden, hard en leelijk fchelden . Hoe groot ook voor bet
overige uwe eigene gaven en werken mogen zijn, wilt betgene, dat ge bij een' groot' Man, P A U U S , 1 Cor . XII I :
1 , 2, lezen kunt , nimmer vergeten ! - Tantum !
Het laatile iluk , eindelijk , in dezen Dichtbundel des Heeren WISE rUS, getiteld THEODORUS VA KOOTE ,
gefchetst bij eene Foorlezing in de tlveede klasfe van het
Koninklijk- ederlandfehe Inflituut, op den 28Februarij 1816,
heeft Rec . met genoegen gelezen, als warme uitdrukking
van des Sprekers hooge waardering van zijnen Vriend, en
bijzonder van hetgene, dat hij zelf aan hem heeft to danken
gehad . Het door den Heer W I S E I V S vertaalde dichtfuk ,
's Werelds onbeflendigheid, naar bet atijn van V A K 0 o T E ,
is hier aan bet einde der Voorlezing weggelaten , omdat het
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reeds voorkomt in het tweede Deel zijner Mengel- en Tooneelpoez~ ; maar zij wordt aangenaam afgewisfeld door de
herhaling van eenige fchoone dichtregels , waarmede hij
vroeger deszelfs lof bezongen 'heeft , en kon ook , wegens
haren aanverwanten inhoud , dezen Dichtbundel nuttig en
aangenaam befluiten .
Rec . eindigt zijn verfag met den wensch, waarmede hij
begonnen is, dat de geeerde Schrijver zijne dichterlijke
loopbaan met dezen Bundel niet gefloten achte, maar zulke
Dicht- of andere werken voortbrenge , waarvan hij , in zijne
overige levensdagen, voor zichzelven en anderen nut en
genoegen, en waarmede hij , als hij „ het affcheid, de
,, laatfte woorden van eenen itervende" tot de zijnen fpreekt ,
voor zijn eigen hart vrede kan hebben .

Proeve van bewerking van een nieuw Fransch- ederduitsch
en
ederduitsch-Fransch Woordenboek, in twee Deelen . Te
Zutphen, bij W.

. Thieme. 1833 .

In gr . 8vo . 160, 80

en 48 bl. f 13 - 50. bij Inteek . compl.

Z

oo lang eenig werk niet geheel in bet Iicht is verfchenen ,
kan men zeker met geene mogelijkheid zijne goed- of afkeuring er aan hechten . Waar wij dus flechts een gedeelte
kennen, kunnen wij dahr alleen over fpreken, en de aan
dat gedeelte toegezwaaide lof zou welligt aan den verderen
arbeid moeten worden geweigerd . Intusfchen beftaat er
altijd eene zekere waarfchijnlijkheid, dat hij , wiens bearbeiding van een gedeelte eens Woordenboeks hem kennen
leert als een' man, die voor zijne taak berekend is, ook
het overige niet alleen even gelukkig kan volvoeren, maar
daartoe ook zijne ijverige pogingen aan zal wenden . Op
dien grond hebben wij de gunftigfe verwachting van het
bij w . . T H I E M E aangekondigde Fransch- ederduits ch en
ederduirsch - Fransch Woordenboek : want de Proeve, die
genoegzame uitgebreidheid bezit om then naam to verdienen,
hebben wij, na vergelijking met andere gunftig bekende
Wo,ordenboeken, op vele artikelen wel zoo volledig en juist
bevonden . Menfchenwerk is echter nooit volkomen . Dit
bleek ons b . v. nit de vertolking der woorden antichrefe ,
autothetique en bordereau . Er faat : „,4ntichrefe. Verpanding van zijne goederen of inkomfen aan eenen fchuldeifcher." Maar verpanding van los goed beet gage (pand) ;
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van vast goed , hypotlicque (verband of grondpand) . Anti ,
chrefe beteekent tegenbruik (van av r'c en xpaojuac contract&
XFX[Aar), en is, volgens Art . 2085 van het Burg . Wetb . ,
eene overeenkomst, waarbij de fchuldeifcher de bevoegdheid verkrijgt tot inning der opbrengflen of vruchten van ecu
vast goed. Dus geene verpanding van goederen, en even
weinig van inkomflen in 't algemeen : zoodat de vertaling
niet juist is . - Voor autothetique vinden wij : „ bij K A T ,
kennis der baarblijkelijkheden .' Maar KA T bedient zich
van de woorden fubjectief (onderwerpelijk) en objectief (voorwerpelijk) . B O U T E R W E K ftelt autothetisch tegen heterothetisch over . Zie op dat punt Philofophie de K A T , oU
principes fondarnentaux de la philofophie tranfcendentale, par
CHAR ES V I
ERS .
Y
Utrecht, chez
. VA
DER
M O D E.
Seconde edition, revue et augnrentee . 1830, le
partie , page 241 , 242 et 243 . In elk geval beteekent 1'autothetique, als zelfftandig naamwoord, de van ons kenvermogen afhankelijke of fubjective wijze van weten en oordeelen over het geheel, Inaar niet de kennis der baarblijkelijkheden in 't bijzonder. -- Voor bordereau (oin daarmede
to eindigen) lezen wij : ,, fpeciebriefje ; van hier --- de
compte, uittrekfel nit eene rekening ." Dit laatfte is nu goed,

om to weten, wat een borderel is op eene ftaathoudende
rekening ; doch waarlijk, de niet regtskundige lezer zal
daaruit niet leeren, wat hij verftaan moet door een bordereau
de creance hypothecaire , welks vorm zoo geheel afwijkt van
een borderel op eene flaathoudende rekening, en ook inderdaad geheel iets anders dan het uittrekfel nit eene rekening .
Het is een zamengetrokken berigt van het beftaan eener
fchuld, gevestigd op vast goed, en ten gevolge waarvan op
dat onroerend goed infchrijving wordt genomen door den bewaarder der Hypotheken . - Alle artikelen hebben wij niet
a1z66 getoetst : hiervoor ontbrak ons de tijd , en in dit
Maandwerk de plants . Maar onze ezers moeten door deze
aanmerkingen niet worden afgefchrikt , daar immers ook het
voortreffelijkfte werk nooit volmaakt is .
De Wapenfchouw to Gor fel. (26 Aug . 1833.) Door H . K
P E R , G T z . Te Delft , bij de Erve A . S terck . 1833.
gr . 8vo . 10 Bl. f : -'' S .
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In

Fragment over de Doodflraf, naar het Fransch van V I C T O R
11 U G o , (als een flaaltje van den zonderlingen en grilligen,
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rnaar levendigen , beeldrijken en fours wegflependen flijl
diens vee elezenen Prozafchr jjvers en Dichters .) filet eene
I7oorrede en eenige korte flanmerkingen vertaald door Mr .
a . H. U o F S , Hoogleeraar tc Gr oningen , enz . Te Groningen , bij W. van Boekeren . 1833. In gr. 8vo . VII en
53 bl. f : - 75 .

a Haye, chez
es Polonais en Prusfe . 1831 et 1832 .
gr
G . Vervloet . 1833.
. en 8vo . VIII et 64 pag . f : - 80.
a Violette .
a Haye, chez . P . Beekman, Hz . 1833 .
gr. en 8vo . 47 pag. f : - 50 .
es Femmes, Poeme en IV chants, traduit de S P A D A w ,
par AUGUSTE C AVAREAU, de IaSocidtd litt .de eyde,
Chev . de 1'Ordre du ion des Pays-Bas . Maestricht,
F. Bury- efebvre. 1833. en 12mo . 190 pag .
V'ij hebben nog Been gedichc van den Heer tf U Y P E R gelezen , dat ons bevies , en dus ook geen, dat ons zoo
wdl beviel , als dat op den wapenfchouw to Gorfel. Gaarne
hadden wij eenige verfcheidenheid in de maat gehad, en
die achtlettergrepige ftaande regels , hetzij op eene regelmatige, hetzij op eene meer vrije wijze, met flepende verzen
afgewisfeld gezien . Duister, en, voor zoo ver wij bet
verftaan, onjuist, is de vraag, waarachter bet vraagteeken
vergeten is
Derft gij , bij pijnlijk helgeneugt,
Ook niet nog 's rnisdr%jfs laatffe deugd. (?)
En zoo zou men nog meer kunnen aanmerken . Maar over
bet geheel is er gang en leven in, en de fchildering vrij
gelukkig en getrouw .
Het Fragment over de Doodflraf, als een ftaaltje van den
ftij l van VICTOR H U G O door Prof. U O F S, in onze
taal , ons medegedeeld , is zeer gefchikt tot bet oogmerk ,
en de Hoogleeraar verdient den lof, van bet oorfpronkelijke
zbb voortreffelijk to hebben overgebragt, als zulks alleen
door een' man van zijnen fmaak en zijne talenten gefchieden kan .
Het vlugfchrift es Polonais en Prusfe behelst, door eenvoudige mededeeling van bet gebeurde, zoo veel mogelijk
door echte befeheiden geflaafd, cene, naar bet ons voor-
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komt, afdoende verdediging van het gedrag des Konings van
Pruisfen met betrekking tot de in vele opzigten beklagenswaardige en waarlijk dappere, maar toch ook woelzieke
en ondankbare Polen .
a Violette, denkelijk door den Schrijver van Mes oifirs,
bevat regt dichterlijke , fchoon flechts, in een hoogstwelluidend en fraai gerond proza geflaakte uitboezemingen van een
gevoelig hart . Hetgeen wij ten opzigte van het bundeltje
Mes
oifirs gezegd hebben, is dan ook hier van toepasfing .
De inhoud is als volgt : Preface (pag. 5) . want propos
o Chateau fort (pag. 12) . 11rant propos (pag . 23) .
(pag. 8) .
e
a Malheureufe (pag . 25). 4vant propos (pag. 33) .
our nefaste (pag . 35) . Avant propos (pag . 43) . Mes Adieux
(pag . 44) . Van alle deze flukjes zou le Chateau fort ons
het meeste bevallen . Dat is verheven , flout en wegflepend ;
dat is fchoon en treffend ! In het lieve ftukje la Malheureufe hindert oils hier en daar de al to mystieke toon , b . v.
efus lui tient lieu de Clemenee (fa fille
bl . 28 (afd . V) :
efus
lui
tient
lieu d'epoux (! !) ; efus lui tient
;
defunte)
lieu de tout ce qu'elle a aime etc . De liefde tot God, en
met name die tot Christus , bepaalt zich bij den niet dweepzieken godsdienflige tot eerbied, dankbaarheid, vertrouwen,
onderwerping en gehoorzaamheid ; zij kan dus best vergeleken worden met de liefde van een kind tot zijne ouders en
tot zijne oudere broeders en zusters , die de ouders min of
meer in de opvoeding der jongere telgen behulpzaam zijn .
Maar zoodra men Christus als een' bruidegom , als een' echtgenoot wil beminnen •, dan verdwaalt men in de zinnelijke doolhoven van het 7nysticisme . In fommige fignurlijke Bijbel .
plaatfen wordt de Kerk of Gemeente, als zedelijk perfoon of
ligchaam , wel eons de Bruid des Heeren genoemd ; maar

nooit words hetzij God , hetzij de Zaligmaker , de hemelfche
Bruidegom of wel de Echtgenoot genoemd van het eene of
andere verlatene of miskende meisje . Die voorftelling is geheel middeleeuwsch en tot troost der kloosterlingen uitgevonden . De Schrijver wachte zich dus voortaan voor uitdrukkingen, die meet lachverwekkend, en dus fluitend, dan
zielverheffend zijn .
De Heer C A V A RE A U , die reeds door zoo vele navolede;landfche dichtwerken zich gunflig ondergingen van
fcheiden heeft, levert thans, in zijn bevallig en fmaakvol
bundeltje es Femmes, eene welgeflaagde overbrenging, in
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tie Franfche taal , van hec even bekende als beroemde kunstgewrocht van onzen S P A D A W . Dat hij zich in de vercolking eenige vrijheden, door bijvoeging, weglating en wijziging, veroorloofd heeft, kunnen tvij geenszins afkeuren,
daar de bekwame Vertaler hierin met oordeel is to werk gegaan , en bet gedicht in dier voege heeft ingerigt , als de Heer
S P A D A W , indien hij in het Fransch de pen had gevoerd en
even zoo wel, fchoon flechts in de tweede plaats, voor uitlanders als voor landgenooten gezongen had, denkelijk zelf
zou hebben gedaan . In de achterilaande otes biographiques
viel ons oog op het artikel 1VI O E S (P ~ T R O I
E) . Wij
vonden aldaar, qu'elle est nee h Dordrecht, en Zelande . Dit
verwonderde ons, daar den Heere C A V A R E A U de ligging van
Dordrecht niet onbekend kan zijn, al ware het flechts nit
eene kaart van het Koningrijk der ederlanden . Waarfchijnlijk
heeft de omflandigheid, dat Dordrecht gebouwd ftaat op een
afgefcheurd iluk lands, dat daardoor tot een eiland geworden
is, hem in de dwaling gebragt . -- Het weldadig oogmerk der
uitgave, ten voordeele der gekweticen en der nagelatene betrekkingen der verdedigers van onzen grond , zoo to lande als
to water, is door eene talrijke en in alle opzigten welverdiende
inteekening ondertleund . Dank zij den Heere C A V A RE A U
voor zijne vaderlandlievende en welgeflaagde onderneming!

De Poolfche Broeders . Historisch-Romantifche TafereeKen uit
den laat len Poolfchen Oorlog . Te eyden , bit C . C . van
der Hoek . 1832. In gr. 8vo. XIV en 223 bl. f 2-40 .
Calama, of de Bevrijding van Vriesland ; ge,/chiedkundige
Roman , door . E. S C H U T. Te 4mflerdam , bij . C . van
Kesteren . 1833. In gr . 8vo . IV en 308 bl. f 2 - 90 .

M

en begint, in ons vaderiand , meer en meer werk van den
gefchiedkundigen Roman tomaken,idszlfbearig
ding gelukkiger to flagen . Om die reden verdient dat vak
onzer etterkunde eenige meerdere opmerkzaamheid, en biilijk mag men vragen : moet men zich over die Romantifche
beoefening der Gefchiedenis verheugen? behoort dezelve to
worden aangemoedigd, ja, dan neen? - Dat de gefchiedkundige Roman, wanneer dezelve, zonder eenige keuze of be.
perking, waarheid en verdichting ondereenmengt, weinig lof
O . 2.
G
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verdient, en een geheel verzonnen verhaal er verre boven to
verkiezen is, dit valt, naar ons inzien, niet to betwijfelen ;
maar zeker mag men gunfliger oordeelen over zoodanige werken, die alie publieke gebeurtenisfen onvervalscht mededeelen, en alleen eene liefdegefchiedenis van dezen of genera
held, of van eenig verdicht perfoon, tot worming van heft
romantifche weeffel, invlechten . Doch ook dan kan die
foort van litteratuur niet ruimfchoots worden aanbevolen :
want juist door de vermenging van zoo veer waarheid ondeu
eenen verzierden of aanmerkelijk opgelierden minnehandel
leert de lezer zich veelal, zoo het een waarlijk beflaan hebbend perfoon geldt, geheel verkeerde of althans ongegronde
denkbeelden van bet karakter des helds en de drijfveren zijner daden maken ; of is de perfoon een verdicht wezen ,
dan words alligt, bij de moeijelijkheid der vaneenfeheiding
van denkbeelden , die eenmaal als een zamenhangend geheel
in bet geheugen zijn opgenomen, aan zulk een denkbeeldig
wezen een invioed op den gang der gebeurtenisfentoegefchrewen , waarvoor geen de minile grond in de Gefchiedenis
to vinden is . Over bet geheel words men dikwerf genood .
zaakt, bet meeste belaug to flellen in menfchen, die, al hebben zij werkelijk beflaan . in de Gefchiedenis wet niet op den
voorgrond zouden zijn geplaatst geworden . Over die vlijtiger beoefening van den gefchiedkundigen Roman kunnen wij
ons daarom flechts ten halve verheugen . Hoe voortrefelijk
zoodanige voortbrengfelen in hunne foort zijn, blijven zij toch
altijd een middelding tusfchen waarheid en verdichting, met
welks beoefening men niet to behoedzaam kan wezen . Hoe beter intusfchen dergelijke opflellen in hunne foort zijn, des to
liever nemen wij dezelve in handen, en bet doer ons wezenlijk genoegen., de beide hier aangekondigde werken met lof
to mogen vermelden .
Zeer veel onpartijdigheid en ftaatkundige waarheid words
er in de Poolfche Broeders gevonden. De fchildering van karakters en zeden fchijnt ons eigenaardig . De flijl is in het
algemeen zuiver en . onderhoudend . Op bl . 32 (wij teekenetl
dit aan ten gevalle der lezers) verandere men, regel . 6 van
ond. , Alexander in Stanislaus . Die fchrijffout bragt ons ,
bij de lezing, een oogenblik in de war ; doch uit den zametk .
hang bemerkten wij de fell .
og boeijender , levendiger en ingewikkelder,, terwijl hij
tevens voor ons ederlanders belangrijker is , fchijnt ons de
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van den kleer S C I! U T ; een werk ~ hetweik zijne
kennis en winding, zijnen fmaak en zijn gevoel gelijjtelijk
eerie doet, en, ook na de verfchijning van den bij velen reeds
gunfig bekenden Roman van den Heer V A
E
E T , die
een later, maar voor den Romanfchrijver, wegens de ons
fane inwendige verdeeldheden, veel moeijelij .ker tijdvak ge .
kozen heeft, den Heer S C H u T over de uitgaaf van zijnen
arbeid niet behoeft to blozen . Ook S C H u T flelt blijkbaar
WA TER SCOTT zich ten voorbeeld .
De geheimzinnige
Egbert herinnert ons vele dergelijke perfonaadjen bij then be_
roemden overledene. De monnik dntonio fchijnt meer in den
fmaak van fommige tooneelftukken to zijn geteekend . Zijne
redenen doen ons fomwijlen aan die van den Groot-Inquifteur,, in het Treurfpel Don Carlos van S C H I E R , denken .
Met oordeel is echter bij dat navolgen en nabootfen geltandeld, en de zeden van tijden, volken en plaatfen zijn met
getrouwheid voorgefteld . iever, dan op kleinigheden to vitten, willen wij dus, die voor onszelven met zoo veel belangftelling dic werk gelezen en op niets wezenlijks geituit hebben, dezen Roman als een' der besten in zijne foort
vermelden .
Glaf
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Wat words er niet al van eenen Recenfent gevergd, indfen
het door ons geplaatfte Antikritiekje in het Bulletin der etten, waarnaar een boekbeoordeelaar zich to gedragen hebbe,
Khoet worden opgenomen ! - Bega de
etterzetter, de Corrector, de Schrijver eindelijk , eene fout - dit zegt lhttel ! de
Recenfent behoort dit to zien en to zwijgen, en daarbij teweten , wat er eigenlijk had moeten ftaan! Is hij zoo clairvoyant
niet, en beoordeelt hij, niet wat er had behooren gedrukt to
flaan, maar was daarin werkelijk voor elk to lezen is, dan verdient hij eene openlijke aan de kaak felling!
a, Collega's Mederecenfenten! eene openlyke aan de kaak
flelling! --- Dunkt u de fraf een weinig to freng, bedenkt
dan, dat een voorfander van het beginfel der Doodfiraf u de .
zelve oplegt, en dat ge u Knoogt verheugen, niet zwaarder
getuchtigd to worden ! AIIes zal wel gaan, indien ge u fl echts
oefent in de groote , maar ligtelijk to verkrijgen wetenfchap ,
die, over alle mogelijke quid pro quo's zegepralende, u altoos
onfeilbaar zal aanwijzen, wat uw Autheur bedoelde, al faat
er ook geene enkele letter daarvan uitgedrukt!
Voorzeker , Mijnheer de Antikritiekfchrijver , gij hebt volkomen gelijk! Recenfent had voor Hand. 26 (gelijk er gedrukt
fiant) Hand. 25 moeten lezen, en hij begrijpt nog niet, hoe
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hij zoo kortzigtig kwam ! Dan , thans neemt hij de vrijheid u
to vragen, welk bewijs er in Hand. 25 : 11 voor de flelling
des Heeren K . to vinden zij ? P A u U S gedraagt zich , in den
loop van dit geheele merkwaardige regtsgeding, alsRomeinsch
burger ; de regten, die dat burgerfchap hem fchonk, waar bet
gevorderd werd, voorftaande en zich voorbehoudende, tot
nan bet beroep op den Keizer zely' (zie bet Plot van vs . 11).
En wat beteekenen nu de aangehaalde woorden , in eenen
goeden en gezonden zin , anders , dan dat P A U U S , als geboren Romeinsch burger, zich aan de beflaande Romeinfche
wetten onderwierp ? P A U U S was de man niet, die het gesag
dier wetten alleen dddr erkende, waar hetzelve met zijn belong overeenkwam, en, waar dit bet geval niet was , met nietige uitvlugten zich poogde to redden ; neen : met dezelfde
kloekmoedigheid, waarmede hij, Hand. 22 : 25, zich op zijn
Romeinsch burgerregt beriep, zegt hij Hoofdfl . 25 : 11 :Indien
ik dan misdreven heb, of iets heb gepleegd, waarmede ik den
dood verdiende, ik weiger niet lien to ondergaan . Heeft derhalve de
etterzetter hier niet, anderwerf, blijkbare misflagen begaan , dan kan Recenfent Hand. 25 : 11 niet admitte'ren,
als een bewijs , dat de Apostel P A U U S , in ztjn' eigen perfoon , het beginfel der Doodjiraf heeft goedgekeurd . Dan , aldus gaat bet gewoonlijk, wanneer men, een geliefkoosd fystema hebbende opgetrokken, de uitfpraken des Bijbels met
zijne verkeerde inzigten, zoo gold en kwaad mogelijk, poogt
to doen overeenilemmen !
En nu nog, ten flotte, iets over die pfeudo-loffpraak op
D E G R O O T . - a, Mijnheer Aaticriticus, er wordt hedendaags, helaas ! met then onfterfelijken naam al zonderling omgefprongen ! Waar eene of andere plaats uit de werken des
grooten mans, nu of dan, met bet bijzonder gevoelen van
fommige lieden overeenftemt , is D E G R 0 0 T onvergelijkelijk,
en gelden zijne uitfpraken als die van een Orakel ; - dan,
waar dit bet geval niet is, fast de hooggeprezen man ten
doel aan finaadredenen, laster en fcheldwoorden ! En ziedaar
de nagedachtenis des voortreffelijken mans tot een bloot marionettenfpel vernederd, hetwelk hun, die bet drijven, nimmer tot eere kan verflrekken .
En hiermede ftapt Recenfent van dit Antikritiekje af. Het fmart
hem, dat zijne Theologifche aankondiging den Regtskundigen
Schrijver niet heeft behaagd ; dan zelden kunnen Recenfenten
bet den Schrijveren naar den zin maker .
is dit echter
b et geval niet, en de Heer K . zal gewis d
ten
en fteller der aankondiging van zijn gefchrijf, in der tijd, in bet Handelsblad
geplaatst, een' zeer welwillenden Recenfent noemen ; dezelve
zegt, trouwens , op alles ja en amen, en wat zou een Autheur
meer kunnen verlangen !

BOEKBESCHOUWI G.
Miracula quid fint Scriptoribus facris . Disfertatio Theologica inauguralis , quam - pro gradu doctoratus in Academia ugduno-Batava - publico et folenni examini fubmittit PAU US
ACOEUS A DREAE,
Amftelacdamenfis. Amflelaedami apud A. Zweefaardt .
1833 . Form . oct, Pagg . VIII, 108 .

De Eerw.

A D R E A E had, na het ondergaan der voorloopige examens, reeds zeven jaar het predikambt waargenomen in de utherfche Gemeenten, eerst to Daetinchem , naderhand to Zierikzee , toen hij den 12 Dec . 1832
deze zijne Disfertatie verdedigde , en daarbij de waardigheid bekwam van Doctor in de Godgeleerdheid. Dit is,
zoo veel wij weten , het eerfle geval , dat aan U nc onzer Hoogefcholen openlijk die waardigheid werd gezocht
en verkregen door cenen niet Hervormdcn Geestelijke .
u , A D R E A E had, meent Rec . , door niet vruchtelooze inzending van eene Commentatie , reeds met de
Hoogefchool kennis gemaakt . Ilet andere geval van K .
to U . is van anderen aard . Ilet Doctoraat, door dezen
begeerd en verkregen , moest tot iets anders dienen , dan
waartoe A D R E A E to eyrlen is opgetreden . Doch dit
is tot hiertoe !
Deze Verhandcling , waarin onderzocht wordt , wat
wonderen z~n bij de H . Schrijvers, verdeelt zich, zonder vcrdere onderafdeelingen , in drie IIoofdflukken . IIct
plan geeft de Schrijver zelf op , pag . 6 : „ In zoo groote
„ moeijelijkheid der zaak , waar men cene bepaling van
„ wonderen niet vooraf Belt, maar dezelve zoekt, heb
„ ik befloten dus to handclen, dat ik eerst naga de woor„ den , die met meerderen of minderen bijval van de
„ Godgeleerden geoordeeld worden hicr to behooren , en
„ alzoo voor fynonyma worden gehoudeh ; dat ik dezel„ ve onderling vergelijk en onderzoek , met bijbrenging
BOEKBESCH . 1834 .
o . 3.
H
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van voorbeelden ; dat ik, ten tweede, eene bepaling
poog to geven, in overeenftemming met do aangehaalde
plaatfen en bijgebragte voorbeelden ; dat ik, eindelijk,
aanroer de vraag over bet verband tusfchen de wonderen en do orde der
atuur, en opgeef deels bet gevoelen van anderen hieromtrent , deels ook mijne cigene
len
„ gedachten ."
Caput I heeft tot opfchrift : hocabula et Exempla .
De woorden, bier aangehaald in bet oorfpronkelijke ,
zullen wij voegzaam kunnen voorbijgaan , en alleen zeggen , dat bier al die uitdrukkingen worden aangevoerd ,
welke in den Bijbel aangaande wonderen gebezigd worden. „ Hot is duidelijk , dat door zeer velen van die
„ woorden wezenlijk words aangeduid hetgeen Godgeleer„ den een wonder noemen . Over enkele zou de eon of
„ ander twijfelen, omdat bet met zijne defanitie van won„ deren niet overeenkomt .
iemand zal echter doze op„ telling misbillijken, dan misfchien van wege de eene
„ en andere uitlating , indien hij maar overweegt , met
„ welk doel wij dit alles bier behandelen ." De Schrijver vreest , dat misfchien de
ezers van oordeel zullen zijn , dat hij veeleer jets eeft overgeflagen dan
overbodigs aangevoerd . Wij zouden van een tegenovergefteld gevoelen zijn . Hot woord teeken b . v . verlangt
voor zichzelve als zoodanig geene behandeling, maarwel
in zoo verre bet van een wonder gebezigd words . Dan ,
de Heer A D R E A E heeft welligt hiervoor redenen , en
verdient , wegens zijne befcheidenheid , zoo openlijke tegenfpraak niet .
Caput II. Quomodo ex pofitis vocabulis, formulis
atque exemplis probabilis definitio miraculorum efciatur .
Do vraag : Hoe tilt ie woorden, zegswijzen en voorbeelden de waarfch!~nl#kfle definitie van wonderen kan worden opgemaakt , wordt in dit Hoofdftuk dus behandeld,
dat de Schrijver , na aangetoond to hebben , dat alleen
door bet woord miraculum , wonder , niet alles wordt
uitgedrukt, wat vroeger in bet Ifte Hoofdftuk is voorgekomen , dadelijk p, 31 zijne definitie van wonderen
„

„
„
„
„
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opgeeft : „ buitengewone werkingen van God , welke
„ onder hot bereik der zinnen komen ." Efectiones (actiones , operationes) Dei eminentiores, quac in fenfus incurrunt . Geleidelijker zou, naar ons gevoel, alles zijn,
indien Hoofdfl . I en 11 waren verfinolten tot 6 6n . Zoo
zou uit de behandeling der woorden alles afgeleid geweest
zijn , en niet , zoo als nu hier gefchiedt , eene definitie
ge leld, na enkele , hoezeer dan ook gegronde , aanmerkingen alleen over bet woord miraculum . Er worden
dus vier kenmerken van een wonder opgegeven : 10. werkingen ; 2° . van God ; 3° . buitengewone werkingen ; 40
zq~ vallen onder het bereik der zinnen . Die kenmerken
worden afzonderlijk befchouwd, p . 32-56 . Alles wordt
naauwkeurig nagegaan, en de Schrijver geeft overal ondubbelzinnige bewijzen van belezenheid en gefchiktheid,
om den Bijbel to verklaren . Evenwel ontmoet men hot
een en ander , dat uit de gegevene definitie van zelve
voortvloeit , en toch niet overal bijval kan vinden . Hot
onderwerp , 't welk de Schrijver ter behandeling koos ,
houden wij voor minder gefchikt, om 's mans onbetwistbare kunde regt en voordeelig to doen uitkomen . De
Dogmatiek moge belang flellen in eene definitie van wonderen ; zij zal evenmin dezelve ergens voldoende vinden,
als van bet barbaarfche facramentum, uit onverfland uit
Doch de echte leer des Bijbels verpavcz~psov geboren .
liest hierbij niets , indien men maar de daden van God
weet op to merken, door welke hot Goddelijk gezag van
m o z E s en de Profeten , van j E z u s en de 1lpostelen
voldoende geflaafd wordt . De Bijbel is ouder dan de
Dogmatiek , en zal haar , ook bij haarfijne defanitien ,
zeer lang overleven .
Als aanhangfel volgt nog Caput III, waarin gefproken wordt over het verband tusfchen wonderen en de
orde der
atuur, p . 57-104, in welks befchouwing
hier verder niet zal worden getreden .
De Heer A D R E A E heeft , ook bij een mingunflig
onderwerp, getoond, den titel van Doctor in de Godgeleerdheid wel waardig to zijn . Hij houde onze aanmerH2
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kingen ten goede over hetgeen in deze Verhandeling onderwerp is , minder over 's mans wezenlijke kunde en
verdienften , en kieze eerlang voor zich eene ftof , bij
welker behandeling beter zal en moet uitkomen , hetgeen
hij vooral to flmflerdam heeft opgedaan, en to Doetinchem
noch to Zierikzee heeft vergeten .

,fetus Opflanding de Grondzuil van bet Christel!~k Geloof ; door . H . S O S T R A , Predikant to Helder .

I

(Vervolg en flot .)

n het algemeen kunnen wij niet ontkennen , eene wijdloopigheid to hebben aangetroffen, welke ons minder aangenaam was . De Schrijver zegt wel in zijne Voorrede,
dat zijn oogmerk , om voor ongeletterden to fchrijven ,
eene to voren niet gedachte uitgebreidheid heeft veroorzaakt. Hij gaf zich daarin toe , om eene zekere volledigheid to doen ontitaan, en den ezer gelegenheid to
geven , om van het gekozen ftandpunt , zooveel mogelijk , het ganfche Christendom (liever , de geheele Christelijke leer) tc overzien . Het ftond hem zeker vrij , to
leveren , wat hij wi1de , en wij zouden dus in die uitgebreidheid moeten berusten, ware bet niet, dat ook dan
nog veel overbleve , hetgeen veilig had kunnen en , onzes
inziens , zelfs had moeten bekort worden .
Zoo herhaalt s 0 S T R A , bladz . 161 , met zijne
eigene woorden , hetgeen hij op de vorige bladzijde met
die van R E I H A R D reeds gezegd had ; gelijk ook die
geheele redenering, over her vermetel ontkennen van hetgeen boven ons begrip is , op zichzelve wel lezenswaardig, maar pier toch wat al to breed is . Eveneens is
het gelegen met die over voorzigtige kalmte , bladz . 176
volg . ; met die tot inleiding der vergelijking tusfchen de
Apostelen en AI A H 0 AI E D , bladz . 208 ; met die over
bet gebeurde Hard. XIV : 8 very . en XVI : 16 very . ,
bladz. 224 volg . ; ntct die ter beantwoording der vraag :
is bet nict zonderling, dat het Evangelic inter bijval bij
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de Heidenen , dan bij de zonen van j A K o s gevonden
heeft ? bladz . 240 volg . ; met bet woord tot hen , die
over de verdraagzaamheid der Ouden , in vergelijking
met die der Christenen , cen tegen de laadlen zoo partijdig oordeel vellen , bladz . 260 volg . ; om andere voorbeelden nict to vermelden .
Ook vonden wij nog al bet een en ander , aan hetwelk wij onze goedkeuring niet konden geven . Eenige
voorbeelden mogen volftaan .
Bladz . 45 . Oni de waarheidsliefde der Apostelen to
bewijzen , geldt bet voorbeeld van A T H A A C niets ;
deze was geen Apostel , tenzij men met u E s s aanneme , dat hij dezelfdc zij met M A T T H r A s . Het blijkt
echter niet , dat de Schrijver van die gedaclite is .
Bladz . 52 is bet beginfel , dat de Apostelen bezielde, toen zij een aardsch Koningrijk wilden , naar onze
gedachten, wat al to edel voorgefleld .
Bladz . 60 . Kan van de godsdienflige dweeperij wet
gezegd worden, dat zij is eene algeheele uitfluiting van
bet gebruik der rede ? Ook is de geheele redenering
daar ter plaatfe meer die over lfysticismus , dan over
dweeperij ; dingen, die och nog al eenigzins verfchillen .
Bladz. 97 . Al droegen de berigten der Evangelisten
de kenmerken van verwarden fchrik en blijde ontroering, „ zij mogten deze kenmerken er niet aan ontsemen, of bet geheel verloor deszelfs eigendommenemen,
„ lijke en natuurlijke houding ; dan zou men to regt
„ misfchien achterdocht opvatten," enz . Deze redekaveling onderftelt eenen toeleg, om natuurlijk in het verhalen to fch%jnen ; eene kunst, welke in de Apostelen to onderflellen verkeerd, en der goede zaak eerder
fchadelijk dan voordeelig is .
Bladz . 108 houdt de Schrijver zoo flellig K E OP A S,
uk . XXIV : 18, voor denzelfden met K O
P A S , foh . XIX : 25 . Onzes inziens ten onregte . Het
zijn twee verfchillende perfonen , van welke de eerfle
KAeb.ras, de andere xAw ras heet. WVij weten wel , dat
5SO S T R A
velen , zelfs H_E s s, ( evensgefch. van;
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ezus , IV . 383) op zijne zijde heeft ; maar vele ge.
achte Exegeten houden zich ook van bet tegendeel overtuigd. Men raadplege hen ; maar merke tevens bij x uzr1 O E
(ad
zic: XXIV : 13) op, de aanvoering van
eenen niets afdoenden en 's mans rationalistifchen geest
geheel blootleggenden grond tegen de identiteit dezer
twee perfonen .
Bladz . 115 . De eervolle begrafenis van j E z u s door
o z E F en
I C ODE M U S ftuitte den Hoogen Raad
tegen de borst : „ u konden zij begrijpen , waarom
„ deze mannen hunne voorflellen telkens tegengeftemd
„ hadden ."
een ! dit hadden zij wel vroeger begrepen, en misfchien was bet alleen om die reden, dat
het eerfte , nachtelijke verhoor van j E z u s zoo geheel ,
gelijk wij zeggen , zonder vorm van proces gehouden werd.
Bladz. 120, 121 . De Schrijver hecht hier nog to
weinig waarde aan de getuigenis der wachters bij bet
graf.
aar de keurige opmerking van B o s V E D, in
zijne voornaamfle tiYaarh . Y . d. Chr. Godsdienst, behooren deze menfchen onder de allervoornaamfle getuigen, en, gelijk deze fcherpzinnige Godgeleerde de zaak
ontwikkelt, is Matth . XXVIII : 11-15 genoegzaam,
om alien, die zich beklagen over gebrek aan getuigenis
van degenen , welke niet tot j E Z u s' vrienden behoorden , voor goed den mond to ftoppen .
B1. 125 zou men bij de redenen, om welke de Apostelen bet bedriegelijke gerucht aangaande bet door hen
felen van j E z us' lijk niet hebben ontmaskerd, nog
deze kunnen voegen, dat bet niet zoo geheel onwaarfchijnlijk is , dat j E z u s hun alle openbare flappen
vooralsnog hebbe verboden ; gelijk ook, dat de Apostelen zelve destijds nog geenen moed genoeg hadden,
om openlijk to voorfchijn to komen .
Bladz . 132 . „ Was bet geheele Sanhedrin bet niet
„ cens , dat Hij niets gedaan had , dat Hem doodfchul„ dig maakte ?"
aar ons gevoel zoo zeker niet, Daar
zullen er denkelijk wel geweest zijn, die , door eenen
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listigen K nl n c A s onmgezet, ter goeder truuw gcloufden, cenen misdadiger voor zich to hebben .
Bladz . 134 . De uitvlugten , welke de oodfche Raad
had kunnen mal en , wanneer j E z u s zich levend aan
denzelven had vertoond, gelden als tegenwerpingen tegen de waarheid der zaak ook, wanneer deze verhaald
wordt , en hadden dus , bij cen zoo uitvoerig betoog ,
opzettelijk moeten zijn wederlegd geworden . -- Trouwens, er is op dit punt in de geheele redencring veel ,
dat to reel en dus Wets bewijst ; b . v . , bladz . 141 ,
de fchade , die de zaak van E z u s zou geleden hebben , indien de ganfche natie ware overtuigd geworden ,
dat Hij leefde , en de Mesfias was ., aan de vaderen
door Profeten beloofd . Het oogmerk van j E z u s kon
toch nooit wezen , de kennis der zaligheid , als die in
geenen anderen was, tot weinigen to beperken , en alzoo het licht des . Evangelies onder eene korenmate
to zetten .
131 . 154 . De leer aangaande den Vader, Zoon en HeiligGn Geest zal wel bezwaarlijk de grondflag kunnen heeten, waarop het ganfche Evangelic rust .
Bladz . 157 . De hier gegevene bepaling van wonderen is niet naauwkeurig , en is op de verfchijnfelen ,
een weinig verder genoemd, van Electriciteit en Magnetismus mede van toepasfing . Men begrijpe toch , dat
niet alleen het wegredeneren van wonderen in de Bijbelfche gefchiedenis , maar ook het verre uitf rekken
van het begrip derzelven der waarheid geen voordeel
toebrengt , en der
eologie misfchien nog meer, dan
het eerfte , in de hand werkt . \Vrij hebben onlangs eene
verhandeling gelezen, die ons tot deze opmerking wel
eenige aanleiding gaf . Terwijl het eerf}e de wonderen
tot de klasfe der gewone natuurverfchijnfelen poogt
to brengen , verheft het laatfle deze tot wonderen ;
en het kan niet misfen , of het eene zoo wel als het
andere moet aan de wonderen, als zoodanig, derzelver
cigendommelijk karakter benemen . Wij zeggen dit in
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het voorbijgaan, en zonder eenige confeguentie tot de
regtzinnigheid van onzen Schrijver .
Bladz . 238 en 279 wordt het zeggen van j E z u s
„ de vosfen hebben holen," enz . weder tot zijne atmoede gebragt, daar het toch overvloedig bewezen is,
dat het betrekking heeft op 's Heilands zwervende
leefwijze .
Bladz. 255 . De verdraagzaamheid der Romeinen in
het flak van Godsdienst was niet enkel flaatkunde . Zij
meenden overal hunne Goden weder to vinden, en hun
bijgeloof zou bet niet gewaagd hebben , met verachting
neder to zien op eenen w o D A en T IT 0 R , die toch
geene andere fchenen to zijn , dan hun M E R C U R I u s
en U P I T E R . Het ligt in den aard van het Heidendom , inzonderheid zoo als de Grieksch-Romeinfche Mythologie het had opgefierd, dat men wel meerdere Godheden dienen mogt, indien maar de eerdienst der als
zoodanig erkenden er niet bij Teed . Men werpe ons
de door den Schrijver aangehaalde plaats van u I u s
Teregt toch zegt SO S T R A ,
P A U u s niet tegen .
dat dit betrekking had op zoodanige Godsdienften, waardoor de gemoederen der menfchen verontrust werden .
S O C R A T E S zou bij de Atheners niet enkel des doods
waardig zijn geoordeeld, indien hij zich bepaald had
tot het vkroipFiv uucv?a Bucpsovix ; maar av vopa't~mv, ovs pa*'v i}
vrOWs vcpd~Et BaovS, had hij zich de ongenade op den hals
gehaald (*).
Betreffen dew aanmerkingen fommige zaken, ool=: van
eenige onbehagelijke en verkeerde uitdrukkingen achten
wij het pligt, enkele ftalen bij to brengen .
Eenige beelden en zegswijzen komen ons voor, minder naauwkeurig to wezen . Zoo ftaat bladz . 97 : Hunne
oogen drukten den flempel der zekerheid op , enz .
Bladz . 103 : De overwinnende Godsheld flaat op uit
z#n bed, om nimmer veer to flapen! Daar breekt
hij moedig door de rotten van bet graf, enz . bladz .
(*) X E
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334 : Het anker z%jner hoop in den hemel werpen .
Bladz . 147 heet j E z u s een fchepfel (liever wezen) der
onflerfelijl heid . Bladz . 158 is in de zinfnede : hoe hij
boven de oppervlakte onder eenen ballon boven de wolken flijgt, eene der beide curf#f gedrukte uitdrukkingen
overtollig . Bladz . 183, legerplaats van C H R a S T U S .
Bladz . 186 : Bij Heidenen aanvaarden zij hunne prediking met de leer van den eenigen waren God , en
dalen zoetvoerig tot bet Evangelie af. Bladz . 151 : Het
Profetenfchrift ontcijferen . Bladz . 186 : Hoe wijsfelijk
was dit gedrag ! (Het perfoonlijk werkwoord eischt een
bijvoegelijk naamwoord, geen bijwoord .) Bladz . 188 :
j E z u s door almagtsontwikkeling uit het graf geroepen .
Bladz . 59 : oplosfing der verwondering . Men lost geene
verwondering op ; maar wel , en dit is de bedoeling ,
Gene bedenking, die verwondering wekt . Bladz . 64
eenigfle, hetgeen de fuperlativus is van eenige, en dus,
even als bet
atijnfche ipfisfimus, tegen den regel der
taal, in eenen zeer flerken zin gebruikt wordt, lien
bet daar ter plaatfe niet heeft . Bladz . 189 : aschurn,
een zonderling woord . Bladz . 280 : Eer zou de ood
zichzelven verloochenen, wiens onmogelijkheid eene ballingfchap van achttien eeuwen bewijst , dan eenen Profeet aannemen, enz . Dit en nog veel meer, door ons
onder bet lezen aangeteekend, zijn verkeerde uitdrukkingen en woorden, die bet werk evenzeer ontfieren, als
gekruist voor gekruifigd, hetgeen overal, en bet woord
Kruisgezanten, dat wat al to dikwijls voorkoint .
Aanmerkingen op fouten in de geflachten der zelffandige naamwoorden, hoezeer in menigte to maken ,
houden wij liever terug , om den fchijn niet to hebben
Van to vitten . Ook herinneren wij ons niet, ergens den
ftperlativus kieschfe, bladz . 204, en het meervoud betoogen , bij goede Schrijvers to hebben aangetroffen .
Over het geheel ligt eene Germaanfche kleur, wat
den fijl betreft . Wij kunnen dit van geheele volzinnen moeijelijk aantoonen , maar maken den Schrijver
alleen opmerkzaam op bezorgd voor bevreesd, bladz .
128 ; in verbazing gezet voor verbaasd, bladz . 178,
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219 ; bejegenen voor behandelen , bladz . 220 ; ook wel
vpor ontmoeten .
De correctie is niet naauwkeurig : mindere voor meerdere, bladz . 37 r. 18 ; welke voor hetwelk, bladz . 39
r. 2 v. o. ; llrafgeregten voor ftrafgerigten , bladz .
69 r . 2 v . o. ; gebeurd voor gebeurt , bladz. 79 r .
18 , zijn enkele voorbeelden ; bet lust ons niet , meerdere
op to zoeken.
Wij hopen , dat dit werk vele lezers vinde , en al
zoo , ook in meer befchaafde kringen , voor welke bet
wel bet Incest gefchikt is , de waarheid des Christendoms hoe langer zoo meer op goede gronden worde geloofd ; waartoe God zijnen zegen gebiede!

oodige Waarfchuwing en heilzame Raad aan mine
Gemeente , in twee eerredenen , door . M E I E R
n R o u w E R, Predikant to Uithuizen . Ten voordeele eener weldadige lnrigting uitgegeven . Te Groningen, bor . Romelingh . 1833 . In gr. 8vo. 88
Bladz . f : - 75.

Ibovenftaanden
ndien wij de beide eerredenen , welker uitgave onder
titel wij aankondigen,

als
eerredenen
beoordeelden , haar toetften aan hetgeen zoo vele voor .
treffelijke voorbeelden van onze dagen als vereischte in
eene Preek hebben doen kennen, en alzoo des Eerw .
M E I E R B R O U W E R 's verdienften als Kanfelredenaar
er naar afmeetten, dan zouden wij ineenen, geheel tegen de bedoeling van zijn Eerw . te- handelen , en ook
de zaak niet bij bet regte einde to vatten . De eerfle
waarfchuwt tegen ligtzinnigheid in de Godsdienst, naar
aanleiding van 2 Petr . III : 17 ; terwijl de laatfle , volgens 2 Tim . I : 13, raadt , bij de gezonde leer to blijven , en zich daarvan niet to faten aftrekken door de
zoodanigen, welker bedoelingen, onder bet voorgeven
van voor oud-Hervormde regtzinnigheid to waken, genoeg bekend zijn, en die heden ten dage niet weillig
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he ; hoofd opfleken ; zich met de Revolutionciren in
dat derde op Une lijn plaatfende , dat zij zich met geweld verzetten tegen de gevestigde orde van zaken, nergens het goedc van onzen leeftijd willen opmerken, en
overal nicts zien, dan gebreken, en afwijking van hetgeen zij voor waarheid houden, of voorgeven to houden .
Wij zijn met den bijzonderen toefland der Gemeente van
Uithztizen in geenen deele bekend, en willen dus, op het
woord van Karen, blijkens doze eerredenen, ijverigen
eeraar, gaarne gelooven, dat de hier
en weldenkenden
gegevene waarfchuwing en raad noodig en heilzaam was .
Maar wij zouden zijn Eerw . de uitgave voor een grooter
publiek, althans in dezen norm, hebben afgeraden . iet
omdat wij, behoudcns eenige weinige aanmerkingen, zouden aarzelen , met zijne waarfchuwingen en raadgevingen
ten voile in to flemmen ; maar omdat het behouden van
den vorm van eerredenen eene , voor het doel min noodzakelijke , wijdloopigheid en bepaaldheid heeft veroor .
zaakt , en het bijeenvoegen van hetgeen omtrent twee lijnregt tegen elkander over flaande uiterflen gezegd words,
onzes inziens , mindere aanbeveling verdient . Waartoe
toch in drult uitgegeven : ,Is hot gevaar van verleiding
• niet to vreezen ? en doen zich niet gedurig de gelegenheden op, waarbij gij de Apostelen des ongeloofs
„ hunne leer hoort verkondigen ? Brengt de levensfland
„ en kostwinning , vooral van fommigen uwer, u niet
„ op gezette dagen der week, inzonderheid op uwe rei„ zen naar en van de hoofdftad dezer Provincie, dikwijls
• uren achtereen , met hen in gezelfchap en in nadere
• verbindtenis ?" Konde het does niet beter bereikt zijn
geworden , indien de Heer M E I E R B R o U W E R voor
iedere der door hem bedoelde foorten van menfchen een
afzonderijk flukje, al waren het dan deze eerredenen
omgewerkt, gefchreven hadde? Hiertoe durven wij zijn
Eerw . nog opwekken , omdat het hier aangekondigde
tweetal
eerredenen ons hem doet kennen als een verlicht
eeraar , die de gevoelens , tegen welke hij waarfchuwt , zeer wel toont to kennen . Zoo als gezegd is ,
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wij prljzen bet doel, maar zouden liever bet middel anders hebben gezien . Dat zeggen wij niet, omdat een
Recenfent, bij alien lof, doorgaans cen maar heeft ;
bet gefchiedt alleen om bet belang der zaak . Er gaan
zoo vele boekjes rond, die de flrekking hebben, om het
refine, werkzame, Bijbelfche Christendom to ondermijnen .
Op de afgelegenfte dorpen raken ze bekend, A ZOUDE
TOEZE DI GE
VA
EXEMP ARE DOOR KOOP IEDE
AA
DE WI KE IERS, BI BESTE DE WARE , ZE BZKE D MAKE .
Van zulke middelen bedienen zich de

Hervormde fezuiten . Met wijsheid daartegen to ijveren,
is ook pligt . Sapienti fat !
eerrede ter herdenking eener vijfentwintigjarige Evangelieprediking, gehouden op het Feest van ezus Opflanding, den 8 4pril 1833, in de Kerk, to Hoogeveen _, door A . . V A DER V E E . Te Heerenveen , bij F . Hesfel . 1833 . In gr . 8vo . 30 Bladz .
f : - 50.

r 1' ij wenfchen den Heer V A D E R v E E van harte
geluk met bet beleven van den dag , die tot bet uitfpreken dezer eerrede heeft aanleiding gegeven ; maar gelooven niet , dat zijn Eerw . veel roem zal inoogf'cen van
derzelver uitgave. \Vij hadden van hem iets beters verwacht . Hoe genegen ook, om „ goedgunftig de gebre
„ ken to verfchoonen, die wij er in a-antreffen , en bet
„ doel en hart in aanmerking to nemen ," wij mogen
niet anders , dan ronduit verklaren , dat dit fluk naauwelijks op den naam van middelmatig kan aanfpraak maken,
en dat de Schrijver zijne eerrede niet to veel vernedert,
wanneer hij, in her Voorberigt, zijne „ gebrekkige op„ flellen" bij de „ eerredenen van voortreffelijke , rijk
„ begaafde en welfprekende mannen, als : M U T I G H E,
„ VA
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en an„ deren" vergelijkt , „ als een nachtlicht bij de zon ." ! !
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Dat de eerrede is uitgefproken in de Kerk, zouden wij,
ook zonder de verzekering op den titel , gaarne geloofd
hebben . Er moest nog bij ftaan, op den Predik loel. De
tekst is Hand. XXVI : 22 , 23 ; zeer gepast voor de gelegenheid. Het plan, wel . De uitwerking , de itijl , de
geheele houding ; het fpijt ons , maar wij moeten het
zeggen - een nachtlicht . Echter brandt het (en daarom
mogen wij dit ftukje aanprijzen) door de olie van een
verlicht en werkzaam Christendom .
u, dit was ook
van den Eerw . VA
D E R V E E
wel
zulk eene
eerrede niet to verwachten .
R edevoering over den waxen Friend der Menschheid .
Ter nagedachtenis van . M E S S C H A E R T, eeraar der Doopsgezinde Gemeente to Rotterdam . Uitgefproken door Mr . A . SIEWERTSZ VA
REFS E M A, 14dvocaat. Te Rotterdam,, bij . van Baalen .
1833 . In gr . 8vo . 51 Bl . f : - 60 .

O

p verlangen van Beituurders en eden van bet Rotterdamsch Departement der Maatfchappij Tot
ut van
't lllgemeen werd deze Redevoering in het licht gegeven .
Allen, die den zoo werkzamen en verdienftelijken ni E ss C H A E R T gekend hebben , zullen dezelve met ongemeen genoegen lezen . Maar ook voor hen , welke den
Overledene niet van nabij kenden, is nogtans zeer lezenswaardig , wat bier gezegd wordt . De welfprekende V A
R E E S E M A wilde geene eigenlijke ijkrede uitfpreken ; zijn
doel was flechts, hulde toe to brengen aan de nagedachtenis van eenen hooggeachten Vriend . De wijze , waarop
dit gedaan is , ftrekt verftand en hart des Sprekers tot
eere . Wij vinden hier het beeld van den waren Menfchenvriend met fikfche trekken geteekend, en in dit beeld
herkennen wij onzen M E S S C H A E R T, die , begaafd
met een helder verftand en juist oordeel , door vlugheid
van begrip vooral uitmuntte , en in onderfcheidene betrekkingen Reeds bereidwillig zich betoonde, om met zijne
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meer dan middelmatige kennis bet meestmogelijke nut to
f}ichten . Moge bet doel des bekwamen Sprekers bereikt
tvorden , en bet voorbeeld, door M I : S S C H A E R T gegeven , ook na zijnen dood nog velen opwekken , om in
denzelfden geest to werken ten beste der menschheid !

herhandeling over het nut van de gelei uit beenderen,
als voedfel voor den mensch . Door C . A . E E R G S IA A ,
Math . Mag . Phil .
at . et Med. Dr . , Hoogleeraar
to Utrecht . Met eene Plaat . Te Utrecht , b
. G.
van Terveen en Zoon . 1833 . In gr . 8vo . 36 .Bl. f : - 50 .

D e Heer

B E R G S M A behandelde dit onderwerp ter vervulling van eene fpreekbeurt in bet atuurkundig Gezelfchap to
Utrecht . Zij word met belangftelling en genoegen gehoord .
Hij doet wel , haar door den druk gemzen to maken, opdat
dit hoog§t belangrijk onderwerp nog meer bekend worde .
Wij zullen noch uittrekfel noch beoordeeling dezer Verhandeling geven . Hare beknoptheid, en de geringe prijs,
waarvoor zij to verkrijgen is , ken niemand affchrikken
haar to lezen , noch haar zich in eigendom to verfchaffen .
Verhandelingen over zulke belangrijke ftoffen behooren
daarenboven in derzelver geheel gelezen to worden ; hot
zij dat de genen , die eenigen invloed kunnen uitoefenen,
or to gereeder toe overgaan, zulke nuttige uitvindingen
in praktijk to brengen, bet zij dat velen zich gedrongen gevoelen, derzulken pogingen to onderfteunen en krachtdadig
to bevorderen . De uitvinding, hier toegelicht, is geene
ijdele befpiegeling ; haar nut is reeds werkdadig bewezen .
Wat k an men meer begeeren ter navolging , dan proefondervindelijk bewezen to zien, waaromtrent men anders billijke twijfelingen zoude kunnen voeden ? Moge
ook in ons vaderland het elders met good gevolg reeds
in hot work geftelde navolging vinden ! Wij wenfchen
vurig , dat de Heer B E R G S ni A zijn doel bereiken zal .

VA

HOC E

D OR P, BESCnOUwI

C, E Z .

1 15

ederlandfche Bezittingen in 0ostinBefchouwing der
die, door C. S . W Grave VA H O C E D O R P,
Bidder der Orde van den ederlandfchen eeuw, enz .
voormaals Refident to Batavia . Uit het Fransch vertaald door j . O I V I E R, j z . , voormaals Secretaris
to Palembang . hermeerderd met eene Inleiding en vole
flanteekeningen van den uteur. Met Kaart en Plant.,
Te Amferdam, bij C . G . Sulpke . 1833 . In gr. 8vo .
XXIP en 630 bladz . f 5 - 90.
Bijzonderheden wegens Batavia en deszelfs omfreken ,
uit het Dagboek , gedurende twee Reizen derwaarts
in 1828, 1830, door Dr . S T R E H E R . Te Haarlem, bij de Wed. A . oosjes , Pz . 1833 . In gr. 8vo .
hI en 262 bladz . f 2 - 70.
Reeds v66r de terugbekoming onzer Kolonien in 1816
heerschte er verfchil over de wijze van beftuur, daar
de een het oude , de ander het nieuwe , hetzij naar de
wijze van D A E D E S, hetzij volgens de Engelfche
manier (het landelijk ftelfel), hetzij volgens een meer of
min uit dit alles gewijzigd ftelfel wilde ingerigt hebben .
adat men de laatfte partij had gekozen, is er weder
verfchil ontftaan over de meer of min ruime of bekrompene, of (gelijk de vrienden van het laatfte zulks uitdrukten) over de to hoog opgezette en fpaarzamer wijze
van beftuur . De Gouverneur VA
D E R C APE E , wien door alle partijen (enkele verachtelijke wezens uitgezonderd) eene hooge mate van befchaving,
kunde, welwillendheid en zucht voor bet welzijn der
Kolonien wordt toegekend, werd befchuldigd van de uitgaven tot de middelen niet in evenredigheid to hebben
gehouden ; een to kort, het gevolg van omftandigheden,
werd aan zijn beftuur toegefchreven, en voor de eerfte
en (God geve !) voor de laatfe maal een Zuid-Brabander tot onbepaald Beheerfcher van
ecrlands Indie, on-

1 16

VA

xoGE

DORP

der den naam van Commisfaris-Generaal , aangefteld .
Over deszelfs beftuur zijn de flemmen verdeeld : fommigen prijzen zijne fpaarzaamheid en geftrenge , maar
noodige bezuinigingen ; anderen leggen hem hardheid en
vele verkeerde maatregelen to last , terwijl zij zijne taak
van herftelling der geldmiddelen met behulp van achtcndertig millioenen , uit den zak der
atie naar ava geftroomd, al voor zeer gemakkelijk verklaren . Tot dezc
laatflen behoort de Schrijver van bet werk, 't welk wij
hier in de eerfte plaats aankondigen . Als Zoon van den
Heer D I R K VA
HOG E
D o R P, den eertlen, die
bet oude Dostindifche ftelfel afkeurde en vrijen handel
voorftond, en
eef van den beroemden herileller van
eerlands onaf hankelijkheid , Graaf G I S B E R T K ARE
, den grooten vijand van alien handelsdwang en
bevoorregte Maatfchappijen , verklaart hij zich ook voor
dat flelfel , doch met cenige beperking , naar mate de
omftandigheden die eifchen . Hij fchreef dit work in
1830 , oorfpronkelijk in 't Fransch , ten behoeve der
Belgen , welken hij daardoor de vooroordeelen , alsof
0ostindie flechts een lastpost voor bet Vaderland was ,
trachtte to ontnemen : doch deze dwaashoofden wierpen, kort daarna, door den onberadenflen, maar voor
Holland in vele opzigten gelukkigen opfland, alle hunne
aanfpraken op onze kostbare Dostindifche Kolonien weg ;
zij verwierpen zelfs , in 1831 , den voor hen zoo voordeeligen , voor ons zoo noodlottigen fcheidingsvoorflag
van 27 anuarij , waarbij wij bet genoegen zouden gehad
hebben,
ava , ten behoeve der Vlaamfche fabrijken ,
op onze kosten to onderhouden . Gelukkig waarlijk !
Mogt nu flechts een fpoedige Vrede, op de voor ons
veel guniliger grondflagen, federt October 1831 gelegd,
tot Band komen !
De Heer VA H o G E D o R P begreep nu, dat bet
voor onze
atie , thans weder uitfluitend bezitiler van
eerlands Indie, nuttig kon wezen , die kostbare Bezittingen eenigzins meet van nabij to lecren kennen , en
over den tegenwoordigffen toefland derzelven ook in hare
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eigene taal een echt berigt to kunnen lezen . Zelf geene
gelegenheid ter vertaling hebbende , liet hij dat werk aan
den Heer o I V I E R, bekend door eene welgefchrevene
Reis naar die Bezittingen , over , doch voegde bij de ederlandfche uitgave een aantal belangrijke aanteekeningen .
Wij hebben ons de moeite gekost, de Franfche uitgave
(te Brusfel 1830) met deze
ederduitfche to vergelijken, en wij molten den
ezer verzekeren, dat deze laatfle niet flechts zeer vloeijend en getrouw vertaald is
Inaar ook veel behelst, hetgeen de Franfche niet heeft,
zoo als dingen, welke toen niet wel aan de Belgen konden gezegd worden ; opmerkingen over hetgeen thans
aan de T7ereenigde
ederlanders , in hunne nieuwe betrekking ten aanzien van het fabrijkwezen, de plaatfing
van kapitalen aldaar, de verzorging van Indie met fabrikaten , e nz . to doen flaat ; opgave van eenige veranderingen, federt 1830 voorgevallen, en vooral eene meer
duidelijke aanwijzing der verkeerdheden, die de Schrijver in het befluur van den Heer D U B U S D E G H T S I GI E s meent to hebben opgemerkt , en waaromtrent hij
in 1830 zijnen toenmaligen landgenoot nog meer fpaarde .
Doch voornamelijk is er een hoogstbelangrijk aanhangfel aan het achtfle Hoofdiluk des werks toegevoegd over
verfcheidene bijzonderheden, die het tegenwoordige Batavia (niet leer tot de oude , vervallene flad van then
naam bepaald) meer van nabij leeren kennen . Dit bijvoegfel beflaat 34 bladzijden , van bl . 374 tot 408 . Ook
de Vertaler heeft eenige aanteekeningen daarbij gevoegd ,
die echter fomtijds in een' ongepast bitfen en hekelenden
toon tegen den Heer D U B U S overgaan , waartoe noch
aanleiding, noch noodzakelijkheid was . Zelfs de Heer
H 0 G E
V A
D o R P, hoewel altijd een' gepasten , deftigen toon bezigende, komt ons niet geheel onpartijdig
voor, daar hij zelf erkent, (Inlciding, bl . XVII) door
den Heer D u B u s van zijnen post verwijderd tc zijn,
aan wien hij z~Vn ongeluk en dat van z~n talrijk huis .
gezin toefchrijft . Dit maakt hem tot bedaard en onzijdig getuige juist niet zcer gefchikt .
DOEKBESCH . 1834.
O . 3.
I

118

V41

It 0GE

DG .1'

Met dat alles komt ons dit werk voor , het beste to
zijn, wat wij over den jongilen toeftand van Indie bezitten+ Het is nieuwer , en zelfs in zeker opzigt vollcdiger , dan De ederlandfche Bczittingen in Azie cnz.
van den tegenwoordigen Gouverneur- (of Commisfaris-)
Generaal V A
D E
B o s c ii , althans wat Indie aangaat . Het geeft cen volledig denkbeeld van de geheele
Indifche ftaatsmachine zoo wel, als van den geographisch latistifchen toeftand derzelve, waarbij echter de
Statistiek altijd op den voorgrond ftaat , en aardrijkskundige befchrijvingen, vooral van fchoone natuurtooneelen , moeten achterftaan ; want het was des Schrijvers doel , meer to onderrigten , dan der verbeeldingskracht voedfel to geven . Zichier de verdeeling des werks .
a eene (geheel nieuwe) Inleiding, waarin op de Indifche Bezittingen , als middelen tot verbetering van den
tegenwoordigen benarden toeftand van 's lands geldmiddelen , words gewezen , draagt het eerfte Hoofdftuk het
opfchrift van Aanrnerkingen over .drtikelen van Dagbladen en Tj~dfchriften , nopens den tegenwoordigen toefland van
ava , maar bevat voornamelijk flechts bedenkingen tegen de Schetfen aangaande de landelijke
ava door den Heer D E D A A ,
(welk gefchrift ook in den loop des werks gedurig wecarlegd wordt) en wijders eenige opgegevene oorzaken van
den avaanfchen oorlog (1825-1830) , welke hier onderzocht worden .
Het tweede Hoofdftuk handelt over de vruchten, welfldministratie van

ke voor het Moederland uit den Handel en den

and-

Deze uitzigten worden
zeer lagchend voorgefteld, vooral ten aanzien van het
ederlandfche fabrijkwezen . Veel is daarvan zekerlijk,
door den afval van Belgie, niet meer toepasfelijk ; echter wil de Schrijver , dat men ook in onzen tegenwoordigen Staat zoo veel mogelijk de fabrijken opbeure ,
ten cinde voor Indie niet aan vreemden cijnsbaar to wezen . Ook op den grooten rijkdom aan voortbrengfelen
van den landbouw dier Bezittingen worden wij opmerkbouw Tan

ava voortvloeijen .
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zaam gemaakt . In eene (nieuwe) aanteekening , op bl .
38, komt het volgende gulden gezegde van den beroemden G . K . VA H O G E D O R P voor : Geeft den
ederlander hrede, vr~e Zee en IKolonien weder, zoo
zal ook z n Koophandel bloc~Ven, zone welvaart tcrnggkeeren, en de Staat op z jVne oude grond lagen blij-

Vrije Zee en Kolonien hebben wij reeds
mogt nu ook de Vrede, 's lands eerfte behoefte, fpoedig terugkeeren ! mogt men daartoe, in Europa's tegenwoordigen toeftand, niet op zijn uiterfte regt blijven ftaan !
Het derde Hoofdftuk befchrijft de Zeden en het Kaven flaan .

rakter der
Inwoners van

avanen , Chinezen en andere 4ziatifcha
ava. Deze fchildering is deels gunftig ,

deels ongunflig . De Chinezen zijn veel werkzamer en
vlijtiger dan de avanen ; de laatften zijn bijgeloovig ,
diet zeer bevattelijk omtrent afgetrokkene zaken , doch
met gezond verfiand bedeeld in het gemeene leven ; verdraagzame Mohammedanen , onderworpen en gastvrij ,
doorgaans lafhartig, maar, opgewonden zijnde, verachten zij volkomen den dood . I-let zoogenoemde amok
fpuwen is thans niet meer in zwang .
Het vierde Hoofdftuk , over het koloniale befIuur van
ava , geeft een zeer naauwkeurig en volledig overzigt
van de ftaatkundige , regterlijke , financidle en militaire
Administratie des Eilands . Weldadig is bet beheer der
andraden , inlandfche befturen voor de regtzaken van
elke Provincie onder den
ederlandfchen Refident.
Het vijfde Hoofdftuk, hetwelk (bij abuis of opzettelijk?) in den tekst geen opfchrift heeft, behandelt de
inkomflen der Kolonie en b~Vzonderheden wegens het landel#ke lelfel . Dit Hoofdfluk is bijzonder belangrijk,

omdat het de inrigtingen doet zien , die, eerst federt de
Engelfche bezitneming in 1811 en daarna door de
ederlandfche Regering in 1816, het oude flelfel van gedwongen aanbouw vervangen hebben .
Tot beter verfland hiervan wordt tevens een zeer belangrijk overzigt
van het Engelfche landelijke ftelfel in Indostan gege12
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ven , waarvan de hoofdtrekkcn door it A F F I, E s op ava zijn nagevolgd. Eene uitzondering op bet algemeene
beginfel van vrijen aanbouw maken de Preanger Regentfchappen , alwaar nog bet oude ftelfel in zwang is .
Ook bet zesde Hoofdftuk is van hoog gewigt , over
do aanplantingen op ava ; en fchoon de inhoud daarvan federt de werken van RAFF ES , C R A W F U a D,
V A
D E
B o s c H en anderen , alsmede bet Rapport
der Commisfie van andbouw op ava, in den ederlandfchen Hermes geplaatst , meer bekend is dan dat des
vorigen Hoofdftuks , zoo is daarin toch nog veel opmerkenswaardigs, hetgeen men elders zoo niet vindt . De
Schrijver zegt, dat de groote tocneming van den landbouw onder bet beftuur van den Heer D U B u s eigenlijk eene vrucht is der maatregelen , reeds door den Gouverneur-Generaal V A
genomen .
D E R C A P E
E
Wij wenschten wel , dat hij dit losweg in eene oot
daarheen geworpene gezegde wat meer ontwikkeld en geftaafd had , vermits zulks in bet gefchil tusfchen de beide
SIelfels eene beflisfende daadzaak zou wezen . Voor de
fuikerteelt op ava (die naderhand zulk cene aanmerkelijke hoogte bereikt heeft) fchijnt V A
H 0 G E
DoR P
.
De
bekende
eetbare
vogelnestjes
niet zeer ingenomen
vindt men voornamelijk op eenen berg, bet eigendom
van den rijkften grondeigenaar van ava, M I C H I E S .
Het achtfte Hoofdftuk loopt over Batavia en de Refidentie van dien naam , en hier vindt men de boven
vermelde groote inlasfching . Het is bekend , dat Batavia als ftad naauwelijks meer beflaat , of liever, dat bet
geheelenal vervalt , en dat er ten zuiden van hetzelve eefi
ieuw Batavia (maar ongelukkig zonder vast en geregeld
plan) wordt opgetrokken , veel meer gefchikt naar bet
klimaat , ruimer , gezonder en gedeeltelijk fraaijer dan bet
oude . De groote verbeteringen , in deze hoofdplaats federt eenige jaren tot Band gebragt, worden hier naauwkeurig vermeld, alsmede alle de ftedelijke inrigtingen en
de omftreken van Buitenzorg .
Het negende Hoofdftuk fchildert de overige Refidentien van ava . De Schrijver is bier vooral uitvoerig
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omtrent de Preanger Regent/chappen en de Vorflenlanden, ten einde de befchuldigingen van den Heer D E
van het beftuur des Gouverneur-Generaals V A
H A A
.E
R
C
A
P E
E
omtrent Soekaboemie , een landgoed
D
van den Heer D E W I D E, de gedwongene Koffijcultuur ,
en de vernietigde aankoopen van Hollandfche en andere
Kolonisten in het gebied van den Keizer en Sultan , to
wederleggen .
och ons beftek , noch onze plaatfelijke
kennis vergunt ons , hierover een onderzoek to beginnen,
of zelfs een oordeel to vellen . Dit alleen mogen wij
zeggen , dat niemand dat oordeel moot ftrijken , zonder
vooraf het bier to boek geftelde naauwkeurig gelezen
to hebben .
Het tiende Hoofdftuk otnvat de Molukken (het begin
des
ederlandfchen Rijks in ~Izie), Celebes, met de
hoofdplaats Makas/ar, Borneo, zoo de `Vestkust als
het Rijk van Banjermasfing , de Oost- en Westkust van
Sumatra, Banka en Billiton, Riouw in de ftraat van
Malakka, en de handelsfaktorij van Decima op apan .
Van den handel en de betrekkingen met dit zonderlinge
Rijk wordt hier een beknopt , doch zaakrijk overzigt gegeven . Onder de aanteekeningen des Vertalers , waarvan er hier meer zijn dan in het overige des werks ,
vindt men er onder anderen cene nopens den ftaat der
Godsdienst op Sumatra, alwaar de inwoners meer aan
Protestantfche dan aan Roomfche leerflellingen het oor
willen leenen , ( wij vreezen , blijkens de jongfte treurige

ondervinding , aan Been van beide) en de vermelding van
eenen vervallen Kraton of Vorftenpaleis op Banka, nog
door geenen reiziger befchreven .
eHet elfde Hoofdfcuk loopt over den handel der
derlanders op

apan .

Het work eindigt, in bet twaalfde Hoofdfluk, met een
kort overzigt van het t~dvak tusfchen 1816 en 1826 ,

lletwelk ook voor de vroegere Gefchiedenis , door opgaven uit het work van den Heer O U D E R DI E U E ,
merkwaardig is , als cen genoegzaam bewijs , dat de O .
I . Maatfchappij reeds veel vroeger , dan men gemeenliik.
denkt, financiecl aan het zinken was , hoezeer de bloei-
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heeft,
HOGE vooral in de to voren zooD hard
E R CbeA-
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jende handel de jaarlijkfche to korten nog eene geruime
poos dekte . Maar de koloniale huishouding was ondermijnd : een fchok , gelijk de Engelfche oorlog van 1780 ,
en zij moest inilorten . Die flag was door nets , zelfs
niet door de ongehoorde infpanningen van bet Moederland tot op 1795, to voorkomen . Maar op de puinhoopen der Maatfchappij is de vrije handel en bet landelijke ftelfel gevestigd . Door Commisfarisfen-Generaal
zijn beide in 1816 onherroepelijk vastgefteld ; en bet
milde en zachte beftuur van den Heer V A
PE
handelde Molukken , daarop bet zegel gedrukt . Welke
de bezwaren ook zijn , tegen den Heer n U B v s inge»
bragt , deze beide zuilen van
e8rlands Rijk in Indic
heeft hij ongefchonden bewaard . Wij vernemen niet zonder leedwezen, dat bet tegenwoordige beftuur op ava
de monopolien en de gedwongene cultuur weder eenigermate (ook buiten de voorregten der Handelmaatfchappij
en de Preanger Regentfehappen) zoekt to bevoordeelen ,
ten einde bet Moederland oogenblikkelijk met remifes
to kunnen bijfpringen ; doch dit zou naar bet flagten der
hen met de gouden eijeren gelijken . Wij wenschten daarom wel, dat aan den wensch van fommige leden der
Staten-Generaal in de jongfte zitting, om openingennopens den ftaat onzer Oosterfche Bezittingen to erlangen ,
ware voldaan geworden . De belangen van ons Vaderland, van onzen handel en fcheepvaart zijn to naauw aan
die Bezittingen verbonden, om daaromtrent onkundig to
blijven , of zich to bepalen bij losfe geruchten . De
opftand op Sumatra zij ons ter waarfchuwing ! Het is
ons belang , de avanen to vriend to houden , en geene
hun reeds verleende voorregten to befnoeijen .
Het work is met eene vrij goede , fchoon natuurlijk
niet uitvoerige , Kaart van gehcel Oostindie (de Franca
fche uitgave flechts met eene vrij magere Kaart onzer
0 . 1 . Bezittingen) voorzien . In beide prijkt bet paleis
van Buitenzorg, maar van verfchillende zijden voorgefield , op den titel .

s
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o . 3 der aangekondigde boeken handelt wel over dezelfde landftreken , maar is van een' geheel anderen aard .
Het is een onderhoudend gefchreven , doch oppervlakkig
reisverhaal van eenen Duitfchen Scheepsdoctor in onze
dienst, den Fleer S T R E Ii E R . Onze vroegere Scheepsheelmeesters hebben niet weinig voor de kennis en zelfs
voor de aanplanting onzer Oosterfche Bezittingen gedaan .
Men denke flechts aan den wezenlijk zeer goed befchrijvenden Haarlemmer W O U T E R s c H o U T E , die
zelfs door p . Z . V A U A R E
in de oten op deszelfs Geuzen hoogelijk geroemd is, en aan den aanlegger
der Kaap-kolonie , V A R I E a E E K . Op zoo veel eer
maakt s T R E H E R geene aanfpraak . Het zijn flechts
brieven aan zijne vrienden en betrekkingen in Duitschland. Het fcheepsleven , de bezigheden en uitfpanningen
gedurende hetzelve , die bij andere reizigers to veel als
bekend onderfteld worden, vermeldt hij met levendigheid
en in eenen aangenamen flijl . Tweemaal doorkliefde hij
den Oceaan ; doch hij verfchoont ons van zeevaartkundige aanmerkingen (die trouwens ook het belang der
nieuwheid zouden misfen) en van de eentoonigheid van
een dagboek . Het zijn korte opmerkingen , onder verfchillende hoofden gerangfchikt , waarvan de reis ruim
een derde bedraagt . Men leest het werkje met genoegen , hoewel men den Schrijver fommige zijner aanmerkingen, waar hij met zijn hedendaagsch iberalismus (zoo
als het heeten moet) to koop loopt, gaarne zou fchenken . Zoo vindt hij het zeer goed, dat er geheel geene
Godsdienstoefening op het fchip de Intoni, met hetwelk hij de reis deed, gehouden werd . Geen klokkengelui , zegt hij bl . 101 , roept bier ter Godsdienstoefening, geene flem van een' prediker flicht het gemoed ;
maar laat clan ., in een paar lange , fentiznentele phrafen ,
atuur alieen genoegzaam is, om God
volgen , dat de
to kennen en to dienen . Dus roept hij ook, bij gelegenheid van zijn bezoek op St . Helena , wee en ach
over de gevangenis van den werelddwinger, die, zoo
iemand , dit lot, en een erger, verdiend had . Zijne be-
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wondering voor den grooten flagleveraar kent geene palen,
W ij gelooven toch niet , dat hij zelf gaarne in
edera
of
zou
geleefd
land
Duitschland onder dien grooten man
hebben , toen x 6 R E it zijne Geliefde , een' eervollen en
voordeeligen ftand in de Maatfchappij vaarwel zeide, om
als gemeen vrijwilliger het Duitfche Vaderland tegen dien
tiran to verdedigen . Maar zoo gnat het : militaire grootheid, krijgsroein weegt, zelfs nog in onzen tijd, tegen de
grootite misdaden op! Dr . S T R i H 1 . E R volgt hier flechts
den algemeenen ftroom .
Ook hoort men den Schrijver wel eens hier en daar iet~
vermelden, dat tegen andere geloofwaardige berigten flrijdt,
zoo als op bl . 153 : „ Al wie deze (Mohammedaanfche)
,i Godsdienst niet belijdt, wordt (door de avanen) tot
~, de Ongeloovigen, tot die onwaardige klasfe van men!, fchen gerekend ,tegnwlkm,oderanblij
s ken van verachting , ook dit geoorloofd acht , dat
men zijn woord jegens hen niet langer houdt, dan
„ het de noodzakelijkheid vordert ." Ten bewijze hiervan wordt de trouwbreuk der avaanfche Vorflen tegen
onze Regering aangehaald , even alsof de Hofinoraal niet
overal dezelfde was ! Het gezegde wordt door alle reiw
zigers , en in 't bijzonder door den Heer V A
H 0 G E D o R P , die , gelijk wij zagen , de
avanen voor zeer
verdraagzaam verklaart , tegengefproken . Voor het overige wordt het karakter der avanen ook hier vermeld ,
als uit verfchillende zeer goede en hoogst verkeerde eigenfchappen gemengd to zamen gef'eld .
Verder dan ava is de Schrijver niet gekomen . De
reis bepaalt zich dus tot dit Eiland en tot St . Helena . -~
De vertaling is wO .

Dichterl~ke Brief aan Dr . 11 . R I E D E , door Mr . A . W . s G E E . Te Groningen , bij W. van Boekeren. 1833. In gr.

8yo . 32 BI. f : - 50.
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den tirel van dit flukje zal niemand den inhoud raden .
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4an der ezer berigt de Schrijver, dat „ de herlezing van
den beroemden Brief van H o R A T I v s aan A U G U S T U S,'
(Epist. ib . II . Ep . 1 .) „ toegelicht door den zoo geleerden als fmaakvol gefchrevenen Commentarius van den Heer
ii . R I E D E , hem tot de vervaardiging der volgende Dichtre~
gelen aanleiding gegeven heeft" : waaruit men misfchien opmaken zou , dat zij eene loffpraak op then Heer of deszelfs
Commentarius bevatten ; maar dit is bet niet ; en indien wij
de 13 repels uitzonderen, die wij bl . 6 en 7 lezen, waarin de
Dichter dit ftukje aan gemelden Heer opdraagt, en nog eenige regels op bet einde , vinden wij niets kenmerkends , dat
for denzelven eenige betrekking heeft . - De 6 eertle bll . bevatten ter inleiding, die ons op een gedicht van flechts 23
bll . (bet overige is 4anteekeningen) to lang voorkomt , eene
verhefling van bet geluk der Romeinen, ten tijde van AUGUST U s ; waardoor de Dichter dan eindelijk op H O R A T I U $
komt, en to kennen geeft, dat hij hem in den bewusten Brief
navolgen wil, en wel, gelijk nit de volgende opdragt aan den Heer
RIEDE
blijkt, met toepasfing op
ederland, waar (volgens E G E E ) nog hetzelfde gebrek heerscht, als Romes
Hekeldichter gegispt heeft . Doch, met verlof van den Heer
E GE E , bet hoofdgebrek, waartegen H o R A T I U S zijne invective fchreef, was de dwaze mode, die er toen heerschte,
om de werken der alleroudf'e en ruwfle Dichters op to zoeken en hemeihoog boven de latere to prijzen ; maar hierover
kan men immers thans in ederland niet klagen, en dit kon
E GE E
zelf, zonder ongerijmd to worden, flier gispen . Ht
grijpt dus een ander gebrek aan, dat HORATIUS ook wel,
maar alleen ter loops en met zachte hand aanroert , namelijk
den lust, die velen eens aangewaaid was , om , begaafd of
onbegaafd , verzen to maken , welke E G E E meent , dat
thans ook in
ederland heerscht . - Om tot dit doel to komen, bezingt hij eerst , en op zichzelf met alle regt , bet geluk van ederland , zoo wel wegens den edelen Vorst, door wien
bet geregeerd wordt, als wegens de hoogte, waarop bet thans
in verfchillende kunflen en wetenfchappen Itaat, onder aanvoering van beroemde Mannen, die bet federt weinige jaren
verfierd hebben, of nog verfieren . (Tegen regels echter, als
die op bl . 7, waar hij zegt, dat „ de tirannij van trotfche
,, flristokraten de geesfel eeuwen lang der zeven vrije Staten"
was , protesteren wij : bet Monk ons in bet oor als een weerklank uit de tijden van 1795 ; maar helaas ! er zijn thans in
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Europa Wel meer zulke ethos , die men echter gelukkig
in ons Vaderland, ter eere van onzen waardigen Koning,
niet behoeft to doers hooren .) Bij de vermelding dier beroemde Mannen weidt hij ook breed uit in den lof van
en heeft her er zeer op geladen, dat iemand
boven dezen gefteld heeft ; en, volgens de hiertoe behoorende aanteekening, heeft hij her oog op den
D I

D E R D I K,

FEITH

Schrijver van her Bezoek bij B I D E R D I K , in dit Tijdfchrift geplaatsc , wien hij de namen van ,, paskwillenfchrijver" en „ laffen zemelknooper" geeft, die hij meent, dat
door B I D E R D I K duchtig voor den gek gehouden is ."
Rec . heeft met dat ftukje niets to maken, weet er zelfs den
Steller niec van, en is ook voor zich van de uoodzakeljjkheid der publiekmaking van dat bezoek zoo onbepaald niet
overtnigd ; maar nogtans deelt hij niet in bet gevoelen van .
den Heer E GE E , en vindt, dat her althans den jeugdigen Schrijver gansch niet voegt, iemand, die wel eens
een zeer achting- en eerbiedwaardig Man kon zijn, een
paar fcheldnamen naar her hoofd to werpen, waarvan hij
misfchien, gelijk her wel eens meer bij fchelden gnat, de
beteekenis niet ingedacht heeft ; en of her B I D E R D I K tot
eere zoude verftrekken , indien hij , gelij k E GE E
meent ,
zulk eene ernfige zaak gebruikt hadde, om iemand voor
den gek to houden, hieraan twijfelt Rec . zeer, want feria ferio tractanda. - Door deze vermelding van B I D E Rdan, na vele omwegen, eindelijk,
D I K , komt E G E E
bl . 13, op 14 et eigenlijke onderwerp van zijn gedicht, en
felt bet duizendtal fpottend ten toon, dat, naar zijne meening , door her voorbeeld van den eenigen B I D E R D I K ,
(„ door wiens gloed ontvonkt, menig hemellicht, fchoon minder hel van flralen, in fieren luister pralen mocht,") van
eene dicht- en rijmzucht aangegrepei is, die geen palen
kent, en die bet verderf der edele Dichtkunst na zich fleept .
Wij willen gaarne toefemmen, dat er onder de veelvuldige
verzen, die er finds geruimen tijd gemaakt zijn, en waartoe
de omfandigheden des tijds ook al veel aanleiding gegeven
hebben, wel gevonden worden, die weinig dichterlijke waardehebben, en meer om bet goede gevoel, dan om de kunst,
to prijzen zijn. Maar is dit nu zoo erg en gevaarlijk, dat
her hierom noodig is de alarmklok to luijen ? Wij zouden
her liever eens al fchertfend, met H o R A T I U S , l. C . vs. 118,
een error, eene levis infania noemen .

Her is gemakkelijk,
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van duizendtallen to praten , en die duizenden dichterlijk to
vergrooten ; bet is gemakkelijk, zich achter onbepaalde uitdrukkingen, zoo als dat „ bet T, en bovenal de zilvren
Rotteflroomen de vreesfelfte pest zien nestlen aan hun zoomen ," to verfchuilen, en hiermede zelfs een vermoeden
van blaam to werpen op aldaar gevestigde ware en groote
Dichters, maar wat is nu met al dit gefchreeuw gewonnen ?
waartoe zal bet nuttig zijn ? nift utile est, quad facimus x
flulta est gloria . En in alien gevalle, past bet eenen jongen
Dichter, ais den Heer E G E E , wel, zich op zulken
toon,
alsof hij een H o R A T I U S ware, tot Cenfor zijner Eeuw op to werpen? Zou iemand hem niet wel eens
kunnen vragen, of hij ook van die rijmziekte wel vrij is 1
Staat bet hem ook fraai of leelijk , ongeroepen , en zonder
dat het eenigzins bij zijn onderwerp to pas kwam , met ze .
kere vaderlandfche poging, die zijne goedkeuring niet wegdraagt, onbefchaamd to fpotten? Wij bedoelen zijne santeekening, bl . 32 : „ De ezelsooren komen wedr meer en
„ meer in de mode : - - en geene gedrochtelijke (zoogenaamde) naamde) nationale kleeding is in ftaat, om de fchande dier
„ heeren" (die „ A P 0
0 met bet hoofdhulfel van den
„ oordeelkundigen MIDAS tooit") „ to verbergen . ' bat
bet eerfte waav is , dit merken wij ook ; ten minfte wij zien ,
dat fommigen thans wedr vrij mild zijn met die ezelsooren
anderen aan to pasfen ; en wij hopen niet , dat onze Keur .
poeten dit afgefleten twig, zoo als dat van A P o
0 , den
viller van M A R S Y A S, enz . weder ais fchoonheden willen
gaan gebruiken . Maar vat bet laatite betreft , Rec . heeft
noch met de nationale kleederdragt, noch met den bier on .
verdiend verguisden Dichter W A R S I C It , zoo min als
met den Heer E GE E , die hem onbekend is , lets uitftaan ; maar hij kan bet niet goedkeuren, dat iemand, en dan
althans een jong Schrijver, uit zijne gewaande hoogte fchimpend nederziet op achtingwaardige voorltanders van eerie poging, die, al mogt men ze ook voor mislukt of onuitvoerlijk houden, nogtans om hare vaderlandfche bedoeling zeer
to prij zen blijft . -- Mogten wij den Heere E G E E , ten
Ilotte , eenen raad geven , bet zou deze zijn : Hij beftede
zijnen dichterlijken aanleg liever zoo en aan zulke onderwerpen, dat hij bet getal der goede
ederlandfche Dichters
vergrooten kan! Hij neme den tijd, om zijne verzen te verbeteren en to befeltaven, waartoe ook in dit ftukje (too
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bet der moeite waardig ware dit aan to wijzen) flof genoeg
zou zijn ! Hij raadplege, bedachtzaam en nederig ., roeping
en krachten, of om met zijnen n o RA T I U s to fpreken :
Quid valeant humeri, quid ferre recufent ! En zoo bane
hij zich, kan bet zijn, den weg ter dichterlijke onflerfelijkheid ; want wij zouden bet, met hem, bejammeren, indien zijne dichtbladen moesten deelen in bet lot, dat HOR A T I U S , aan bet flot van zijnen boven gemelden Brief, wel
geestig aangeduid heeft , maar waarop , even als deze , niemand , die achting voor zichzelven heeft , belust zal zijn!

Satan's
ederlaag op Golgotha . Fragment, uitgegeven ten
voordeele van den Algemeene .4rme der Stad 's Gravenhage . Te 's Gravenhage, bij A . . van Weelden . 1833 .
In kl. 8yo . 41 Bl. f : - 40 .

D it boekje is niet minder zonderling dan deszelfs titel, en
wij weten bijkans niet, wat er van to zeggen . Meer dan
cane opmerking trop onze aandacht, of verwierf zelfs, bij
nader indenken, onze goedkeuring ; en toch is bet geheel
zoo vreemd, dat
maar wij willen iets van den inhoud zeggen . De Schrijver gaat nit van de flelling, „ dat
• 1 E z u s moest ten doele flaan aan de verzoekingen en aan„ vechtingen deszelfden arglistigen verleiders, die bet eerst
„ in 's menfchen hart de zelfzucht had opgewekt, en ne,, vens de zonde, waartoe zij leidde, zich daarin eene eige• ne woning had bereid ." De verzoekingen in de woestijn
hadden ten doel, die zelfzucht bij onzen Heer op tewekken ;
Hem aan to fporen tot bet verrigten van wonderen ten eigenen behoeve, enz . Dit mislukte ; maar daarom week de
Satan nog niet van E z u s . „ Kon bet aan Satan geluk,, ken, j E z u s to noodzaken tot eene betooning zijner won„ derkracht ten beboeve van zichzelven, of wel door (lees
• tot) eene ontijdige openbaring zijner waardigheid aan den
• volke : bet groote verlosfingsplan ware onverwezenlijkt
• gebleven . Hiertoe nu ftreltte blijkbaar Satan's geheele
„ politiek, zoo wel in de eerfle, als in alle volgende ver• zoekingen ."
„ Onder de laatfle trekken allereerst onze aandacht die,
• waaraan de Heiland zich zag blootgefteld door de Beze-

SATA

'S

EDER AAG OP GO GOTfi t .

129

Trouwens , doze poogden (of liever Satan door
hen) met de uitroepingen : Gij Zone Davids ! enz. onzen
Hee' nit to lokken tot ontijdige openbaarmaking van zijne
hooge waardigheid . Zelfs het legioen booze geesten had
met de begeerte, om in de zwijnen to mogen varen, geen
ander doel , to weten „ om , door het heendrijven eener
• razende zwijnenkudde door die ganfche landflreek, en to
„ midden der eigendommen eener weinig heufche bevolking,
•
Ezus in dusdanig groot gevaar to brengen, dat niets,
• dan eene openbaring, ten eigenen behoeve, zijner Godde„ lijke almagt, Hem daaruit had kunnen redden ." Ook van
de Schriftgeleerden en Farizeen bediende zich Satan almede
tot dit doel ; zelfs van de Discipelen oozes Heeren ; inzon .
derheid van PET R U S , maar allermeest van U D A S . In
Gethfemane vooral zette de Booze zijne flrikken nit . ,, Aan
„ den ingang van zijn lijden, een kus des verraders - neen,
• van Satan zelven - to ontvangen op bet hemelreine ge• laat, - then , in geen der orakelbladen aangekondigden
„ gruwel aller gruwelen, gedwee en vrijwillig to gedoogen,
• en dan gel6kti dig de verzekering to bezitten, dat op cen'
„ wenk van Hem de ganfche heirmagt des hemels zou toe„ fnellen, om de magt der belle, die tegen Hem in aantogt
„ was, to verdelgen !" . . . Maar ook deze pijl werd even
vergeefs afgefchoten als die „ tegen den Holland befchikc
• in de verhooren , veroordeelingen en mishandelingen, welke
• Dezen nu wachtten." De gezegden omtrent en van HEU K . XXIII : 8 ; de voorbijgangers op Golgotha,
R O D E S ,
M A T T H . XXVI I : 40, en een der kwaaddoeners , U H . XXIII
39, flrekten almede daarhenen . „ Maar gelijk de eerfle,
• alzoo wederflaat E z u s ook de laatfle van Satan's ver„ zoekingen ! Zijne vrijwillige gehoorzaamheid aan des Vad ers wil bezwijkt niet !"
• ders
Ziet daar,
ezers ! een kort overzigt van de voornaamfle denkbeelden in dit gefchrift . Wij herhalen het, er is
wel het een en ander in , dat opmerking verdient ; ook
veel , dat den naam van nieuw met voile regt kan dragen .
Den man, die z66 de „ politiek" van den Booze kan ontwikkelen en deszelfs verborgenfle ftreken openlegt, ver»
klaren wij voor een voortreffelijk Diplomaat, van wien, als
hij woont , wear hij zijne „ Tafereelen uit de Gefchiedenis
• der Verzoekingen onzes Heeren door den Duivel" (want
ook dien naam draagt bet boekje) heeft laten drukken,
„ tegen . "
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misfch.ien veel partij to trekken ware ; want waarlijk, die
de ilaatkunde van Satan kan ontrnadfelen , kan he% ook die
der menfchen, al nadert de leatfte al zeer na aan die van
den Vader der
eugenen! Badinage d part, (bet onderwerp is er ook to ernflig voor) wij willen de door den
eer
Schrijver ontworpene ,, Schets van de doorgaande
» der H . Scbrift, betreffende bet Rijk der Duisternis, waar» van de uitgave welligt later volgen zal," gaarne eens
legen, als verwachtende daarin geene minder Route Hypotkefen, dan die ons bij de lezing dezes Fragments meermalen een : f non a vero, a bene trovato afperften . Als er
dan echter wat meer becoog bij kwame, zulks zoo ons
niet hinderen .

Kalligraphifche Voorfchriften ten dienf e der Scholen en ter
zelfonderrigt . Ifle en Ilde dljlevering. Te Groningen, bij
, Oomkens . f : - 8m .

In

bet Berigt voor deze Voorfchriften gaat de Uitgever
an het denkbeeld, dat men bier to lande , minder dan
nit
in Duitschland, Frankr jk , Engeland enzv. , niet genoeg
fchijnt to denken , om , ter bevordering van bet zoogenoemde fchoonfchrijver,, doelmatige voorfchriften to leveren,
en hij heeft daarom deze Voorfchriften in bet licht doen
verfchijnen .
Daar de Uitgever zelf getuigt : „ dan, hoeveel moeite
„ wij ook deden, om de oorfpronkelijke fchriften joist op
„ bet fteen to brengen, bleven er nog altijd gebreken ter
„ verbetering over , en heerscht er , bij het eene fchrift in
„ eene mindere , bij bet andere in eene ruimere mate, eene
„ ftijfheid, die de kenner ongaarne in kunstmatig gefchrevene
„ gefchriften wit zien," enzv . mogen wij ons ontflagen re .
kenen, deze aanmerking to berde to brengen, die ons , op
de eerfte inzage , al aanftonds in bet oog viel , en bepalen
wij ons alzoo tot de Voorfchriften zelve .
Met leedwezen zagen wij hierbij fommige onzer oude, gebruikelijke lettervormen door een buitenlandsch maakfel vervangen, met name de b , e , k , p , s, v , w en z in de ge, V, W en l der
svone -- en de A, C, F, G, H, I, K,
kapitale letters, waaromtrent de Schrijver, bij vergelijking
der ifte en 2de Aflevering, kennelijk andere beginfelen fchijnt
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gevolgd to hebben ; lets , dat , onzes inziens , voor den leerling als nadeQlig moet befchouwd warden,
Wij keuren, behoudens deze aanmerking, en in de hoop,
dat volgende Afleveringen bet cigendommelijke van ae
ederlandfche lettervorrneu meer mogen doen kennen, dezen
arbeid des Heeren T . MAR I S geenszins verwerpelijk ; maar
geven hierbij tevens den verdienflelljken fchrifver in overweging, meer fpaarzaam met krullen en verouderde trekfieraden van vogels, lieren en dergelijke pennekunfien to zijn,
en voortaan de trekken, zoo als die, in de 2de Aflevering,
bl . 5, nan de if, en bl . 6 aan dezelfde letter, achterwege to
laten . Teregt zegt de deer B O O E H A M P, in zijne, door
de Maatfchappij : Tot ut van 't 4lgemeen , bekroonde Handleiding, § 20 : „ Bij dit fchrift onthoude men zich van alle
• krullen of trekken, die niet voiflrekt tot de zamenflelling
• der letters noodig zijn, en dus ook van alle zoogenaamde
„ verfieringen .
Deze zijn to meer tegen den card van dit
• fchrift , daar , vermits de letters zelve grootflendeels uit
„ fijne trekken beflaan, bet onmogelijk is, am tusfchen haar
„ en de bijgevoegde krullen een zoodanig op, zichzelf kenbaar
„ verfchil to maken, dat foms de duidelijkheid van bet fchrift
• niet zou verloren gaan . Daarenboven worden de overtollige
• krullen to regt voor finakeloos gehouden ." (Zie ook de §
63, 105, 113, 114 en 134 a .) Wij zouden er, als opregte
Vaderlanders, bijvoegen : dat onze Oud - ederlandfche dege1fkheid die fieraden gemakkelijk kan ontberen . Oak bier kenmerkt zich bet ware door eenvoudigheid.
Het finart ons, de meeste der getalletters, op bl . 6, van
wege derzelver flijve houding, to moeten afkeuren . De Heer
M A R I s zelf zal dezelve niet fraai kunnen noemen .
Ons is bet echter aangenaam to zien, dat de lust, am de
fehoone Schrijfkunst in ons Vaderland weder tot vorigen luister to verheffen, meer en meer fchijnt aan to wakkeren ; en
wij zouden ons verheugen, wanneer de Voorfchriften, in 1832,
door de Maatfchappij : Tot
ut van 't 4lgemeen bekroond,
door eene bekwame hand in 't koper gebragt, ten nutte der
Schooljeugd, verkrijgbaar mogten gefteld worden .

osfe Bladen Wt het groote

evensboek .

ektuur voor
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Beijerinck . 1833. Ire gr . 8vo . IX en 308 bl. f 3"40,
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e regt zegt de Schrijver in zijne Voorrede, dat deze zijne
verhalen 2rcheologisch, Ideologisch, Pedagogisch, Mystagogisch
noch Mythologisch zijn ; dat hij niemands foort of trant van
fcbrijven heeft traehten na to volgen, maar zeer ouderwets
(gelijk hij nederig en fchertfend zegt) zijnen eigenen weg
bewandelt . Dit boek bevat (zoo als de Schrijver een weinig vroeger zich uitdrukt) geene gedrogtelijke voorftellingen
van een niet to ontwijken noodlot, geene afgrijzen verwek .
kende nachtfiukken , geene romantieke of fantastieke tafe .
reelen ; maar verplaatst ons in bet dagelijkfche leven, gelijk
bet is , niet zoo als de ontftelde herfenen van baardelooze
Filozofen of bet wijze Godsbef}uur loochenende Schrijvers
bet in dezen tijd afmalen . Uit bet eene en andere, meest
van ontkennenden aard, mag men reeds afleiden, dat dit
werk eene veelal nuttige en nergens fchadelijke lectuur voor
ederlandfche vrouwen en meisjes kan opleveren . Intusfchen,
bet romanlezend publiek verlangt billijk nog meer : bet wil
weten, of de verfchillende, bier voorkomende, enmetelkander in geenerlei verband ftaande verhalen , of kleine romans
sevens onderhoudend zijn ; of er eenige intrigue in to vinden
is ; of de karakters der voorgellelde perfonen goed zijn gefchilderd en volgehouden ; of de ilijl vloeijend en zuiver is,
enz .
Ook van deze zijde kunnen wij dit boek in bet
iet altijd zijn de karakters
algemeen wel nanbevelen .
even goed geteekend ; niet overal is de ftijl onberispelijk ;
niet alle verbalen zullen evenzeer boeijen ; den eenen zal
dit, den anderen dat weder beter bevallen : maar niemand
zal bet boek, oak dawn, wanneer hij de zedelijke flrekking
niet eens in aanmerking neemt, geheel onbevredigd ter zijde
leggen . Voor onszelven beviel ons, under deze verbalen,
inzonderheid ook Mickaela . Doch juist daarom hinderde bet
ons, op bl . 266, als model van goeden fmaak ons iets to
zien medegedeeld, dat ons althans voorkwam eene gezochte
en kwalijk geplaatfle geestigheid to zijn : want treffend en
juist kunnen wij waarlijk dat proefje van mislukte kanfelwelfprekendheid niet noemen . Bij eene Bevestigingsleerrede
zou, namelijk, een grijs Evangelieprediker beweerd hebben,
dat de Christenleeraar ten onregte met een' herder vergeleken words, daar de herder, in de zorg voor zijne kudde,
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flechts zijn eigenbelang behartigt ; maar dat een predikant
veeleer aan den herdersno D gelijk is , die alle fchapen der
kudde met dezelfde trouw bewaakt, enz. In eene noot words
herinnerd, dat her gronddenkbeeld van die Rede ontleend is
van een' waardig' Fransch' Geestelijke . (Revue de Paris,
Tom . V.) De Franschjes zullen die opmerking mogelijk zeer
vernuftig hebben gevonden : wij voor ons ftaan in her denkbeeld , dat j E z u s , met even veel waardigheid als juistheid ,
zich nu eens her hoofd, dan weder den herder der fchapen
noemde, hetgeen volmaakt hetzelfde beteekent ; 'maar zeer
aanftootelijk zoude her ons zijn, als wij op den kanfel hoorden, dat de Heer, even als een wachthond voor de kudde,
alzoo voor de gemeente zorgt ! Daar nu de reden, waarom die
leeraar, bij den Heer R o B I D i V A D E R A A, de vergelijking
van den Christenleeraar bij cen' herder zoo goed niet vindt als
die bij een' hand, op C H R I S T U S (her zij met eerbied gezegd !)
althans niet minder toepasfelijk zou zijn, daar ook Deze geenszins nit eigenbelang gehandeld heeft of nog handelt , ftaat her
geval volkomen gelijk . Maar de Schrijver weet immers zoo goed
als iemand, dat bij alle vergelijking de waardigheid en oegzaamheid van bet beeld moet worden in acht genomen, en
dat men ook geene vergelijking buiten her tertium comparationis mag uitbreiden : want zoo men alles in bijzonderheden
uitpl fist, dan gelds de regel : Omne fimile claudicat. Het
beeld van een' herder bezit waardigheid, omdat de herder
meerderheid heeft boven de kudde . Gelijk bet dus voegzaam
is voor den Heiland, zoo is her vereerend voor den
eeraar.
Her beeld van een' hond, daarentegen, is allezins fluitend
voor bet gevoel ; her zou welligt, in een hekelfchrift, gefchiktelijk van een' vervolgziek' Geestelijke kunnen worden
gebezigd, die, bij de minfle verdenking van onregtzinnigheid, den alarmkreet tegen dezen of genen aantreft . En war
nu de zwarigheid betreft, dat de herder uit eigenbelang zorge
draagt ; men behoort to begrijpen, dat de herder alleen in
zijne bezorgdheid, niet in zijne beweegredenen, als zinnebeeld words gekozen ; ja dao men eveneens zou kunnen zeggen, dat een hond nog veel minder overeenkomst met een'
verzorger van geestelijke belangen heeft, vermits hij zonder
eigenlijk redebeleid handelt, en flechts om den wil des meesters doet, waartoe hij was opgekweekt, enz . Doch wij
willen dit alles niet verder uirbreiden, en herhalen liever,
dat men altijd alleen moet letten op de waardigheid van her
BOEKBESCH . 1834.
o. 3.
K
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zinnebeeld en op her derde van vergelijking .
ienmand ergert
er zich aan , wanneer de Walfche Predikant zich noemt
pasteur a .4mfterdain, a eide, of waar her wezen moge ;
lnaar wie zou zich van lagchen kunnen onthouden bij her
hooren van den titel : chien du trovpeau des Chrdtiens ReforrnQs de l'eglife Wallonne a ~4niflerdam ? - Deze aanmerking
meenden wij in her belang van den goeden fmaak to moeten
maken . Her oordeel laten wij aan den ezer, wien wij overigens dit werk welineenend aanbevelen .

De ftornme getuige van her menfcheiijk hart, in romantifche
Tafereelen . Door P . P . P O O R D A VA E Y S I G A, thans,
als Secretaris der Refidentie Bantam , met verlof in ederland. Te dmfterdant , bij . van der Hey en Zoon . 1833.
In gr . 8vo . VIII en 318 bl. f 3 - 30.

P it onderhoudend en door den Heer E Y S I G A tot verpoozing van ernfliger bezigheden gefchreven werk behelst de
lotgevallen van een' dukaat, die in onderfcheidene handen
geraakte, en nu gerekend words alles , war hij bijwoonde,
aan den lezer to verhalen . Veel menfchenkennis fpreidt de
Schrijver ten toon, en onvoldaan zal niet ligtelijk iemand
zijn boek nit de hand leggen . Wij wenfchen dan ook, nog
iets meerder van then dukaat bij gelegenheid to vernemen, als
waartoe de Schrijver zich de vrijheid heeft voorbehouden .
Hier en daar viel ons echter eene aanmerking in, b . v. bl . I
en vervolg . , waar een eger fpreekt , alsof hij en zijne Medenegers tot de oorfpronkelijke bewoners van 4merika behoorden ; en bl . 48 en 49 : dock hij kon niet nalaten op nieuw
her oproerig tooneel zoude geopend hebben ; eene zinfnede , die
Been' den minflen zamenhang heeft, en aan de pen van den
anders in proza zoo wet fchrijvenden vervaardiger denkelijk
in haast ontfnapt is . Zoo de Schrijver zijn werk van nog een
boekdeel volgen laat, verlangen wij , dat hij zich eenigen
meerderen tijd tot bepeinzing van her ter neder geftelde vergunnen zal .
Waarfchuwend Onderrigt omtrent her Eenvoudig Onderwfs
in de Christelijke eer , opgefleld door de Ileeren S . D . D
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CORSTIUS

en M. V A
MET ERE . Predikanten by de Gereformeerde Gemeente to Am lerdam . Ifle en Ilde es. Benevens
een lanhangfel over de openbare Godsdienst door z . H .
,
VA
DER IT EE
led. Doct . Och of alle bet volck
des HEERE

Propheeten waren, dat de HEERE Zijnen Geest

umeri XI : 29 . Te Amfferdam, bij .
over hen gave .
.
1833
. In gr. 8vo. III, 84 en 33 bl. f I -10 c.
H . den Ouden
De Heer Z . H . V A
DER FEE
fchijnt een beminnaar van
Bijbeltekilen (men vindt die bij zijn gefchrijf op den titel ,
achter den titel, aan bet hoofd der voorrede, overal), en
wie zou dat misprijzen, mits dezelve oordeelkundig en van
pas worden aangehaald?
ettende op Spreuk . XXVII : 22,
in aanmerking nemende Spreuk . XXVI : 21 , en gedaclltig
aan Spreuk . XXVI : 208 ,. leggen wij de pen neder en bet
boeksken ter zijde.

Twee Bekeeringsgefihiedenisfen . Te Groningen, bij M . Smit ..
1833 . In 12mo . 16 Bladz . f. : .-10 c .
Een klein boeksken, maar van belangrijken inhoud . Wij
wenfchen hetzelve in veler handen . Met weinige woorden
wordt to kennen gegeven, wat, in den Bijbelfchen zin des
woords , bekeering is . Twee korte, zeer goed gefchrevene,
verhalen dienen voorts ter opheldering der zaak . Wij zeggen met den Schrijver : Op deze vruchten der bekeering

komt het alles aan ; die ze in zijnen wandel vertoont, is bekeerd : was het (gefchiedde bet) zonder angst en benaauwdheid, het is er Wet minder - met dezelve, het is er Wet
beter om . Op bl . 7 is pleegde in plaats van plagt eene taalfout, en betrachten op bl . 8, offchoon bet wel eens meer
in den zin van befchouwen wordt gebruikt, klinkt in ons
oor toch Heeds als een GermanYsmus . Op bl . 13 reg . 2 van
ond. ftaat mensch in plaats van musch .

ord Byron, op het Eiland Grosfa . Dramatifche Cantate ,
in vier Afdeelingen .
Door j 8 P H$ M E I E R ; Bfuzijk
K 2

136

.

P. bI E I E R ,

ORD BYRO .

B R EE . Te dm lerdam, by
van j . n . VA
1.833. In gr . 8yo . 24 Bl. f : - 30.

. van Es,

Even hoog als de muzijk van den verdienflelijken v A B R E E
werd geroemd, even laag viel men op den tekst. Rec . kent
nog de eerfle niet ; maar de laatfle is hem niet uit de hand
gevallen . Die weet, welk eene hel bet voor eenen Dich_
ter is, uit den hemel der poezij to worden gerukt door
den Toonkunilenaar, om, ten gevalle van maat en toon, zijn
fchepfel als op bet bed van Procrustes to moeten zien en helpen martelen, zal niet ligtelijk over een vaak deerlijk gehavend
zangfluk een geflreng oordeel vellen . Wat hiervan zij in
bet onderhavige geval, is Rec . niet bewust ; maar hij durft
gerustelijk vragen, of b . v. regels als deze zoo verwerpelijk zijn
„ God ! neem dit hulkje in uwe hoede !
Het drijft op uw genade alleen !
Befchut bet voor der golven woede,
Stuur 't naar een' hulprijk' oever been !
Zie ons hier fmeekende op U flaren !
Uwe almagt deed den florm bedaren,
Uw liefde zien we in 't ilerrenheer,
Zij tintelt ons door hart en ader ;
Zie verder gunstrijk op ons ne6r!
Red ons, uw kindren, liefdrijk Vader!
Vertrouwend flellen wij ons lot
In uwe hand, weldadig God!"

Almanak voor Hollandfche Blifgeestigen, voor 1834 . 4de .Taar .
Te Am lerdam , bij Brest van Kempen . f : - 60.
Almanak voor B1~7geestigen , voor 1834 . 9de Taar . Te 4mflerdam, by Gebr . Diederichs . f : - 60 .
Groninger Studenten-lllmanak, voor 1834 . Te Groningen, bij
W. van Boekeren . f I - 60 .
zrttige en aangename Tijdkorter, enz . of Almanak voor 1834 .
Door A . H A Z E H O F F . 22 le aargang. Te Groningen, b
A . HazelholE f : - 25.
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l iet alle bloemen ontluiken ten zelfden ti*, en Met alle
Almanakken komen vroeg genoeg in bet licht, om in dine
aankondiging begrepen to kunnen worden, blijkens bet viertal ,
waarmede wij ons verflag van dezelve voor dit jaar befluiten ,
met voorbijgang van meerdere, ons niet of to laat geworden .
o . 1 getuigt van de vlijt en keurigheid des ultgevers , die
thans in warmer luchtflreek, naar wij vernemen, zijne fortuin to gemoet gaat . Het proza-werk is niet van geest ontbloot .
uchtig en zonder aanmatiging gefteld, is alles voor
blijgeestigen voldoende . Moesten wij kiezen, dan zouden wij
aan : Mets de voorkeur geven . In bet poetifche gedeelte
treffen wij de namen van OOTS, MOE S, VA SOMERE
(althans zijn naamcijfer), WAR SI CK, K I , STARI G,
FOPPE, VA
OOSTERWI K BRUY
aan ; en kan dan' de
verzameling van belang ontbloot wezen ? De grijze VA
W A R i zal zich , vreezen wij , ergeren aan den Redacteur ,
die de voorletters van zijnen naam in bet extempore (e . t .)
heeft meenen to vinden , en die vergisfing in den bladwijzer
heeft herhaald . Wij wenfchen den nleuwen uitgever, j . A.
M . W . E S A G IS TE
B R O E K, to Alkmaar , even veel fmaak
en geluk toe als zijn voorganger ; dan zal dit jaarboekje
niet in de kindschheid behoeven weg to fterven, maar nog
lange tot verlustiging der Hollandfche Blijgeestigen ftrekken .
o . 2 kan wel niet in alien deele op gelijke waarde ale
zijn evengenoemde jongere broeder roemen, maar heeft toch
ook veel , dat ter aanbeveling ftrekt . Offchoon met mindere
omzigtigheid bewerkt, om aanftoot to mijden,lazenwijdebefchouwing van E R A S M U S als Hekelfehrijver met genoegen ,
en de bekende vertelling van D A I E , die wij vroeger elders
lazen, wekte bij herhaling onzen glimlach om bet koddige der
zamenftelling . De verzen dragen niet alie den flempel der kieschheid ; maar, al ware het alleen om de Geestverfchyningen
op de oude Schans, door j . VA
OOSTERWI K BRUY
bezongen en door een voldoend fteendrukprentje toegelicht,
koope en leze bet publiek dit product van de onvermoeide
pers der Gebr . DIEDERICHS .
o . 3 prijkt met bet blazoen van vindicat atque polit op
den titel, en bevat alles, wat de Groninger Student in een
jaarboekje, to zijnen behoeve bijzonder gefchikt, kan verlangen . De Gefchiedenis der 4kademie onder het Rectoraat
van den Hoogleeraar TE BRI K, 1832-1833, is wdi, en
bet laatfte gedeelte voorzigtig gefteld , maar uit dat oogpunt
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befchouwd , zoo als oude Studenten de verfchillen , die fonis
aan de Hoogefchool oprijzen, gewoon zijn to zien . Wij
zwijgen liefst, en roepen alien, wien bet aangaat ., met vollen nadruk onze oud-vaderlandfche fpreuk toe : Concordia res
parvx crescunt. Behalve eenige niet onbelangrijke Aphorismen, beftaat bet Mengelwerk geheel nit Dichtftukjes van
meerdere en mindere waarde, kenneiijk door jongelingen gefield, die zich oefenen, en die wij , tot uitfpanning, gaarne
de Her in handen zien nemen . De nabijheid van Duitschiand
zoo wel , als enkele provincialismen, geven eene eigendommelijke kleur aan dezen bundet, waarin ook Duitfche verzen
fchier noodwendig, hunne plaats moesten vinden . Mogten wij
kiezen, dan zou Mr . A . M . zeker de laatfte niet zijn, offchoon hij zoo laat zijn jure meo! uitfpreekt . Wij weten niet,
of de Heer G . in de Medicijnen ftudeert , maar zouden bet
bijna vermoeden aan bet fcherpe geneesmiddel , dat hij Heer
Rimax toedient, daar zachtere niet bielpen ; mogt bet nog
gfFect farteren l helaas , wij wanhopen aan den patient ! Het
woeden der Cholera befluit op eenen fomberen toon den arbeid der ftnderenden, maar niet de geheele verzameling , die,
als bij verrasfing, nog een Engelsch versje, The Butterfly,
van Mevrouw B I•t D ER D I K inhoudt, als een proefje van eene
kleine onuitgegevene verzameling van Dichtftukjes in vreemde
talen van B •I D E R D I K en zijne Gade, waarop wij de liefbebbers gaarne opmerkzaam maken .
o . 4 kost maar 25 centen, en alle waar is naar 't geld .
De inhoud is beftemd en berekend- voor den zoogenaamden
Gemeenen . Man , en, nit dit oogpun:t befchouwd , geven tvij
den welmeenenden Tijdkorter gaarne en gratis eenen pas , om
zijnen jaarlijkfchen nederigen togt, zonder onkosten of oponthoud, to volbrengen .
o . 1 1 . Boekbefch . bl . 99. reg. 8. leze men : behoeft to
doen blozen.
BI . 49 . reg. 3 en 6 v . o . ftaat laatfle en eerie ; dit moet

juist omgekeerd zijn .
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Aan den Redacteur der Vaderlandfche Aetteroefeningen .
Mijn Heer!

Het verflag over bet

.
I H O F F
lets aan en over
.
( o. 2 voor Febr . 1834 . bl . 60-68.) heb ik, als zoodanig, met genoegen gelezen . Op deze wijze geloof ik, dat
VA
behoort to regt gewezen to worden . Op bl.
S E D E
62 vind ik de uitdrukking, „ dat de Redactie der GodgeI H O F F , naar bet fchijnt,
„ leerde Bijdragen den Heer
„ aan VA
S E D E
ter prooije gaf." (*) Tot zulk een

vermoeden heeft die Redactie nimmer den minflen grond geI H O F F,
g2ven . Ziehier, wat er van deze zaak is . Do .
die weet, dat hoogmoed achterdochtig maakt, had, opdat
niemand bij VA
S E D E
ten onregte in verdenking zou
kunnen komen, aan zijnen vriend to Irnhem, Do . D O K R R CURT I U S , gemeld, dat hij eene beoordeeling van
VA
S E DE 'S gefchrijf verzonden had naar de Bjdragen,
op eene wijze, dat geene geheimhouding werd geeischt .
S E D E , over
I H O F F'S beoordeeling vergramd,
vraagt in een' brief aan DO K E R C u R T I u s, wien hij to
houden had voor den fteller dier beoordeeling - V A
H E RVA

W E R D E

to Groningen , Of

I H OFF to Gouda . D O

K E R

CURT I u s had dus roeping, den laatflen to noemen, aan
wiens oogmerk alzoo voldaan was . Doch hij vermaande seI H O F F zelven to fchrijvens VA
S E D E , om aan
ven, en alien openbaren twist to vermijden . Het uitvorfchen van den naam des beoordeelaars behoorde hiertoe
ook alleen dienflig to zijn geweest . Maar bet was VA
S E D E
to doen om to verpletteren , en ziedaar I H O F F
gehavend in een boeksken met gal gefchreven ! Den titel
had de man nog anders kunnen laten drukken :
G . H . VA

SE

DE

TEGE

.

.

ijhoff.

Offchoon dus de adelaar, bij gebrek van lets beters,
fehijnt vliegen to vangen , zoo is Do.
I H OFF nog al rustig, en vreest den verfcheurenden blik diens adelaars niet .
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• Hebt gij bet lets aan en over mij van VA S E D E
• reeds gelezen ?"
(zoo fchreef mij
I H O F F , den 16
anuarij jl .) „ 1k hoop bet . - Ernftig en duchtig, maar
„ niet in drift aan hem gelijk, wenschte ik, dat anderen
hem de waarheid zeiden . - lk zelf moet, meent tot hier•
• toe iedereen, z wijgen. l k geloof ook, dat ik den moon riaan wasfchen en den man meer en meer verbitteren zou .
„ Deed ik bet, ik zou hem Christelijk toefpreken, en hem
• mijn leedwezen over zijn Onchristelijk handelen in dezen
„ doen opmerken. Mijn oordeel komt hierop veer . Het
„ laat fe gedeelte van zijn lets is verdediging zijner mee,, ping, dat er Eeuwfeest had moeten gehouden worden,
• met beproeving, om mijne gronden voor bet tegendeel to
• ontzenuwen. Had hij dit befcheiden gedaan en in de God„ geleerde Bi dragen geplaatst, dar zou wel geweest zijn .
„ leder zou dan tusfchen hem en mij kunnen kiezen ; en,
„ gewoon de meening van anderen to verdragen, zou bet
• mij in geenen deele gehinderd hebben, dat hij, al was
„ bet dan ook niet mij , anderen van zijne meening over• tuigd bad. Maar de eerfle heeft is beneden alle kritiek ;
„ ee`n waar fchandaal voor den man zelven . Enkel razen,
„ tieren en fchelden ; alles bewijs of van onverftand, of van
• boosaardigheid, of wel van beide . Men merkt aan hem,
„ dat gekrenkte hooggevoelendheid hem tot eene razernij ver• voert , zeer na grenzende aan krankzinnigheid ."
I H O F F , offchoon nu openlijk genoemd, heeft, zoo
alg men nit bovenftaanden kan opmaken , geene ergernis genomen aan de vermelding zijns naams door V A S E D E .
,Ook dit ftrekt hem tot eere.
Met achting blijf ik
UEd . dw . Dienaar,
ekkerkerk,
B . VA

WI

ES .

den 4 Febr. 1834.
(*) Dit gefchiedde, ongetwijfeld, op grond eener oot
in bet bewuste lets, onder bl. 2, dus luidende : „ Uit .
„ „ is I H O F F en nit G . Gouda to fpellen . De onderteeke„ „ ping van bet fink maakt, dat de fteller zich alleen voor
„ „ den inhoud aanfprakelijk flelt, zonder dat de Redactie
• „ daarmede iets to maken heeft . " Opheldering door de Re• dactie der Godgeleerde Bi dragen . '
Aanteek . van den Redact. der lead. ett.

BOEKBESCHOUWI G.
Twaalftal eerredenen, door . . .
I H o F F , Prcdikant to Gouda . Te Arnhem , b~y P . ijhoff. In
gr . 8vo . X I, 347 bl. f 3 leder
eeraar heeft zijne bijzondere manier van prediken, waardoor hij zich onderfcheidt van anderen . Deze
verfcheidenheid werkt buiten twijfel mede, om het goede vertier van zoo vele bundels
eerredenen to bevorderen , als er van tijd tot tijd onder ons in het licht
verfchijnen en met flichting gelezen worden . Wij vertrouwen , dat ook deze kanfelarbeid van den Weleerw .
I H O F F menigeen welkom zal zijn .
De eerfte
eerrede , over 1 Petr . I1 : 99 , is eene
aanbeveling van het Rijk van C H R I S T U S . Eigen
lijke verklaring van den tekst wordt niet gegeven . De
Prediker neemt daaruit flechts aanleiding, om to fpreken over het luisterr~Xk aanzien des Christendoms in
de redel~ke fchepping Gods ,. en over het belangr~yke
nut, door hetzelve geflicht . Ten einde dit aanzien des
Christendoms' to doen oplnerken, wordt gewezen op
deszelfs Stichter , Befchermheer en onderdanen . Het
belangr#ke nut, in het tweede gedeelte gefchet§t, beftaat in de verbreiding van de kennis van God en z#nen
Zoon, in de bevordering van naauwe, teedere verbindtenis van menfchen onderling, en in de aangebragte
vorming voor elken b#zonderen mensch, die er toe behoort . In de derde plaats wordt het Christendom voorgefteld, als onzer alley belangflelling, hoogfchatting
en bevordering waardig . Wij hebben deze preek, over
het geheel , met genoegen gelezen , maar kunnen echter
niet ontkennen , dat er enkele uitdrukkingen en wendingen in voorkomen , welke ons minder gepast toefchijnen . Om het luisterrijk uitwendig aanzien des
BOEKBESCH . 1834 .
O . 4.
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Christendoms to doen opmerken , begins u H 0 F F eerst
van deszelfs Stichter to fpreken, doch oppert terftond
de tegenbedenking : Maar hoe ? is dat een man van
aanzien , die , in ecn vergeten hock , alit een veracht
fledeken van bet diep vervallen oodfche land, to voorfchj~n komt ? is dat een man van aanzien , enz . ?
a cene reeks van vragen , op des Heilands geringheid
naar de wereld betrekking hebbende , volgt het anta, Gel. ! en toch een man van fchitterend
woord :
aanzien
, ook naar bet uitwendige . Ik ken
aanzien ;
Hem noemen den fonder-zo(on van :rz A R I A , wiens geboorte een Engel aankondigde , enz . AVij meenen , dat
hier, en ook elders , de kunst van den Redenaar to
zeer kennelijk wordt .
aar ons oordeel is het min gepast , j E z u s C It R i S T u s een' man van fchitterend
aanzien , ook naar bet uitwendige , to noemen .
In de tweedc wordt een onderwerp behandeld, dat
verwant is met den inhoud der eerfte , namelijk : Het
Evangelic van onzen Heer , als Goddelijke waarheid
zich aanbevelende aan verftand en hart . De tekst ,
II Petr. I : 16 : , wordt gerekend geene opheldering to
behoeven .
a aangemerkt to hebben, dat Christenen
ook nu elkander mogen toeroepen : WV zijn geene kunfliglijk verdiehte fabelen nagevolgd, wil
{I H 0 F F aan-_
wijzen , hoe bet Evangelic van onzen I- eer , op de
proef, ccht, Gode waardig en den mensch alleen zaligmakende bevonden is . De punten , waarbij de Prediker to then einde zich bepaalt, zijn deze : I. Dc eer
van j E z u s bcvrcdigt bet diepst denkend ver land.
II . Z~ klaart de donkerfle raadfels der wereld op .
III . Zij voorziet in de dringendfle behoeften van bet
menfchel9k hart . IV . Zij is bet eenige , hetwelk
duurza!ne waarde houdt veer den mensch, in welke
omflandigheden ook geplaatst . Ap . PET R u s beriep
zich daarop , dat hij en anderen zelve aanfchouwers van
de bovenmenfchelijke grootheid des Zaligmakers geweest
waxen . De bijzondere gelegenheid, bij welke de leerrede word uitgefproken , had buiten twijfel invloed op
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de behandeling . IIetgeen bier tot aanbeveling uer Christelijke leer gezegd is , blijft echter waar en belangrijk , al fchijnt dat alles dan ook Diet eigenlijk in den
tekst to liggen .
De derde heeft dit opichrift :
og eerie bydrage ter
verflerking van ons geloof aan de voortreffel jkheid eu
.lx,
bet Goddelljk gezag van
z u s , als eeraar . De
tekst is
uk . XIV : 26 .
I H O F F doet 1 . de waarheid (of noodzakelijkheid) en redelj~kheid van dezen
eisch opmerken . Dezelve wordt II . voorgefleld als een
eerbewijs der voortrefel#kheid van j E z us, als
aar , ja als eerie b#drage tot de bew~Vzen voor de Goddel~Vkheid zijner eer, en III . aangedrongen als een leerzaam , befchamend, maar ook bemoedigend onderrigt .
Men moet namelijk het bewijs hierin zoeken, dat cene
leer, welke , in weerwil van zoo harden eisch , nogtans
in korten tijd allerwegen belijders vond, door iets hoogers en Goddelijks zich aanprees aan de harten der
menfchen .
In de vierde, over Matth . III : 13-17, wordt jitz u s' Doop voorgefleld als z jnentwege heilige verbinding, van Godswege plegtige inw ding , tot z!yn werko
Wij hebben met veel genoegen gelezen, wat over dit
moeijelijk onderwerp gezegd wordt .
De flelling , welke
I H o F F in de vijfde , na korte
toelichting van den tekst (Hand. VIII : 1-8), ontwikkelt , is : Blinde Godsdienst#ver , boosaardig woedende
ten grieve van Gods ware vereerders, can middel in
zi/ne hand ter verbreiding van bet zuivere licht des
Evangelies , tot bevordering van bl#dfchap en liefde . Dit
bleek door alle eeuwen heen, vooral bij de vestiging
des Christendoms en ten tijde van de Kerkhervorming ,
en ook de vele hedendaagfche woelingen van bet Parnsdorn werken , in Gods hand, hetzelfde nit . Wij gelooven met den Goudafchen
eeraar, dat er onder de
aanhangers van Rome blinde ijveraars zijn , die de zaak
benadeelen , welke zi} meenen to bevorderen ; misfchieu
doet men evenwel beter, fommige din-en zoo niet bij
2
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name to noemen op den predikftoel . Te regt words
uit bet gefprokene, onder anderen , deze les afgeleid
Wacht u voor zoodanigen Godsdienst~7ver .
Gewisfelijk , 'die denzelven in anderen verfoeit , moet toezien ,
dat hij zelf zich daaraan niet fchuldig make .
i H o F,F vermaant voorts :
Maar vreest ook then blinden
Godsdienstt~ver van anderen niet .
een , kleinmoedig
vreezen zoude niet betamen ; wij hopen , wij vertrouwen ook , dat tilt den nacht van hedendaagfche woelingen vroeg of laat het heerlijkst licht daagt --- wij
wenfchen , dat men Reeds Met
I H O F F zal kunnen
zeggen : de tijd der brandjlapels en moordfchavotten
is voorbty - wij weten wel, dat ecne regtbank van geloofsonderzoek verfoeid words door al vat redelijk
dcnkt, ; maar wij zouden niet zoo ftellig durven beweren - : Spanje zelfs durft die niet herfellen . Aanhangers van Don C A R o s hebben immers, volgens de
berigten der nieuwsbladen, reeds geroepen :
eve de
Inquifitie ! Wat Spanje doen durft , zoude men zien,
zoo de partij der opftandelingen over die der Koningin
mogt zegepralen . Het getal der redelijk denkenden is
aldaar, en elders ook, nog zoo gering!
De invloed van zedeloosheid op Ongodister j wordt
in de zesde op eene zeer menschkundige wijze bctoogd .
De tekst is Pf. XIV : I! . De Dichter bedoelt zeker
niet zoo zeer eigenlijke of opzettelijke Godverzaking ,
als wel ongodsdienfligheid, welke tot Ongodisterij kan
leiden . De bekwame Prediker geeft hier belangrijke wenken ter waarfchuwing .
aar aanleiding van
uk . XVI : 8b felt I H O F F
in de zevende de voorzigtigheid van den wereldling
den Christen voor ten befchamend voorbeeld. Om den
geest van deze preek to doen kennen , deelen wij bet
volgende uit de toepasfing mede : „ Gij zegt , dat gij
het licht lief hebt ; gij ftelt waarlijk prijs op Godsdienst , evangelisch Christelijk geloof , deugd en zaligheid ; maar wat doet gij ter verkrijging van dezelve ?
Ach ! bet is maar al to waar ; wij wachten den hemel
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to vecl lijdelijk af ; wij fchijnen niet to kunnen of to
willen begrijpen , hoe duidelijk j E z u s zelf het ons
leert , dat ook wij daartoe bet onze moeten doen , daartoe waken, flrijden, bidden, ijveren en werken moeten,
dag aan dag ."
De achtfte , over I Sam. XV : 22, is eerie nabetrachting op bet Avondmaal . Met bijzonder genoegen hebben wij deze preek gelezen , waarin met klem van taal
de allezins belangrijke waarheid wordt aangedrongen ,
dat gecnerlci uitwendige Godsdienstverrigting waarde
b~j God of voor onszelven heeft , indien het hart daaraan geen deel neemt, en dat gevolgelijk het vieren des

H . Avondmaals dan eerst regt nuttig voor ons wordt ,
wanneer wij in den geest des Christendoms trachten to
gehoorzamen en opmerken .
Vooral ook ftemt, naar
ons oordeel , met den inhoud des Bijbels overeen , wat
de Goudafche eeraar aangaande den kruisdood des Zaligmakers zegt , waarvan de hoofdzaak hierop nederkomt : „ Het is niet zoo zeer het fl:orten van bloed ,
als zoodanig , maar veel meer de betoonde gehoorzaamheid van den Zoon van God tot den dood, ja tot den
dood des kruifes, welke den Heiligen en Regtvaardigen,
Zijnen Vader, behaagde, welke Hemzelven zoo uitermate verhoogde, welke zondaren regtvaardigt en het
leven geeft ."
Gods voorzienigheid, werkzaam in de voorkoming van
vele nadeelige gevolgen onzer dwaasheden en zonden ,
wordt, naar I Sam . XXIX : 6v , 7, befchouwd in de

negendc . Een niet gemakkelijk onderwerp . Over het
geheel kunnen wij ons met het gezegde zeer wel vercenigen .
De tiende, over
eek . VI : 26~, is eerie waarfchuwing tegen bet jagen naar den lof van alle menfchen.
Ecn belangrijk woord, dat gelezen en herlezen verdient
to worden .
a , zoo is het ; de goedkeuring , de loffpraak van alien kan men niet wel altijd behalen , dan
ten kostc vain waarheid en deugd, met opoj ering van
eigene ovcrtuiging en pligt , met verzaking van de beginfclen van Godcdicnst en zedel~kheid .
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Gods w js1,eid in de zamenleving van goeden en kwa .u
den op aarde, is bet onderwerp der elfde, over Matth .
XIII : 308 . In de Inleiding wordt gezegd , dat de Gemeente van j E z u s op aarde niet is , wat zj wezen
kon en moest , maar dat de Heiland zelf dit voorzien
en voorfpeld, of voorzegd, heeft .
a korte toelichtende oitfchrijving van den tekst , befchouwt Ij H o F F de
zamenleving van goeden en kwaden op aarde , als een
gefchiki middel ter teregtbrenging van boozen ; als ten
krachtig werkend voorbeeld ter waarfchuwing van goeden ; als de beste oefening in l jdzaam verdragen van
onregt , en als eigenaardige opwekking , om het verlangen naar den hernel in ons to onderhouden en aan tc
kweeken . De toepasfing is : Beklaagt u dan niet over
die befchikking van God en onzen Heer . hergeet nooit ,
dat ook de Christeljke maatfchapp j op aarde geenszins
volmaakt is . W!7 moeten ons niet to veel van de aarde beloven, maar ons hechten aan hoogergenot ; en : Denkt veel
eens komt er een t #d van fcheiding van goeden en boozen .
Hetgeen over elk dezer punten words gezegd , is belangrijk, zeer belangrijk . Wij zouden echter bij bet behandelen van dezen tekst liever een ander plan gevolgd hebben . Het verbod van uitwieden is hoofdzaak in de gelijkenis . Men kon ligt tarwe voor onkruid aanzien , of
uit onvoorzigtigheid tarwe met onkruid uittrekken , of
ook door ontworteling den groei der tarwe benadeelen .
Hierom moesten beide flaan blijven tot aan den oogst .
Dan zou blijken , wat in de ichaur gebragt behoorde
to worden .
Gods hocde over lvaarheid, godsvrucht en deugd,
wordt , naar aanleiding van Pf. CXXI : 4, in de twaalfde
voorgeileld . Tijdsoml' andigheden hadden buiten twijfel
invloed op keuze van tekst en wijze van behandeling .
De leerrede werd den 29 Aug . 1830 uitgefproken . Wat
de Dichter van oud Israel zegt , past Ij 110 F F op alien toe , die waarljk godsvrucht en deugd voorflaan .
Als bewijzen hiervoor worden genoemd de acrd van God,
de gefchiedenis der Menschheid naar den B jbel, die der
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Christel ke Kerk , ook die van ons Vaderland, sevens
menige b zondere ervaring . Ter toepasfing wordt aangedrongen, dat de overdachte waarheid ons moet vervullen met hartel~qke belangflelling in datgene , waarin
de hooge God het meeste belang flelt , met heiligen fiver
voor elke waarl~k goede zaak , als de zaak van God,
met kloeken moed in hot does van het aanbevolene, en
met rustig vertrouwen op God. In dat gedeelte, hetwelk op de gefchiedenis onzer dagen betrekking heeft ,
komen vrij flerke uit(drukkingen voor . Hoe waar de zaak
ook zijn moge , wij hooren echter in eene Christelijkc
vergadering niet gaarne met zoo vele woorden gewagen
van losgebarflen oproer, door acob!7nfche vrtygeester#
en ezuitfche list geflookt . Men zoude van den tekst
ook gebruik kunnen makes , om to doen opmerken , dat
God, die niet fluimert of flaapt, wijze bedoelingen inoet
hebben , waarom bet kwadc wordt toegelaten . De Weleerw.
I H 0 F F geeft trouwens ook wenken dienaangaande .
aar onze keening words echter to veel van
de verkeerdheid der vijanden , to weinig van de pligten
der hoorders zelve gefproken .
\Vij durven dozen bundel eerredenen , offchoon wij
bier en daar eene enkele aanmerking maakten en misfchien
nog meerdere zouden kunnen maken , met voile ruimte
ter lezing aanprijzen . Voor verfland en hart beide vindt
men bier gepast voedfel . 1)at zulke preken begeerd worden, houden wij voor een good teeken , en bevorderen
hierom ook gaarne de verfpreiding .
De flijl is doorgaans duidelijk , vioeijend , deftig , niet
zonder nadruk , gepast voor de taken , die behandeld
worden . Hier en daar nogtans meenen wij cone enkele
onnaauwkeurigheid opgemerkt to hebben . Onderfcheidene
maken flaat : even daardoor, in plaats van : juist daardoor . Bl . 134 behoort gelezen to worden : Dien wondergeest be--it onze leeft!ld niet meer ; niet : Die wondergeest enz . Bl . 161 moot opfporen tot alle goed zijn
aanfporen tot enz .
adat bl . 162 was aangemerkt , dat
j z z u s van alles winst wist to trekken voor de uitbrei-
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dingg zijner leer, volgt onlniddellijk :
a , H%j ver lond
nadruk
die
groote
kunst
,
om
van
alles party to
in
trekken, enz . ; de uitdrukking is zeer gewoon in het
dagelijksch leven, maar wilde ons juist hierom niet regt
bevallen to dezer plaatfe . Voorts houden wij voor drukfouten : aartsgezindcn, lil vergetenen burger, den ontvangst , gelt , den leugen , enz .

De Dweeper. Ben woord aan alien , die de waarheid
liefhebben . Door M . T . A U R M A , Pred. to Oosterlittens . Te Franeker, bij G . Ypma . 1833 . In gr .
8yo . X en 100bl0
f 1aat ons de waarheid in liefde betrachten , met bet oog
op God en den Hemel ! Eene flichtel%jke en vertroosterde Toefpraak aan die eden van onze Hervormde
Kerk , welke geheel ten onregte met den naam van
D%.veepers beflempeld worden . Te Franeker, bj G .
Ypma . 1833 . In gr. 8vo . 15 Bl . f : - 20 .
hriendell ke Raadgevingen aan mine Medechristenen in
de Hervormde Kerk in ederland . Te Groningen ,
b# W . Zuidema . 1833 . In gr . 8vo . 67 Bl. : - 50 .
Een woord ter behartiging b~y de tegenwoordige twisten
en verdeeldheden in de Hervormde Kerk van ederland. Door . .
E R o Y , Predikant to Oude-Tonge .
Te Rotterdam , baj Wed . van der Meer en Verbruggen .
1833 . In gr . 8vo . 32 Bl. f : - 40 .
alien zult gij gelooven, den Mensch of God? Ter
overweging voorgefleld aan alien , die de waarheid
liefhebben, enz . To Groningen, b6; M . Smit . 1833 .
In 12mo . 12 Bl . f : - 5 c .
VV ij voegen deze flukjes bijeen, omdat ze op dezelfde
zaak betrekking hebben. In eene Ringsvergadering hield
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de Weleerw. A U R M A ten jare 1831 eene Voorlezing
over den waren aard, de oorzaken en eenige verzachtingsmiddelen der Godsdienflige Dweepzucht, vooral in
de provincie Friesland. Het aanfchouwen van den verbazend fnellen(?) voortgang der dweeperij deed den Schrij . •
ver in 1833 befluiten tot de uitgave .
Op bl . 2 vinden wij al aanflonds eene en andere uitdrukking , welke , naar ons oordeel , de vereischte juistheid niet heeft . Te regt roemt A U R ivi A bier de onvergeI kelijke Godsdienstleer onzes Heeren . C . , maar
voegt er bij , dat z ver re ontaard is door den adorn
der dweepero~ . De leerbegrippen en de leervormen der
nienfchen kunnen veranderen , maar de leer zelve van
j F z u s verandert geenszins , en kan derhalve , eigenlijk
gefproken , niet ontaarden door dweeper# . Voorts erkennen wij gaarne met A U R M A , dat velen to onregt
dweepers genoemd worden ; maar wij zien niet , hoe de
Schrijver , als reden of grond der voorgaande flelling ,
onmiddellijk kan laten volgen : want daar is eene goede
en cone kwade dweeperij, De goede dweepers blijven immers toch altijd ook dweepers . Ten bewijze , dat er
eene goede dweeperij is , noelnt A U R M A den dichter, kunflenaar , fchilder enz . Maar , zegt hij , zi/
alien dweepen meestal ten goede . Zoo dweepe dan ook
vrii, in eenen goeden zin , elk leeraar van de Godsdienst van Christus met het edel kleinood der genade
enz . En als in r nen adem wordt er bijgevoegd : Want
het is voor-vaar geen dweepen, als men met hartelijken
ernst de leer onzes Heeren gelooft , belijdt en beleeft .
Regt zoo , dat is geen dweepen ; maar des Schrijvers redenering gaat mank : Daar is eenegoede dweeper# ; geiik de
dichter en kunflenaar, zoo dweepe dus vr%j de Christenleeraar ; want dat is voorwaar geen dweepen , enz . Bij
een onderwerp van dezen aard komt bet vooral op juiste
onderfcheiding en duidelijke bepalingen aan, welke bier
gemist worden . Offchoon er veel goeds en waars gezegd
wordt, heeft echter A U R M A in de behandeling van
het eerfle punt, althans naar ons oordeel, minder ge-
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lukkig mogen flagen.

Beter bevalt ons, wat onder etc
dweepzucht is opgegeven,
alhoewel wij ook hier geenszins in alien opzigte met
den Schrijver ons kunnen vereenigen . De hoofdoorzaken zijn , volgens A u r, M A , bet volkskarakter , de
oorzaken der godsdienflige

opvoeding en levensw~ize, cle omflandigheid der tijden,
onkunde en waanw sheid , verkeerd toegepaste fystematifche begrippen , zwctarmoedig gevoel van zonde . Wij

zouden hier minder hechten op der Friezen fhjfheid van
card, onbuigzaamheid van karakter, gehechtheid aan
het oude , en vooroordeel tegen bet nieuwhe . Wanneer

men in aanmerking neemt , dat het kwaad, waartegen
A UP, M A
ijvert , federt vele jaren , aan fommige ftreken van Friesland meer bijzonder eigen is , moet men
aan andere oorzaken denken , die krachtiger werken . En
toonen de Friezen zich in het algemeen wel zoo zeer
gehecht aan bet oude , als fours words voorgegeven ?
Daar is b . v . het Grietenij-beftuur ---- men zegt, dat zekere lieden ook al der Friezen gehechtheid aan bet oude
tot voorwendfel hebben genomen, om Z . M . den Koning to bewegen tot het bewilligen in zoodanige inftelling ; en evenwel klaagt en mort de landman over dit
oude . Gelijkftelling met andere provincien zou blijdfchap verwekken . - Als eene tweede oorzaak van dweeper~r wordt genoemd de opvoeding der jeugd ; en het
lijdt geen twijfel, of dezelve heeft vermogenden invloed
op denkwijze en hemming des gemoeds, ook in rijperen
leeftijd . Met eenige verwondering lazen wij echter,, bl .
14 : „ Van de fchoolmeesters, of, naar hunnen hedendaagfchen titel, van de onderwgzers der jeugd, mag ik
hier naauwelijks fpreken ; want hunne, nu niet meer
godsdienftige, maar bijna geheel zuiver burgerlijke beflemming, welke, naar mijne fchatting, onder de flechte
teekenen van onze eeuw behoort, fchrijft hun voor, om
weinig of niet to fpreken van de Godsdienst, en vooral niet van eenige bijzondere leerhellingen der Christelijke
Godsdienstleer ." fl et laatfte moge waar zijn, en wij keuren dit zeer goed ; maar het eerfte ? Zonder het leerftel-

1)S I WFKPI;R, E,

Z.

151

lige , waaromtrent verfchil is, op school to behandelen ,
kan immers de onderw#zer of fchoolmeester (zoo als
liever fchijnt to willen) eene godsdien ligc
. A UP, M A
echt
Christelijke
(trekking aan bet onderrigt geven ;
of
en dit is geenszins verboden . De Schrijver meent , dat
men, door de kracht der fchoolfche opvoeding alzoo to
ontzentewen , eene wide deur heeft opengezet , aan
de(n) eene(n) kant voor het ongeloof,, in het midden
voor de bode onverfchilligheid, en aan het einde voor
de dweepeq . \Vat bet laatfle betreft , merken wij alleen aan, dat flerke overhelling tot dweeperij in eenige
ftreken van Friesland van veel vroegere dagteekening is ,
dan de invoering van verbeterd fchoolonderwijs . In de
Voorrede, bl . VII, fpreekt A U R M A van dweepers,
als ook doorgaans tot de minst zedel~Vke, de onverflandigfle of onbefchaafdfle volksklasfe behoorendc . Deze
zullen dan toch wel niet door het hedendaagsch onderwijs bedorven zijn ? De Schrijver zegt in
oot 15
„ Maar wanneer geene Belgifche banden ons nicer zullen vastknoopen aan de valfche inzettingen van Rome's
floel der opperheerfchappij , dan zal de hemelfclle geest
der Christelijke opvoedingsleere ook wederom tot onze
vaderlandfche kweekfcholen doordringen . " Wat bier
bedoeld wordt , begrijpen wij niet regt . Heeft dan de
vereeniging met Belgie dat kwaad veroorzaakt , waarover
A U R MA
bier klaggt ? en waren de fchoolmeesters
van den ouden ftempel zoo bijzonder gefchikt, om echte godsdienfligheid to bevorderen ? Of wil A U R M A
den Katechismus weder op de fcholen ingevoerd hebben ? . . . 1Vij meenen , dat onkunde , verwaarloosdc opvoeding , het ontbrek en van een' regt Christel~k godsdienfligen geest bij de ouders bier meer in aanmerking
hadden moeten komen . Wat over de leeraars gezegd
wordt , is waar . Enkelen , vooral die weinig werk van
de fludien gemaakt hebben, fchikken zich naar den fmaak
der zoogenaamde vrome fchare en geven voedfel aan
dweeperij . De Schrijver fpreekt bier ook nog van de
gewone levenswijze onzer landgenooten , d . i . der Frie-

1 52

MI .

T.

A U R M A

zen : „ Doorgaans ," zegt hij , „ ziet gij onze landen fladlieden een afgezonderd (geifoleerd) leven lciden ."
Men is this in Friesland minder uithuizig , dan elders ;
en wie zou dit niet prijzen ? Maar, zegt A U R M A ,
„ wie weet niet , hoe zoo eene eenzame ftilte , gelijk
aan die der kloostergewelven , juist gefchikt is , om
flille , dweepachtige en geheimzinnige overpeinzingen
to begunftigen ?" Die vergelijking met de flilte van
donkere kloostergewelven is , naar ons oordeel , al zeer
ongelukkig aangebragt . Zoo akelig fomber hebben wij
bet in Friesland nooit gevonden . De Schrijver maakt
to dezer plaatfe ook nog de volgende aanmerking : , Misfchien mag men hierbij bet harde en onverduwbare voedfel, hetwelk fommige onzer landgenooten bijna dagelijks
gebruiken , niet vergeten ; want door eene ziekel~#e
verflopping der ligchaamsvaten (fie ?) wordt de gere
gelde working der herfenen belet ." Wat of die dwee-.e
pers in Friesland dan toch wel eten ? „ Aardappelen ! . . ."
roept wijien Vader B I D E R D I K ons toe . - Hetgeen
van den invloed der tiydsomflandigheden wordt gezegd,
moot zeker in aanmerking komen . Vreemd echter klinkt
het , dat een Christenleeraar bier fpreekt van bijgeloovige vereerders der hoop verhemelde Godin der Dweeperij . Belangrijk is , wat A U R MA fchrijft aangaande bet voormalig verblijf der abbadisten in Friesland . -Doch wij zouden to uitvoerig worden , zoo wij hot geheele ftuk op doze wijze wilden doorloopen . Kunnen
misfchien de ergernisfen, die bij bet ftemmen der Floreenpligtigen wel eens plaats hebben , ook vuedfel aan
dweeperij geven ?
De Schrijver handelt in de derde plaats over eenige
voorname genees- of liever verzachtingsiniddelen dezer gevaarlijke kwale . En bier wordt veel gezegd,
dat allezins behartiging verdient . Wij zeggen uit voile
overtuiging met A U R M A , dat er geene betere leerfchool voor onze Christel#ke jeugd is , dan de Kateeeraar kan veel doen, om eenen echt
chizatie . De
Christelijken geest bij bet aankoznend geflacht to bevor-
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deren . Maar , is dit onderwijs bij elke Gemeente reeds ,
wat het zijn kan en zijn moot? Wij meenen to mogen
twijfelen . Zeer gegrond is , naar onze gedachten , des
Schrijvers aanmerking op hot Synodale befluit van 20
ulij 1830, waarbij aan de leeraren eene door den geheelen jaarkring voortgezette katechizatie werd voorgefchreven . Wij zijn ook van oordeel , dat de Heeren,
die zulke bevelen gezagvoerende oplegden, den ftaat en
de betrekking van vole Gemeenten op het Platte land
niet genoeg kennen . Hot is waar , wat
A U R M A

fchrijft : „ a eenigen ftilftand worden de katechizatien met hooger vlijt en meerder aandacht waargenomen .
Zoo komt er toch eenmaal in het j aar nieuw leven in
ons onderwijs ." - Verfcheidene niet onbelangrijke aan-,
merkingen, die van belezenheid getuigen , zijn achter
doze Voorlezing gevoegd .
De ongenoemde Schrijver van hot tweede ftukje betoogt, I . dat vele leden der Hervormde Kerk to onregt
met den naam van dweepers beflempeld worden . Wij
gelooven het ook .
iet alles is dweeperi7, wat menigeen daarvoor houdt . Wij ftemmen hot toe , dat men
boogmoedige en waanw!jze huichelaren, die flechts uiterlijk de gedaante der godzaligheid aannemen , indcrdaad
zoude prijzen, als men hen dweepers wilde noemen .
Wij meenen echter , dat op het dilemma bl . 7 nog al
jets aan to merken zou zijn . Die gevolgtrekking gaat
niet door . De Schrijver laat Il . eenige broederlijke raadgevingen en opwekkingen volgen , welke gerigt zijn tot
zoodanige leden der Kerk , die men dikwerf to onregt
dweepers noemt . Hot zijn woorden des vredes en der
liefde . Beknoptheid, duidelijkheid van ftijl en helderheid van begrippen ftrekken ter aanbeveling van dit ftukje. Gemoedelijke ernst en wijze gematigdheid kenmerken hetzelve . - Behalve eenige drukfouten , is , bl . 12 ,
zonder onderlaten , in plaats van zonder ophouden, een
Germanismus .
Het derde ftukje, insgelijks van een' ongenoemden,
verdient evenzeer gelezen en deszelfs inhoud behartigd
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to worden . De punten zijn : I . I7riendelbke raad tegen
fcheuringen en verdeeldheden in en om de Godsdienst ;
II . -- tegen bet overdr/ven in de Godsdienst ; III . --tegen bet geven van ergernisfen in bet Christendom ;
IV . - aan fommige
eeraars van de Godsdienst in de
V
.
aan de
Hervormde Kerk ;
eeraars in onze Hervormde Kerk in bet algemeen . De Schrijver,, een lid-

maat der Kerk, fchijnt in Friesland to wonen, en bijzonder deze provincie to bedoelen, blijkens bl . 18, 22
en 31 . Met veel genoegen lazen wij deze raadgevingen . Men vindt hier menigen belangrijken wenk , ook
tot noodige verbetering in het Kerkgenootfchap - onder
meer anderen dezen :
a , hoe meer onze Hoogefcholen
kweekfcholen zi n van godsvrucht en deugd, vooral in
de theologifche faculteit, zoo veel to meer heil wij ons
daarvan voor onze Hervormde Kerk in de toekomst
4ch ! men bedenke toch , dat bet lot
Woven mogen .
van geheele Gemeenten veelal afhangt van eenen jongeling, die zoo kersversch van de Akademie komt ,
in bet pril/le van zi ne jeugd . Wij kunnen ons ech-

ter niet geheel vereenigen met alles , wat de Schrijver
over het voorlezen der preken aanmerkt .
De Weleerw .
E ROY, die mede ter voorkoming
van meer kwaad iets wilde toebrengen, geeft , bl . 7,
den wensch to kennen , dat men, b j deze verdeeldheid
(in de Hervormde Kerk), van wederzfde den inyloed
niet voorbijzien mope van lien onzigtbaren viand, die
als de hoofdbewerker van al dit verkeerde is aan to
merken . De Schrijver tracht, naar z #n,- w%jze van
zien, mede to werken tot behoud of herftelling van den

lieven vrede in de Kerk . Te then einde fcheen het roodig , de oorzaken der verdeeldheid na to fporen , en
daarin met alle onpart~Vdigheid to werk to gaan . De
bekrompenheid van zekere lieden wordt door
E R 0 Y
afgekeurd, doch tevens to kennen gegeven, dat er in
de uitlegkunde geene vorderingen to maken zijn , waardoor de waarheid in een ander licht zou kunnen verfchzjnen . Vanhier dus bezwaar tegen
o s v E D en
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anderen , ook tegen den geest der Tijdfchriften in ons
Vaderland . Maar V A D E R K E M P heeft de Eer der
aangerande Faderlandfche Kerk verdedigd tegen y P E Y
en D F R M 0 U T . Hot befluit der Synode van 1816 draagt
de goedkeuring des Schrijvers niet weg . Men belt to
veel tot de Remonftranten over . Evenwel ware misfchien
toch eenig verfchil van leer/lellige inzigten to verdragen , wanneer hot wederz!ids to doen is om de hoofdzaak, bevordering van cen regt werkdadig Christendom .
Volgcns E Roy komt de leer der 7aderen geheel met
den Bijbel overeen , en mag men daarvan dus in geenen
deele afwijken . -- Dit zij genoeg, om den geest van dit
boeksken to doen kennen ! . . .
Hot laatfte, cen ftukje van vijfcenten, bevat, in twee
kolommen naast elkander , eene reeks van menfchelijke
ftellingen en van Bijbelfche gezegden ., Een herdruk in
hetzelfde jaar bewijst den aftrek . Voor eenvoudigen is
het ook regt gefchikt .

Disfertatio historico-medica inauguralis de Phyfiologia Veterum , quam - pro gradu Doctoratus --- publico ac
folemni examini fubmittit G o z E w I U S A U S
o C Q, C . . F I . , Scidamo-Batavus, ad d . XVI
Decembris 1833 . Roterodami apud Viduam van der
Meer & Verbruggen. 1834 . 8vo . majori, 202 pagg .
in de maand
ovember des jaars 1832 verfcheen to
eyden eene Akademifche Disfertatie van den Heer
F. Z. E R M E R I
S, ten betooge, dat de Hippocratifche
eer en Geneeswijze van de Prognostica der Asclepiaden haren oorfprong hadden ontleend ; een meesterftuk , hetwelk om deszelfs diepe geleerdheid en uitmuntende bewerking niet alleen in ons land bij deskundigen hoogen lof verwierf, maar ook in buitenlandfche
tijdfchriften naar waarde is vermeld en geprezen geworden : en nog is hot volgende jaar niet geeindigd, of
een andere uitmuntende Kweekeling der eydfche Hooge-
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fchool handhaaft weder Karen alouden room in hot vak
der klasfieke geleerdheid , en weet dezelve insgelijks aan
de beoefening der Geneeskunde dienstbaar to maken . En
wat men dan ook in onze dagen tegen dezelve moge
hebben ingebragt, welke uitvallen onkunde of oppervlakkige geleerdheid zich tegen de beoefening der oude
etterkunde, als voor eetlen Geneesheer overtollig, moge
veroorloofd hebben , de Heer
O C Q toont met de
daad zelve , dat de Hoogleeraar P A R A D 1 S to refit gefchreven heeft , Opusc . Acaddem . pag . 151 : „ Una
„ cordatiorum omnium vox est, Graecae atinaeque lin„ guae ftudium, et quod cum hoc conjunctum est, hu„ maniorum quoque literarum ftudium , uti apud omnes liberaliter erudiendos , ita apud futuros Medicos
„ plurimum valere debere ." - Trouwens, M U R E T U S
had reeds gezegd : „ Turpe fit ftudia fi ad emolumen„ tum tantum , non vero etiam ad ornamentum dirigantur ."
Wij houden het er dan ook voor, dat de Heer o C Q
der geleerde wereld eene wezenlijke dienst bewezen heeft,
daar hij ons door dozen waarlijk Herculifchen arbeid
eene uitmuntende bijdrage tot de Gefchiedenis der Geneeskunde geleverd heeft, welke van de geleerdheid des jeugdigen Schrijvers getuigt, en van de italen vlijt, welke
tot zulk eene onderneming gevorderd wordt, geene geringe waarde ontleent . Ook deze Akademifche Disfertatie behoudt , even als die van den Veer E R M E R i s,
boven vermeld, eene wezenlijke en feeds duurzame waarde, en behoort dan ook geenszins in hot lot der vergetelheid to deelen , hetwelk aan vele dergelijke fchriften
zoo dikwijls to beurt valt .
De Schrijver koos tot onderwerp de leer der Ouden
met betrekking tot de Phyfiologie of atuurkunde van
den Mensch . Een uitgebreid veld voorwaar, en hetwelk
de Heer
o c Q , die in hot eerst het voornemen had
opgevat , om zich alleen tot de Phyfiologie van Galenus
to bepalen , niet zoude gekozen hebben , ware hot niet ,
dat zijn geleerde
eermeester c . P R U Y S V A D E R
H 0 E V E
hem , blijkens het voorberigt , geraden had ,
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den oorfprong der Phyfiologie in de fcholen der 1Vijsgeeren v66r Hippocrates , dan de leer van Plates to dezen opzigte , daarna die der Hippocratici of eerfle opvolgers van Hippocrates , vervolgens die van Aristoteles , en eindelijk die van Galenus nit derzelver fchriften
na to fporen . Deze raad behaagde den Schrijver wel ,
maar de moeijelijkheid der taak fchrikte hem of : hij floeg
echter handen aan hot work , en volbragt bet met roem .
Deze Verhandeling is in twee voorname of hoofdafdeelingen gefplitst . De eerfle behandelt de Gefchiedenis der Phyfiologie van de vroegfle tijden der Wijsbegeerte of tot aan den tijd van Galenus , en is wederom
in vijf hoofdftukken verdeeld, waarvan bet Ifle aan den
oorfprong der Phyfiologie in de fcholen der Wijsgeeren
v,66r Hippocrates wordt toegewijd. In dit hoofdfluk
komen weder vier onderafdeelingen voor, waarin de
Schrijver fpreekt, 1 0 . over de onifche fchool, 2° . over
Pythagoras en de Pythagoristen , 3° . over Alcmaeon,
Empedocles en Anaxagoras , 4° . over de Eleatifche fchool .
Hot Ilde hoofdfluk bevat de Phyfiologie van Plato . Hot
ude handelt over de Hippocratici en andere beoefenaars
der Dogmatifche Geneeskunde . Het IVde fpreekt over
Aristoteles . Hot We is wederom in verfchillende deelen gefcheiden, en handelt over de lotgevallen der Phyfiologie van de tijden van Aristoteles of tot op then van
Galenus ; en hier handelt de Schrijver , in drie onderafdeelingen , 1 0 . over Herophilus en Erafistratus , 2°. over de
Stoicijnen , 3° . over den toeftand der Phyfiologie na de
verplaatfing van den zetel der Geneeskunde en der overige kunflen en wetenfchappen , en alzoo § I over Asclepiades en § 2 over de Pneumatici .
In de tweede hoofdafdeeling komt nu de Heer o C Q
aan de Phyfiologie van Galenus , en fpreekt in hot Ifle
hoofdfluk over Galenus en deszelfs leeftijd, in hot Ilde
over de beginfelen der Phyfiologie van Galenus ; § 1 .
over de Grondflofffen en Temperamenten, § 2 . over de
natuurlijke hoedanigheden . In bet IIIde over dat gedeelte
der Phyfiologie van Galenus , hetwelk over bet groeijende
BOEKBESCH . 1834.
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levee des menfchcn handelt, en 1° . over de fpijsvertering, de voeding en affcheiding , 20 . over de verrigtingen van bet hart , de ademhaling en de flem . In bet
IVde over hetgeen Galenus heeft geleerd aangaandc bet
dierlijk leven van den mensch , en wel 10 . over de herfenen en zenuwen , 2° . over de zintuigen, 3° . over de
beweging . In bet We over Galenus' leer met opzigt
tot de voortteling ; waarna bet geheel met eene korte
beoordeeling befloten words .
Wij hebben den rijken inhoud dezer Verhandeling in
deszelfs geheel opgegeven , opdat bet blijken mogt , wat
men bier zoeken moet , maar ook , wat men er vinden
kan ; vooral ook , opdat de verbazende arbeid, aan dit
gefchrift befteed, eenigzins gekend en gewaardeerd worden moge . Wanneer wij toch nagaan , hoe duister en
verward de begrippen der oude Wijsgeeren omtrent de
natuurkundige wetenfchappen waren ; wanneer wij ons
herinneren , hoe donker en onbeftemd dikwijls hunne
voordragt was , dan voorzeker gevoelen wij al de waarde van dezen arbeid, welke juist alleen en bij uitfluiting uit deze oude Wijsgeeren en hunne verwarde begrippen moest worden zamengefteld . Maar nog mocije .
lijker wordt deze taak in ons oog , wanneer wij bedenken , hoe fommigen dezer Wi.jsgeeren met opzet duister
wilden zijn, en zich bevlijtigden , om hunne leerftellingen onder duistere bewoordingen voor to dragen . Bekend toch is in dit opzigt Pythagoras, vele van wiens
gezegden even zoo vele raadfels zijn , en , om thans van
den zoo uiterst moeijelijken Timaeus van Plato en andere
bier voorkomende fchriften niet to fpreken , zoo zij bet
genoeg bier to herinneren , hoe men verhaalt , dat Socrates , bet gefchrift van Heraclitus lezende , hetwelk deze
over de natuur der dingen gefchreven en in den tempel
van Diana to Ephefe nedergelegd had, gezegd zoude
hebben : Arixtov Wras xoXv 94ro"v Fig ?o F:~ u9ro ;rvvyyvaa
87 dGt!?W •

iettegenftaande deze moeijelijkheden , is deze Aka1emifche Verhandeling uitmuntend bewerkt : overal
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heerscht orde , duidelijkheid en beknoptheid , welke
laatfte vooral bij eenen arbeid van zulk eenen omvang
gevorderd werd . Somtijds echter weidt de geleerde
Schrijver over betwiste punten breedvocriger uit , en bet
is vooral daar, waar hij ons bijzonder bevallen heeft .
Men leze b . v . bladz . 11 - .15 , waar hij over Alcmaeon
handelt , en bladz . 168 en volgg . , waar bij teregt ontkent , dat Galenus zich zuivere begrippen aangaande den
omloop van bet , bloed zoude gevormd hebben . Ook wij
willen niets onttrekken aan de loffpraak , door. den
Schrijver aan Galenus en zijn vernuft op bladz . 133
gegeven ; wij erkennen 's mans verdienften, vooral in
zijnen tijd, waarin de echte IIippocratifche leer zoo geheel verbasterd en bedorven was ; maar desniettemin hebben wij ons altijd verwonderd , dat zijn ftelfel , zoo vol
hypothefen en fpitsvindigheden, en hetwelk , gelijk
H E C K E R teregt aanmerkt , den waarnemingsgeest der
Artfen verlamde , voo vele eeuwen is in fland gebleven
en als bet hoogfte gezag gegolden heeft , en overdrevon
vinden wij daarom ook bet getuigenis aangaande hem
van den Epigrammatist Anthol . Planud . IV . 270
'Hv xpbvo ;, vvixa ya7a f3pozov ; Ma o•e 7o , ral,ve,
U vvTO gc v OwiroV ;, szpe(p e S'a9avdwv ; ,
VipEUBY 3E p&0%x px orowxAavzov 'Axspovzo ;,
c ;t 7ratyovi'v xvpi glai;opceva .

De ftijl , eindelijk, van dit uitmuntend gefthrift is
vloeijend en gemakkelijk, de atiniteit doorgaans zuiver
en klasfiek . Er heerscht echter in dezelve eene zekere
losheid , welke men wel eens met den naam van grata
negligentia beftempelt, en die van de bedrevenheid van
O
C Q ook in deze taal getuigt , maar die hem ook
fomtijds kleine onnaauwkeurigheden deed begaan . Wij
willen eenige weinige aanhalen
Op bladz . IX der voorrede , en op bladz . 15 , 25 , 91
en 151, lezen wij quamvis met eenen indicativus verbonden, in plaats van met den fubjunctivus .
131 .39 .r .16 . that fupperlitaret, voor fuppeditaturus erat .
M2
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131 . 41. r . 7, that comitaret , liever comitaretur .
Bl . 55 . r. 15 . ftaat quum autem occurrant verba , guae
aliam habent voor habeant,
B1 .58 .r .5 .ftaat fuique attentione voor fudque attentione .
Bi . 61 . r . 8 . that tendisfe voor tetendisfe .
Bl . 62. r. 5 . ftaat data est ut componamus , liever at
componeremus .
B1 . 66 . r. 13. ftaat continentur voor contineantur .
81 .114 . r. 23 . ftaat cum-ducebant voor cum -ducerent .
131 . 135. r . 22, ftaat fui ipforum auctoritatis voor fuae
forum auctoritatis .
Bl . 140 . r . 28 . ftaat fequendum esfe viam voor fequendam esfe viam .
Bl . 146. r. 8. laat miscela voor onixtuTa .
Op dezelfde bladz . Y . 13 . ftaat exfistere in de beteekenis van esfe of ex iare : men zie hierover echter
S C H E
E n.
exic . at . in voce .
Immodico voor immodica op bl . 61 . r . 6 , maceris
voor macris op bl . 81 . r . 26 , en maceri voor macri
op bl. 82 . r. 4, easdem voor eadem op bl . 151 . r. 3 ,

zijn drukfouten van geen groot belang : zonderling is de
telkens voorkomende verkeerde plaatfing van bet accent
op de woorden srve"viaarog en vrve"vtCx-rt voor frveGFcaoroS en
WVC61.cazt .

Deze Verhandeling oogfte alom den lof in , then ztj
verdient , en de Heer
O
C Q blijve lang gefpaard ,
tot heil der Inenschheid en tot bevordering der ware geleerdheid ook in bet vak der Geneeskunde !
D.

V. D . E R.

Dagverhaal eener Reize naar Temboktoe , van de Westkttst
of van Afrika , door de Binnenlanden , over Senne , Kabra , Arawan en vele andere opmerkelijke plaatfen, de
groote Woest#n door, op Tanger, gedurende 1824-1828 ;
door R E E A U G U S T E C AI I g, Ridder van het egloen
van Eer. Uit bet Fransch door H, V A
I , Predikant

K. A . C A 1 I.
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ie i1'Iasdam. Irt II Deelen . To Haarlem, bj de . Wed .
A. oosjes , Pz . Met Portret des Reizigers en Pl*rat en
Kaart . A gr. 8vo . XVI en 1118 bl . f 10 V einige reizen zijn zoo belangrijk en geloofwaardig van
I ~ , die,
inhoud, als deze van den verdienflelijken C A I
met opoffering van oorfpronkelijk fchitterender vooruitzigten, hoofdzakelijk door weetgierigheid gedreven, en vermomd als een 4rabier, die in Europa nit Egypte door de

Franfchen zou zijn overgevoerd, maar nu de leer des Profeets wenschte to omhelzen en zijne familiea in Alexandria
op to zoeken, de Binnenlanden van ,Yfrika doorkruist, en
onder anderen bet raadfelachtige Temboktoe doorwandeld en
gedeeltelijk afgeteekend heeft . - Voor uittrekfels of een
doorloopend verfag is dit Dagverhaal minder gefchikt .
Daar de Schrijver geene geletterde opvoeding genoten
bad, is zijn fiijl eenvoudig en van alle fieraad ontbloot .
Dic vermindert de lnnerlijke waarde des werks niet . Had
flechts de Vertaler zijne taa-k met meer opiettendheid en
naauwkeurigheid vervuld ! Maar bet verwondert ons , uit de
ederlandsch to ontpen van een' Kanfelredenaar zulk flecht
vangen . Telkens wordt in den verhalenden flijl de woordfchikking van den vragenden llijl gevolgd, b . v . bl. 193 van
bet lfe Deel : ,, Maar dit is ook de eenigfle keer geweest,
dat ik hunner waakzaamheid ontgaan konde, en deed 1k dat
ook niet (lees : en 1k deed ook dat niet) zonder de(n) uiterfte(n) angst ." 111 . 201 : n Met dit mijn antwoord, zag ik
duidelijk, was hij geheel nit bet weld gefagen, en zeide hj
tnt," v oor : en hij zeide nu . Die zelfde verkeerde woordfchikking vindt men op ontelbare plaatfen . Voorts words
bet koppelwoord dat, b . v . ik zag, hij ksvam, voor : dat
hij kwam, gedurig overgefagen, even als in den koopmans_
fijl . Eindelijk, o1n van fouten in fpelling en plaatfing der
zinteekenen niet to fpreken, is de plaatfing der hulpwerkwoorden doorgaans geheel tegen den aard onzer taal en ten
uiterfe lam, b . v . bl . 201 van bet Ife Deel, hiervoren reeds
aangehaald : „ om de regten to
kooper betalen zullen moeten ."
bevreemdde ons de opmerking,
de Muzelmannen verboden zijn .

regelen, die kooper en
In dat zelfde Deel, bl .
dat toonkunst en Bans
Dit is ten minfe onder

ver412,
bij
veel

beperking op to vatten : die kunfen worden gedoogd, maar
de beoefenaars deelen uiet in de achting des yolks . Too%-

ie
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kunflEIiaars, zangers en danfers flaan bij hen gelijk met
goochelaars .
Zonder iets terug to nemen van onze aanmerkingen op de
f]ordige vertaling, bevelen wij dit werk den onderzoeklievenden
ezer aan, met verzoek, dat hij de menigvuldige
feilen in de overbrenging niet op rekening van den oorfpronkelijken Schrijver flelle .

4an;eekeningen op eene Reize naar Zwitferland en ombarRjen , in 1829, door Mr . F . Ii . C . D R I E I G . Met Platen . Te Utrecht, bij . van der Monde . 1833. In gr . Bye .
VIII en 314 bl. f 3 - 75 .

De Hoogleeraar

M 0
heeft zich wel willen verledigen ,
eene aanprijzende voorrede voor deze oorfpronkelijke reisbefchrijving to plaatfen, en ons alzoo deze moeite befpaard .
Daarin wijsi hij ons , bl, VII , dadelijk het oogpunt, waaruit
men deze refs befchouwen moet . Wij vinden bier geene wegflepende en in gloeijende geestdrift vervaardigde fchildering ;
peen! de oon des bedaarden , niet v66r of tegen ingenomenen
opmerkers is bier de heerfchende ; en juist daarom kan men to
meer vertrouwen in den Schrijver ftellen , wiens welgefchreven
en waarheidsliefde ademend werk , dat met belangrijke en fraaije
platen verfierd is, wij den weetgierigen ezer aanbevelen .

Gefchiedenis des Vaderlands, door Mr . W. B I D E R D I K ;
uitgegeven door Prof. H . W. T Y D E M A . Ilde Deed. Te
Amfferdam, bij P . Meijer Warnars . 1833 . In gj- . 8vo.
X en 357 bl . f 4 -

W

ij zullen trachten , van dit deel , even als van bet eerfte
(1833 . o . 8 en 9), een onpartijdig verfag to doen, en wel
in dien zelfden gematigden toon, dien wij ons vleijen in onze
vorige beoordeeling bewaard to hebben, en dien men in het
gebied der etteren nimmer moest laten varen, zelfs da .n
niet , Wanneer een B I D E R D I K daarvan het voorbeeld geeft .
In denzelfden toon en ftijl, waarin het eerfte deel vervat
Is , - dat is , in eenen meer dan gemeenzamen Collegieftijl met dezelfde bitterheid tegen velen onzer Gefchiedfchrijvers ,
vooral tegen WAG & A A R, behandelt B I D E R D I K in dir
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deel de Gefehiedenis van hct Hollandsch Grafelijk Huis, of
bet tijdvak, 't welk met bet laatst van 1299 eindigt .
De Regeringen der vroegfte Graven nit dat 1-luis ziju
kortelijk behandeld, en vele gebeurtenisfen, die bij w A G FAAR opgeteekend zijn, fchijnen kortheidshalve door D I D E RD I K als bekend vooronderfleld to worden . Waar hij
echter vermeent bij W A G E A A R een verkeerd inzigt to
ontdekken, wordt van deze gelegenheid ijverig gebruik gemaakt . Soms beftaan deze aanmerkingen flechts uit magtfpreuken en uitroepingen, b . v . : Ita W A G E A A R : ohe !
Inepte . De not ineent, enz . - foms nemen zij de gedaante
aan van eene Deductie of Verhandeling, en zelfs dan, wanueer zij gegrond fchijnen, is de inkleeding van dien aard,
dat zij een zeer onaangenaam gevoel - tegen den Schrijver opwekken .
Van dit laatfle zullen Wij een afdoend voorbeeld bijbrengen . Op bl . 35 verhaalt B I D E R D I K bet tusfchen Graaf
F o R I s II en den Friefchen Edelman G A A M A voorgevallene, en wet op deze wijze : ,, WAGE A A R , altijd
„ kwaadaartigst tegen de braaffte Vorften, brengt tegen
„ F o R I s in „ dat zijne uitmuntendheden van geest en li„ chaam niet verhinderden, dat de Edelen dezer landen
„ hunne vrijheden tegen bet Grafelijk geweld, dat met den
„ aanwas van 's Graven macht meer den to voren gevoeld
„ werd, moedigljk verdedigen durfden ." En tot bewijs van
„ dit Grafeljk geweld en bet tnoedig verdedigen van de vrij• heden daar tegen, koomt hij met den moedwil van
• AM A voor den dag . Waarbij hij een printjen ftelt , met
„ bet onderfchrift : ,, de Friefche Edelman G A A M A ver„ dedigt zijn recht tegen Grave F O R I S II met bet
• zwaard . " -- Het geval (waar of onwaar, want men
„ twijfelc er aan) is eenvoudig. De Graaf (wien naar bet
•
eenrecht, als Vorst of wegens den Keizer regeerende,
• wouden en wildernisfen behooren, en alle jacht die niet
• afgeflaan is) in bet bosch van Kreil jagende, vindt daar
• jagers van G A A M A , wien hij als naar fiijle , de daar med
• verbeurde honden ontnemen doet . G A A M A verneemt
• dit, ftuift op, zoekt den Graaf in bet bosch, fpreekt den
• Graaf (onbefuisd, Zegt W A G E A A R) en onvoeglijk aan ,
• en bij F o R I s aannierking op dien onbehoorlijken toort
„ en taal , valt hem met den blooten degen op 't lijf en
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hem den arm ! Zie daar wat bij een Anefierdamsch fchrijvertjen een moedig verdedigen van zjn vrjheden is, Bij ons zou 't een attentaat van een dollenman ,
en een delictum contra
egem Corneliam de Sicariis heeten , om van de
ex
ulia Majestatis niet to fpreken .

„ doorboort

„
„
„
„

~, En zeker zou W A G K A A R het tegen een Amflerdamsch
x, Burgemeester een gruwelfluk vinden ; inaar F 0 R I S droeg
~, ongelukkig die majestueufe pruik niet, waar de heilige on„ fchendbaarheid zoo wed als de w jsheid der Amflerdammers
„ in zit, en WAGE AAR• was - WA GE AAR en niets
• anders . ' - Dat a I D E R D Ij Ii in zijne befchouwing van
flit

voorval gelijk heeft, ftemmen wij gaarne toe . Maar
moest dit z66 en kon bet niet anders uitgedrukt worden, en
gevoelde de Gefchiedfchrijver (DE TO K DER GODHEID i Zie
Inielding van D, I) niet, dat hij , met z66 to fchrijven , niet
de Amflerdammers Of W A G E A A R,, maar zichzelven voor
de nakomelingfchap ten toon ftelde ?
Met de regering van Graaf W I
E IM I begint dit deel
meer belangrijk to worden . Op zeer goede gronden (doch
die meerendeels reeds door K U I T , in zijne Historia Critica, Exe, X, waren aangevoerd) wordt ADA nit de Hollandfche Gravenrij uitgemonfterd .
B I D E R D ij K betoogt
allezins voldoende, dat zij noch jure noch facto Gravinne
van Holland geweest is of heeft kunnen zijn . ,,
ook heb_
„ ben de oude Kronijkfchrijvers haar in de rij of 't getal der

• Hollandfche Vorften geteld of gerekend .

n Dit weet ik
„ (zegt s c R I v E R i v s) dat onkvrouW ADA van ouds niet
• onder de Graven gerekend is geworden ." „haar wij ," zegt
• een der Compilatoren van de groote Kronijk, „ hebben haar
• genet als recht Erfgenaam ende navolger der Graven van
„ Holland." (Bi . 113.)
Qok de regering van w I
E M'S opvolger F o R I S IV is
belangwekkend befchreven . Bijzonder lezenswaardig is nI DERDIjK hier over de kruisvaart tegen de Stadingers in 1234 .
Hetzelfde kan men zeggen van de Gefchiedenis van wi II (den Roomschkoning) . Deze Vorst wordt bij uit-

EM

ftek geprezen . Bijna alle dengden en vorftelijke hoedanigheden worden hem toegekend , en bet eenige , wat hem verweten wordt , is zs'ne to groote goedheid !
Aan bet clot
van dit Hoofdftuk ftootte ons (en wien niet ?) de roekelooze
en baldadige uitval tegen den braven en algemeeo geachten
M E E R by A
(bl . 156) : „ Een worm in apes, die nooit een
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• Waarheid gezien heeft , maar zich blind had gekeken op
• de ontzachlijke Bibliotheek die zijn Vader hem naliet ,
„ moest over alles fchrijven en begreep Diets . Met behulp
K U I T, VA
W I
, VA
S P A E
enz . compileerde
„ hij een even van Graaf W I
E M II , waarvan ik de druk„ proeven ook nog onder 't oog heb gehad, en die vier- of
• vijf-maal verdrukt moesten worden, eer men er de ver• anderingen in had , die het verfchijnbaar konden maken ;

• van

•
•
•
•
•
•

en toen dit met een laffe voorrede in 't licht kwam ,
waarin hij aan de Staatspartij die hij voordeed tegen to
zijn, belachlijke lage complimenten maakte, was alles
zoo volflrekt Duitsch en oordeelloos als bet kon, en
de goede W I
E M II (die bet zich in zijn graf niet
aantrok) werd er nit de hoogte beoordeeed met die echte

„ jongens-arrogantie, die den Schrijver tot bet eind van
,, zijn leven bijbleef," enz . - Van arrogantie en nit de
hoogte beoordeelen gefproken , zoude men billijk mogen vragen , wat B I D E R D I K zoo al tot aan bet eind van zijn
leven bijgebleven is , en of hij wel ooit met de ware aandacht bet prentje bij Vader CATS gezien had, waarop iets
van een' fplinter en een' balk voorkomt ..
Met bijzondere uitvoerigheid is de minderjarigheid en regering van Graaf F O R I S V befchreven . Even als in
de Ophelderingen van bet eerfle deel , wordt hier 's Graven Oom , F O R I S de Voogd, voorgefleld als „ een on„ dankbaar bloedverwant, die na eerst nadeelige en grie• vende herbonden met T/laanderen to hebben gefloten, zich op
„ eene fchreeuwende wijze verrijkt ten nadeele van bet door„ luchtigWeeskind en door bet afgrijsfelijkst fchelmfluk zijnen
„ pupil verraadt en berooft . " ( Ifte D . bl . 270-274 . Ilde
D . bl . 158-164.) Dit ongunflig gevoelen omtrent F O R I S
den Voogd, hoezeer Dog Dimmer in zulke hevige bewoordingen voorgedragen, is in zeker opzigt Diet geheel nieuw . De
uitmuntende s U I T meende ook in een der Verdragen,
welke deze F o R I S met Vlaanderen ganging, een verregaand eigenbelang en eene onvergeeflijke eergierigheid to ontdekken . Doch joist dit gevoelen van K U I T is reeds in den
jare 1819 opzettelijk ten toets gebragt en voldoende wederlegd door den Archivarius D E O G E , in zijne evensfchets
van F o R I s den T/oogd (Werken der Maatfch . Van
ederlandfche etterk. , IIIden D . Ifle St .) ; zoodat bet ons billijk
verwonderen snag, dat B I D E R D I K, bet oude gevoelen
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met een fchat van nieuwe en uitgezochte Epitheta voor=
dragende , de opzettelijke wederlegging met diep ftilzw1jgen
voorbijgaat, en dezelve naauwelijks eene kleine aanhaling
waardig keurt .
Uit eene Opheldering van den Uitgever (in bet IIIde D .
bi. 255) fchijnt nu to blijken , dat B I D E R D I K bij het op/lellkn van zijn werk die Verhandeling van D E o G E niet
gezien had . Vreemd blijft bet dan toch, dat hij dezelve
later niet eens ingezien heeft . Misfchien heeft hij den Heer
DE
O G E zoo zeer uit de hoogte beoordeeld, dat hij dit
ftuk niet eens der lezing, veel' min der wederlegging heeft
waardig geacht . Dit is to meer jammer, wijl D E o G E
niet losweg gefteld, maar overtuigend bewezen heeft, dat
Men tot dusverre de Verdragen, door F O R I S met Vlaanderen gefloten, verkeerdelijk ook op Zeeland Beoosten-Schelde
heft toegepast ; dat wel bet eerfte dezer Verdragen nadeclig
en grievend was, maar door dwang afgeperst , toen de Gravin
van Vlaanderen zich niet fcbaamde , om aan F 0 RI s , die
zich als Gijzelaar voor eene andere zaak in hare handen gefteld bad , dit Verdrag voor to fchrijven en aldus of to perfen ; maar dat bet andere Verdrag (van 1256) niet nadeelig,
maar allezins voordeelig was voor den Graaf van Holland
en voor gansch Zeeland, 't welk juist van dat tijdftip of
geheel van Plaanderen afgefcheiden werd ; en eindelijk, dat
F O R I s bij hetzelve wel een groot voordeel voor zichzelven belong, maar geenszins ten nadeele van bet doorluchtig
Weeskind, van welks regten niets werd afgeflaan, maar
alleen ten nadeele van hlaanderen zelf.
Van bl . 184-194 tracht B I D E R D I K to betoogen, dat
W I3' T E VA
H A E M S T E D E een echte en wel de oud/le Zoon
was van Graaf F O R I S V, nit liens huwelijk Met A G E S
VA
D E R S U Y S E, (een jonger tak van bet Huis van
Heusden .) Daar deze flelling lijnregt aanloopt tegen bet
cenparig gevoelen van alle
ederlandfche en buitenlandfche
Kronijk- en Gefchiedfchrijvers, ja tegen gelijktijdige echte
flnkken (bij V A M I E R I S) , waarin Graaf A de eerstgeboren (primogenitus) genoemd wordt, mag men zeker verwachten, dat B I D E R D I K daarvoor alles afdoende bewijsgronden zal hebben aangevoerd ; want to regt zegt
A
de ceux qui vont contre le train
B R u Y h R E : . 1'exigerais
commun et les grandes regles, qu'ils eusfent des raifons claires et de ces argumens qui ernportent conviction . intusfchen
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komt alles daarop neder, 10, dat w I T T E den Hollandfchen
eeuw voerde op bet Hollandfche wapenfchild zonder filet
(bet teeken van bastaardij) en alleen met een rad op de
borst ; eene brifure, die (volgens B I D E R D I K) in een
Vorflelijk geflacht den genen onderfcheidde, die niet tot de
opvolging geregtigd was , maar daarom juist niet van latere
geboorte, en 20 . dat Graaf A
I W I T T E zijnen lieven
breeder noemt . Al bet overige zijn onderftellingen en vernuftige gisfingen . Dat nu deze twee argumenten niet genoegzaam zijn, om de overlevering van vijf Eeuwen, et
eenparig getuigenis van alle Gefchiedfchrijvers , en verfchillende hoogst opmerkelijke omftandigheden (b . v. dat WITTE
zelf, na den dood van A
I , bet Huis van Holland als
uitgeftorven fcheen to befchouwen en zich niet aan het
hoofd der partij tegen A V E S E S plaatfte) omver to werpen ,
is reeds overtuigend bewezen in de Brieven over W I TT E
V A
H A E HI S TED E , in den Konst- en
etterbode van 1825 .
n0. 48 en 49 en 1826. no. 19 en 20 : van al hetwelk wij bij
B I D E R D I K geen woord ter wederlegging vinden. Wij
voegen hier alleen bij , dat nit den Brief van den Baron VA
S P A E
(welke in bet IIIde D . bl . 223 medegedeeld words)
blijkt , dat bet breken van wapenen zoo willekeurig was ,
dat bet hem, na bet oneindig aantal van zegels , dat door

zijne handen gegaan is, niet mogelijk was, daaromtrent een
bepaald fystema to vormen ; dat de lambels DOORGAA S bewijzen zijn van nageboorte en de filets van BASTAARDI , maar
dat ook dit niet altijd doorgaat, wijl men foms flerren enz .
voor brifures vindt ; dat foms alien bet voile wapen dragen ,
maar dat bastaarden altijd moeten breken . - Het wapen
van W I T T E was ook gebroken met bet zilveren rad . Maar
men ziet, dat de Baron VA
sPAE
niet flellig beweert,
dat , waar geen filet in bet wapen is, men altijd en zonder
uitzondering tot de wettige geboorte befluiten moet .
Dan, wij zouden de grenzen eener beoordeeling verre
overfchrijden, zoo wij ook bet overige dezer Regering en
die van A I (mede zeer uitvoerig behandeld) op dezelfde
wijze wilden doorloopen . Wij bepalen ons tot eenige weinige
aanmerkingen .
Bl . 116 lezen wij , dat F o R I S III to Dordrecht vermoord is. F o R I s III flierf to 4ntiochie, gelijk B I D E RD I 11 zelf bl . 57 zegt . Men leze dus D I R K IV.
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Bl . 137
Si fal met recht onderdaen
Mi wefen van Scouwenlande.
Dus verandert B I D E R D I K den tekst van STORE, waar
gelezen wordt fconen lande . De conjectuur is to ongelukkiger, wijl er bier geen questie is van Zeeland BEOOSTE Schelde, maar alleen van Zeeland BEWESTE -Schelde, gelijk
de Heer D E O G E in de aangehaalde Verhandeling duidelijk
bewezen heeft .
B1. 153 . „ Alkmaar - Domburg en Westkappel (welke

• twee hij fladsvrijheden gaf) ontfingen keuren van hem
E M 11 .)"
Reeds in 1223 hadden Domburg en
• (W I
Westkappel van W I

EM'S Vader, F O R I S 1V , keuren en
ftadsvrijheden ontvangen .
B1 . 207 . - ,, maar ook de Zeeuwfche Edelen, met name

•

RE

ESSE, BREDERODE ." DIRK VA

BREDERODE

trok wel ddne lijn met de Zeeuwfche Edelen tegen F O R I S V,
maar was geen Zeeuwsch Edele .
B1 . 226. - „ verbrandde de (lad Sluis , ZOO W AGE A A P.
• wil : maar I-I U Y D E C O P E R merkt aan dat die naam niet
• ouder is , dan 1331 ." Men vindt van la Ville de l'Eclufe
reeds melding op den jare 1316 bij K U I T (Cod. Dipl. p . 1030
.)
D'I
Op bl . 240 en volg . vaart B I D E R
K geweldig nit tegen
W AGE

A A R ,

wegens bet overnemen van bet verhaal van
age anden, dat F O R I S V veertig der voornaamfle Huisluiden edel verklaard had, en zulks op grand, .
dat Been Graaf, geen Hertog, dat recht ooit bezeten heeft . De beroemde M A T T H A E u s beweert , in zijn werk de
obilitate, bet tegendeel . Hij zegt op bl . 7, dat de Graven
den Klerk der

van Holland van ouds met het grootfle regt geadeld hebben .
Ook de Graven van Vlaanderen .
a, wat meer is, hij bewijst met voorbeelden , dat zij dit meer dan eens deden ! En
al geeft men dan nu aan B I D E R D I K toe , dat zij zulks
jure niet vermogten, neemt dit dan weg, dat zij bet facto
gedaan hebben ?

Alles afdoend is uit dit oogpunt hetgeen
bijbrengt , dat bet verheffen in den Adelfland
aan den Graaf van hlaanderen door zijnen
eenheer den
Koning van Frankrijk verboden is nonobflante ufu contrario .

M A T T H A E U S

Dit gefchiedde in 1280 . En zoo nu de Graaf van Piaanderen , die zoo digt bij zijn'
eenheer woonde, bet in den
Adeifland verheffen zoo dikwijls uitgeoefend had , dat bet
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uls 't ware een gebruik was geworden, war ware er dan
voor vreemds in, dat F O RI S V, die zoo veel verder van
zijnen eenheer of was , zulks ook had gedaan ?
Wij zullen dit ons verflag befuiten met de mededeeling
van eene plaats nit dit werk, welke wij aan de overweging
van alien aanbevelen, die in ilaat zijn er de juiste bedoeling
van to raden . B1 . 325 lezen wij : „ Wil men de waarbeid
• hooren, her is, dat de bedorven mensch altijd in een flatus
„ belli verkeert , en de flaat van rust op deze wareld altijd
• bloot Factice is , en nooit atuurl fk zai worden dan met

• het atgemeene ber lel door de komst van den Vredevorst,
• op Wen oden en Christenen hopen, en - then men vruch„ teloos door een quaff Heilig Verbond meent to kunnee
• ontbeeren , of uit to fluiten" ! !

Regtskundig Tijdfchrift, voor het
Eerfle .Iaargang .
Comp. 1833.

otaris-apnbt ingerlgr.

o. I en II. Te Breda, by Broefe en

In gr . 8vo . 208 Bl. f 2 - r

-let bier nangekondigde Tijdfchrift voorziet in eene wezenlij ke behoefte, en is niet alleen voor de
otarisfen zelven,
maar ook voor alle Regtsgeleerden en vele Ambtenaren,
vooral die der Registratie, Hypotheken en Succesfieregten,
ja zelfs voor Ontvangers der Domeinen, bij uitftek bruikbaar en nuttig ; ook wegens bet gemakkelijke der volgorde
in bepaalde rubrieken, waardoor her omflagtige zoeken in
verfcheidene andere werken befpaard words . Onder drie rubrieken worden de opgenomene en op to nemene ftukken verdeeld . De eerfte afdeeling bevat bijdragen, die zoo vele
adviezen zijn over in bet
otarisfchap voorkomende vraagpunten , b . v . : Kan een onderhandsch gefehrift worden gedeponeerd by een'
otaris, die aan eene der Partijen in die
Acte , in den b
de Wet verboden graad, verwant Is? De
tweede afdeeling behelst eene tijdrekenkundige lijst van de
wetten en befluiten betrekkelijk bet_ otariaat, zoo als betzelve thans is geregeld , en voor zoo ver die bier to lande
van kracht zijn . De derde afdeeling levert geregtelijke en
administrative beflisfingen . Echter wordt in dit alles met
die vrijheid gehandeld , dat niet elk nommer noodzakelijk
lets uit elke afdeeling aanbrengt : want
o . 2 b . v . geeft
alleen uit de Ifte en de 3de afdeeling . Voorts zal iedere
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jaargang van dit Tijdfchrift beflaan nit vier flukken of nommers, elk van 6 A. 7 vellen druks . De inteekeningsprijs is
15 centen per vel van 16 pagina's, doch deze (de eerfle
jaargang) zal de fom van f 4 - : niet to boven gaan . Tot
de uitgaaf van bet derde fluk of nommer blijft de inteekening
open ; doch , na then tijd , zal de prijs verhooging ondergaan .
Wat nu ons gevoelen nopens bet tot dusver geleverde
betreft, dat kan niet anders dan gunilig zijn . Toereikende
volledigheid en getrouwheid is alles , wat van de 2de en 3de
afdeelingen kan gevorderd worden . De bijdragen in de lfbe
afdeeling zijn natuurlijk meer bet veld, waarop zich de regtsgeleerde bekwaamheden der Correspondenten kunnen ontwikkelen ; en ook in dit opzigt heeft men alle reden van
tevredenheid . Want, fchoon wel niemand door bet oordeel
van anderen gebonden words, is bet echter gansch niet overtollig of nutteloos , de gemotiveerde gedachten van blijkbaar
bevoegde Schrijvers to vernemen . Wij hopen, dat door de
overpeinzing van bet gefchrevene over de aanneming van
verbindtenisfen , in
o . 2 van dezen jaargang (bl . 123 en
vervolgens) , zoodanige
otarisfen , als zich zulks tot nog
toe veroorloofden , zullen worden afgefchrikt van de gewoonte, om zelven, of door de getuigen in de Acte, verbindteniafen (b . v . Hypotheken) voor de fchuldeifchers to
accepuren . lmmers bet is veelal gevaarl#k en altijd nutte-

loos .

Ook wenfchen wij, dat de Redactie voortaan beter
zorg drage voor bet nazien der drukproeven . In
o . 1,
bl. 33, is b . v . roerende, voor onroerende goederen, al eene
erge feil , fchoon de zamenhang de meening des inzenderr
der bijdrage genoegzaam in bet licht flelt . In de verwaehting, dat het der Redactie nimmer aan medewerking moge
ontbreken, eindigen wij onze aanprijzende beoordeeling .

Ilet Beginfel der Doodflraf, getoetst aan de

eer der Open-

baring en van het Christendom . Te ,linflerdam , bij G .
A . Beijerinck . 1833. In gr . 8vo . 68 Bl. f : - 70.
.irnfprreken ,

.

namens de Compagnie Pijwillige

Utrechtfche Hoogefchool, den 5
1833, gehouden door C. S T A R

agers der
ov . 1830 en 11
ov .

U M A
, Cand idaat in de
etteren , enz . Sergeant bij gemelde Compagnie . Te Utrecht,

bij

. van der Monde, 1833 .

In gr. 8vo . 30 Bl. f : - 30.
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De beide bier aangekondigde gefchriften zijn zeer verfchillend van inhoud en {trekking . Het eerfte is eene welgelukte
ontltenuiving der gronden van Mr . K O E E 'S Beginfel der
Doodjiraf. Zijn Ed . had de regtmatigheid der doodftraf
alleen op Bijbelfche gronden trachten to ftaven ; en daarom
is bet dan ook aileen op Bijbelfche gronden, dat de beflrijding ondernomen is .
aar ons inzien is de bekwame
Tegenfchrijver hierin volkomen geflaagd . gene bedenking
blijft er flechts over . Ook bier, even als in de Recenfie
van Mr . K O E E 'S werkje, geplaatst in dit Tijdfchrift ,
° . X voor 1833, wordt aangemerkt, dat Hand. XXVI.• 11
zeer to onpas door den Ileer K 0 E E was to berde gebragt .
Maar, in eene Antikritiek op de aangehaalde beoordeeling,
in
o . XVI van dit Tijdfchrift voor 1833 opgenomen, verklaart hij , dat Hand. XXVI eene drukfout is , en daarvoor
moet gelezen worden Hand. XXh 11 , waar P A U U S zegt
Indien ik onregt doe, en iets des doods waardi,- gedaan
hebbe, ik weigere niet to ferven . Op welke plaats G R oT I U S , over bet Regt van Oorlog en hrede , aanmerkt : In .
then fret nu aldus de wil van God ware geweest, at men
ick van doodvonnisfen onthouden zou , dan had P A U U s
zich wel van bloom kunnen zuiveren, moor hij had in der
menfchen gemoederen geenszins de meening mogen doen voortduren , alsof bet nu nag vrijflond, de fchuldigen, even als to
voren, met den dood to firafen . Hoe veel prijs Recenfent
op het aangehaalde werk van G R 0 T I u s felt , moge blijken
uit zijne beoordeeling van de
ederlandfche Gedachten, in
dit Tijdfchrift voor 183`2 ,
° . V . Dan, de beroemde man
fchijnt ons, in zijne gevolgtrekking uit den bedoelden tekst,
to ver to gaan . Immers P A U u s betuigt eenvoudig zijne
onfchuld , met bijvoeging, dat , indien zijne verklaring van
onfchuld v als.ch mogt bevonden warden, hij zich onderwerpt
aan de ftraf, door de bejiaande wet op de misdaad gefteld ;
zonder dat zulk eene verklaring eenige goedkeuring dier wet
op zichzelve behelst . Maar de Christen, welke verbeteringen
hij wenfchen moge , is , even als ieder ander, onderworpen
aan de beflaande wet ; en bet zou geheel ontijdig zijn geweest, zoo de Apostelen zich met de invoering van veranderingen in den maatfchappelijken toefland en in de regtsbedeeling hadden bemoeid . Indien men dus uit die wootden
van P A U U S iets ten voordeele der doodflraf wil afleiden
in bet algemeen , dan zon men de kruifiging en de ,fieeniging
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in het bijzonder moeten aanbevelen, daar j E z u s zelf en
S T E P H A US die ftraffen hebben ondergaan, wel onder betuiging hunner onfchuld , maar zonder to beweren , dat deze
ftraffen, ook ten opzigte der fchuldigen, behoorden to wor .
den afgefchaft . Doch, door alzoo to veel re willen bewijzen, bewijst men niets ; en even min als het kruifigen en
fteenigen in 't bijzonder door die voorbeelden , kan de Christelijkheid der doodftraf in 't algemeen nit die woorden van
P A U U S worden aangetoond .
Hot andere bier aangekondigde vlugfchrift is voor het Publiek van minder belang ; maar het flrekke voor de uitgetrokkene Utrechtfche Studenten toc een blijvend en aangenaam aandenken !

Het

even en de School, in hunne wederkeerige werking be-

fchouwd, ter behartiging voor Onderw&ers, Ouders en Opvoeders , door Dr. C H R . G O T T . R E B S .
duitsch vertaald door
bif A.
f 1 - 80.

flit het Hoog-

o m H o F F, H z . Te Deventer,
. van den Sigtenhorst . 1833. In gr. 8vo . 179 B1.
D. B

V olgens bet hoorberigt des Vertalers, is bet nuttige oogmerk van dit werkje, wenken en raadgevingen mode to deelen, om de huifelijke opvoeding en het fchoolonderwijs elkan .
der wederkeerig in de hand to doen werken . Offchoon nu
dit aangelegene onderwerp bier in fommige opzigten niet volledig, in andere wel eens wat omflagtig behandeld is , mogen
wij echter zeggen, dat wij over het geheel wet geen nieuwe,
maar toch vele goede en herinnerenswaardige opmerkingen
gevonden hebben .
Hot werkje is in drie deelen verdeeld , getiteld : I . Het even en de School. II . De School. III . Aanhangfel. Het even
in de School. - Hot eer le heeft 18 Artikels zonder opfchriften. Rec . zal den hoofdzakelijken inhoud kort opgeven, ener
eene en andere vraag of bedenking, die onder het lezen bij
hem opkwam , bijvoegen . - In de 8 eerfle Artt . roemt de Schrijver de voormalige huis- en fchool-opvoeding, ten aanzien
van het godsdienftige, hoogelijk boven de tegenwoordige . Bij
veel waars en goeds vindt Rec . bier ook niet weinig over_
drevens . Zoo al niet voor den Heer A E n s , die dit waarfehijnlijk niet lezen zal, maar ten minile voor de gene, die
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in oils Vaderland gelijk met denzelven denken mogt, wit
hij hiervan flechts iets tot een voorbeeld aanvoeren . Was
het v66r bet verbeterd onderwijs, waarvan R E B S toch geen
vijand fchijnt to zijn , in bet gemelde opzigt zoo volmaakt ,
als bl. 2 ftaat : „ Voorheen was bet eerfte en heerlijkite
„ doel der fchool, bet godsdienftige leven in de ziel des
„ kinds op to wekken, to ontwikkelen en aan to kweeken,
„ opdat bet door de kerk voltooid wierde" ? Dat er ook
toen echt godsdienftige onderwijzers geweest zijn, die zich
naar hun licht en vermogen hierop toeleiden, zoo wel als
zulke huisgezinnen, van welke veel van bet bier verder gefchrevene waar was , dit gelooft Rec . ; maar dat bet zoo
boven
ftige
was ,
zijne

mate kenmerkend, dat de opleiding tot bet godsdienin huis en fchool toen over bet algemeen zoo doelmatig
dit gelooft hij , uit eigene herinnering, vergeleken met
latere ervaring, niet. Dat er thans wel eens to veel
enkel op bet verfland gewerkt wordt , gelijk R E B s bier en
elders bij herhaling zegt , ftemt hij toe ; maar dat bet toen
onder anderen vorm zoo veel beter was, kan hij niet toeftemmen . Of bemoeiden zich de fchoolmeesters toen zoo bijzonder en doelmatig met de godsdienftige en zedelijke vorming?
Of diende hiertoe bet opzeggen van eenen voor de jeugd onverftaanbaren Catechismus , bet onverflandig ingerigt Bijbellezen, en dergelijke? Was er toen doorgaans de beste harmoWaren ook toen niet vele
nie tusfchen huis en fchool ?
ouders blijde, dat zij de kinderen naar de fchool konden zenden, omdat - zij ze dan kwijt waren ? Beftonden vele van de
gebreken in de tegenwoordige huisgezinnen, opvoeding en
tucht, waarover de Schrijver to regt klaagt, ook niet voormaals ; fommige misfchien minder, maar fommige ook meereigt de tucht nu misfchien wel eens to veel tot flapder ?
heid, zij belde toen bij velen en doorgaans tot overmatige
en ongepaste -ftrengheid over . - Rec . wil door deze wenken doen opmerken, hoe ligt men in lof of berisping van
den vroegeren of lateren tijd overdrijven kan : maar wie
beide beleefd heeft, of naar getrouwe befcheiden onpartijdig
befchouwen kan, prijst of laakt, waar hij to prijzen of to
laken vindt, en verblijdt zich intusfchen over de voortgangen, al zijn ze dan ook nog zoo zacht, van bet ware en goede.
Tot foortgelijke opmerkingen zou Rec . ook nog wel ftof
bebben, indien hij den Schrijver op den voet volgen wilde,
die, Art . 9-18 , meest handelt over de gebreken , die er in
BOEHBESCH . 1834.
o. 4.
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het openbare leven nadeelig werken op de zedelijke vorming
der jeugd . eest men met oordeel des ondcrfcheids, dan zal
men veel waars en behartigenswaardigs vinden, offchoon ook
fommige dingen to onbepaald , of ook de zoodanige ., die
buiten de fchooljaren omloopen . De orde van behandeling
had gelukkiger kunnen zijn : men oordeele nit deze opvolging ! neiging tot dweepaehtige en overfpannene denkwijze , en
leven voor vermaak en genot ; gebreken in het jeugdige karakter ; fchrale bezoldiging van vele fcboolonderwijzers enz . (gelukkig ons Vaderland, denken wij , waar zoo veel voor alwat
hiertoe behoort gedaan words 1) ; de zucht der menfchen, om
Diet in, maar buiten zich to leven (maar dit behoorde immers bij bet eerst opgenoemde ?) ; het van de fcholen in bet
zedelijke eifchen, waartoe thuis geen de minfle aanleiding
is (maar behoorde dit niet ergens bij Art . 1-8?) ; middelen
tot verbetering, aankweeking van degelijkheid, echt-e godsdienftigheid, gematigdheid, in bet huifelijke en openbare leven .
In bet tweede gedeelte words , in 10 Artt . , de School befchouwd, nader omfchreven, als „ de plants, +u'aar de mensch
door onderzvijs en opvoeding voor het leven wordt gevormd, en
Art . 1-3 . De onderwijzer moet
have verhe :vet2e beteekenis. "
zelf met eenen godsdienfligen geest doordrongen zijn , en lien in
bet hart zijner kweekelingen zoeken op to wekken . Veel goeds
is ook bier gezegd ; maar to zeggen, dat „ de bevordering
„ eener godsdienftige gezindheid bij de jeugd bet hoogfte
„ doel der fehool moet wezen ," (bi . (101) komt Rec . overdreven voor : de mededeeling der eerfte voor den jeugdi en
mensch in bet leven noodzakelijke kundigheden, deszelfs verftandelijke en ook zoo veel mogelijk zedelijke vorming, is
het eigenlijke doel ; en wordt nu hieraan door eenen onderwijzer van eenen echt godsdienfligen zin gearbeid, dan zal
dit , mils dat bet overige gelijk fta, zeker bet best gelukken .
Dat eigenlijk godsdienftig onderwijs tot den Schoolonderwijzer behoort , gelijk R E B S fchijnt to meenen , kan Ree . niet
toeftemmen : waar kinderen van verfchillende Kerkgenootfchappen ter fchool gaan , kan dit ook bezwaarlijk ; en men
kan dit gerust aan de eeraars van de Godsdienst overl :aten .
Ook zoogenaamde fchool-godsdienstoefening, zoo als de Schrijver wenscht, kan Rec . niet voor wenfchelijk houden : elk
Schoolonderwijzer , hoe goed ook , is daartoe niet gefchikt ,
en moet zich ook niet verbeelden een Predikant in het klein
to zijn, of zijnen tijd fpillen met godsdienflige redevoeringen : hij zij maar zelf met cen' verftandigen en liartelijken
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Christenzin doordrongen, zij daardoor getrouw in zijuen
post, en oefene daardoor invloed nit op de jeugd! data is
zijne taak, al gaat bij niet preken en catechiferen, groot,
edel en nuttig genoeg (*) . - Art . 4-9 . De onderwijzer moet
den toeftand der fchool , hare gebreken en onvolmaaktheden
leeren kennen ; de jeugd zorgvuldig en geftadig wearnemen ;
weten, hoe elk voorwerp van ond2rwijs tot ontwikkeling
van geest en hart kan dienen ; door gepaste fchooltucht
in de jeugd voor het leven opwekken vlijt, ftiptheid, orde,
gehoorzaamheid ; fteeds met den tijdgeest in verbecering voortgaan, en niec alleen tot vorming van den geest in wetenfchap, maar ook van bet hart in Christelijken zin werkzaam
zijn . Men ziet, dat ook bier de orde niet altijd de geleidelijkfte is , en her niet aan herhalingen ontbreekt : bet fchijnen wel fragmenten, op verfchillende tijden opgefteld ; bet
eene meer grondig, bet andere meer oppervlakkig bewerkt .
De ftijl is bier en daar vrij zwierig en opgefmukt, en bier .
door misfchien voor bet gros der onderwijzers niet altijd
duidelijk genoeg. Dit neemt echter niet weg , dat men oak
bier, met bedachtzaamheid en onderfcheiding lezende, nuttige opmerkingen vinden zal . De ftelling des Scbrijvers,
bi . 1,.2, in bet voorbijgaan en onbepaald daarheen ge .
worpen : ,, De belooningen der naarftigheid, welke, even
„ als al bet goede, haren loon reeds in zichzelve draagt,
„ moeten in de fcholen ophouden," kan Rec . niet onvoorwaardelijk toeftemmen ; want , daar alle goed en kwaad zijnen loon reeds in zichzeif draagt, zou er uk volgen, dat
er niets beloond , niets geftraft moest worden : lets anders
is bet, „ bet eergevoel tot beginfel onzer daden to maken ;"
en iets anders , door verftandige voldoening en befturing van bet
eergevoel , tot her volharden en handelen nit de regte beginfels
aan to moedigen . -Art . 10-12. Het gewigtigfte in de fchool
voor bet levee is de onderwijzer zelf . Te regt toont dri
Schrijver de mindere oplettendheid aan, voorheen hieraan
gegeven, de meerdere van lateren tijd, en prijst veel goeds
aan, opdat de onderwijzer zich steeds verder volmake, en
hierbij vooral de hoogere ontwikkeling , de vorming van ver .
ftand en hart beide, en de aankweeking van echt godsdlenftigen zin bij zichzelven ten doel ftelle .
\Vaaram bet derde gedeelte, of Aaohangfel, her even in
; •) Men leze over dit onderwerp de gezoade en gcgronde bedenkingen, des .
w .-,, c m_degcdecid in her Iiiengetwerk van dit Tijdfcht•i fr, o . 111.
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de School beet, blijkt niet : men zou bet tweede, dat eenige
pligten des onderwijzers aanwijst, even zoo kunnen noemen .Het bevat de 3 volgende dus betitelde Artikels : 1 . Woorden
van onderrigting, bernoediging en verheffrng voor onderwijzers , hierop nederkomende , dat de fchool de plaats van de
edelfle werkzaamheid en vlijt, van bet fchoonfle en reinfle
genot, van de vergeldende liefde, van hoop en geloof is .
uttige woorden ter opwekking, evenwel bier en daar hoog
genoeg geflemd ! Is er b . v . in des onderwijzers hoop geene
teleurflelling ? kan er ook niet veel op andere dingen toegepast worden, b . v . bet geloof? gaat de Schoolonderwijzer
zoo boven alien ? Och 1 men overdrijve toch ook bier bet
goede niet ! men vergete bet fuum cuique niet ! - 2. Vermaning van eenen onderw~zer aan zone leerlingen , b~ het
"erlaten der fchool . Hartelijk, vooral godsdienflig ; maar
voor welke jeugd? de meesten treden toch doorgaans zoo
niet in eens nit de fchool in bet volwasfen leven . - 3 . Gedachten en opmerkingen . Kort, voor onderwijzers nuttig, in
bet vorige meest begrepen, en voor geene nadere opgave
gefchikt .
De vertaling van dit werkje is , zoo veel Rec. , bij gebrek
van bet oorfpronkelijke , oordeelen kan , zeer goed . Woorden, als zelfdoel, bl . 25, (wat is dit ?) vieravond, bl . 29 ,
begeestering, bl . 66, bedingingen, bl . 78, ongelijkaardige ,
bl . 100, die den Hoogduitfchen oorfprong verraden, en door
goede ederduitfche kunnen vervangen worden , heeft bij weinig aangetroffen .

aleztngen van Mr . W . B I D E R D I K . Ilde Deel. Te Amfferdam, bij . Immerzeel, un . 1833. In gr . 8vo . VI en
164bl.f3- :
Reeds bij de beoordeeling van bet eerfle deel dezer
alezingen hebben wij opgemerkt, dat B I D E R D I K'S roem,
door de uitgaaf dier onder zijne nagelatene papieren gevondene ftukken en flukjes, niet rijzen zou . Inderdaad, er komt
bier zeer veel voor , dat alledaagsch , ja zelfs wel minder is .
De geestigheden, bier en daur voorkomende, zijn veelal of
mislukt , of ongepast , of onkiesch , fomtijds wel die alle to
zamen, b . v . de rondedans om een doodkist . Dat ook in
dezen bundel desniettegenflaande wel fchoons voorkomt,
weet ieder vooraf, die flechts eenigermate met des overle-
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denen dichttalent bekend is . De verzen aan Koning ODEw ii K , even als die aan den Heer D E V R I s s en dergelijke ,
doen het talent van I3 I D E R D I K eer aan , maar zouden nog
onverdeelder lof verdienen, zoo de Dichter op vaderland en
landgenooten niet zoo hevig en overdreven had uitgevaren .
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of het verifdeld Verraad ; Treur-

fpel, door Mr. A . F . S I F F
Te Middelburg , bij de
Gebr. Abrahams . 1832 . In gr 8vo . 71 Bl. f : - 80.

Wij willen niet ontkennen, dat het ons , bij den eerften opilag ,
eenigzins verwonderde , een Treurfpel onder bovenftaanden titel
to ontvangen .
iet , alsof de aanflag op Brusfel, waardoor de
oudfte zoon van
AMORAA , Grave van Egmond, zijnen
naam heeft gefchandvlekt, geene gefchikte ftof voor de tragifche
poezij zou uitmaken ; maar omdat wij in onze etterkunde reeds
een verdienftelijk Treurfpel over dit onderwerp bezitten, dat
van den Heer H . H . K I . Het kan dus misfchien eenigzins
gewaagd fchijnen, deze gefchiedenis nogmaals aldus to behandelen ; maar de Heer S I F F A heeft met zijnen voorganger minder gemeen, dan men oppervlakkig zou vermoeden ; alleen de hoofdhandeling : EGMO D'S Overrompeling van Brusfel ; alsmede den hoofdperfoon en O IVIER
VA
DE
T E M P E . , bevelbebber der ftad Brusfel : overigens loopt de behandeling zeer uiteen .
fl Dat zulk eene da-ad, door den zoon van den in gansch
ederland vergoden E G M O D gepleegd, door buiten„
„ gewone omftandigheden moet voorafgegaan , verzeld en
• gevolgd zijn, is ligt to befeffen . Het plegen toch van
„ een zoodanig verraad door EG M O D laat zich moeijelijk
„ begrijpen , zonder to vooronderftellen , dat gewigtige per• fonen en belangrijke beweegoorzaken op zijn hart moeten
• gewerkt hebben , ten einde hem tot het plegen van zulk
• eene fchandelijke daad over to halen . De Gefchiedenis
• bewaart hieromtrent een diep flilzwijgen," zegt K I
teregt . (Voorb . bl . 1 , 2 .) Trouwens , H O 0 FT fchrijft ,
dat hij „ befloot parthij to wisfelen , ('t zij van wedr .
• fmaak in 'c ongelijk, gedaan den Roomsgezinden, oft
„ dat hij c&er Staaten zaaken mits de tweedraght voor

• vertwijfelt hield, en de zijnen bij den Spanjaardt beeter
„ tP vestighen zagh .)"
Deze beweegredenen zijn bij
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R tj rv hoogmoed en eerzucht, inzonderheid aangeblazen
door E G S 0 D'S gade. Hoe ht bij S I F F i tot zijne daad
kome, moge uit eene opgave van den inhoud van diens
Treurf'pel blijken .
EGMO D's zuster CATuARI A
heulde federt lang
Met alles, war flechts aast op onzen ondergang .
Haar fchijnt her vaderland een proof der Kerk to wezen .
De Godsdienst kent zij niet, en 't priesterdom re vreezen
Maakt al haar godsvrucht uit.
Doze ontvangt heimelijk in hare en haars brooders woning
den beruchten PIETER WO F, die „ vermomd in Brusfel
„ zich vertoont met een wigtig doel," namelijk , om ook
door haar behulp to verwerven, dat haar broeder, „ door
„ een fchuldeloos bedrog, de ftad van al her fchuim der
„ ongeloovigen zuivere" en n wederkeere tot God en zijnen
„ Koning," hetgeen dan, na een gefprek van E G M O D ,
eerst met zijne zuster, daarna met WO F zelven, al zeer
fpoedig gelukt. Echter zijn O IVIER VA
DE
TEMPE
en A TO IE VA
BOMBERGE , bevelhebber der Schutter'ij to Brusfel, op her (poor gekomen, dat WO F zich
ten huize van F I I P S ophoudt, en vragen hem daarvan
rekenfchap. Eerst komt E G M O D met de uitvlugt :
Hij heeft her hull verlaten .
Hij is de vriend van mime zuster noch van mij .
Hij bragt haar flechts een' brief, en denk'lijk koestert hij
Wel and're plannen, dan hij immer zou vertrouwen
Aan Egmond's kind'ren .
Maar weldra erkent hij tocb
HIj heeft zich toebetrouwd aan mijn grootmoedigheid ;
Onfchendbaar is mijn huis .
a bun vertrek wordt E G M O D door W 0 F nog meer
in zijnen afval verfterkt , en worden eenige bedenkingen
opgelost, als : „ her losbarften van de wraak op zijnen
„ broeder (VA DE TEMPE )en de zijnen ;" dat ,E IZE
„ (zuster van dozen, aan hem verloofd) hem van zich zott
„ ftooten," enz .
a dit alles zegt
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Gij aarzelt ?
EGM'O

D.

u niet meer .
T E M P E
echter heeft over bet voorDe edele VA DE
cen gefprek, dat door E I Z E
gevallene met B O M B E R G E
onbemerkt gehoord wordt, en waardoor zij van bet waarfchijnlijke verraad van haren geliefde kennis krijgt . Deze
heeft zich to Karen aanzien niet misrekend ; maar hij wees
haar to belezen, in fpijt van alien fchijn, zijne getrouwheid
aan de zaak der vrijheid to blijven gelooven . De ver-

rader nu zweert, onder vele plegtigheden, benevens andere
Spaanschgezinden en Walen, trouw aan den Koning, in
handen van WO F .
--- 0 vreugd! (zegt deze) bet mogt mij dan gelukken,

'k Zal Brusfel aan de magt der kett'ren haast ontrukken,
Mijn heerschzucht zegepraalt in 't kleed der ned'righeid,
En Egmond werd mijn flaaf, tot mijne dienst bereid .
In bet vierde Bedrijf, waartoe wij genaderd zijn, wordt
de overrompeling voorgefteld als reeds gefchied .
Graaf Egmond met zijn Walen
aar 't verhalen
Heeft de Opper-Brusfeipoort verweldigd .
Van Schutt'ren . . . . trekt hij voort,
En flaat den weg in naar de markt , -waarvan de bijzonderheden aan M A R I A , echtgenoor van
VA
DE
T E M P E , en E I Z E door een' Burger verhaald
worden ; E I Z E wordt daardoor overtuigd, en geene dusgenoemde verantwoording van den trouwelooze doet haar
nu daarin meer wankelen . Deze komt echter thans tot inzien .
Ik heb gedroomd ;
Ik was verbijsterd . . . .
Ach, befloot
Het zwljgend graf mij in zijn rustplaats! - Al mijn hope,
Mijn vreugd , mijn eil verdween
Dat zich mijn lot ontknoope ! . . .
Weet
ik
wet
mijn eigen wenfchen meer ? . . .
?
.
.
.
Wat zeg ik
Wat zal ik thans ? . . . o God! zie op uw fchepfel neer !
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Ach, ware 't mooglijk op mijn' weg terug to treden ! Ik kan niet!
Binden mij geene onverbreeklijke eeden?
Sleept niet eens monniks wraak al wat mij dierbaar is
In mijnen val nog med ! . . . Elize I ja, gewis !
Gij , van den Tempel en Maria ! alien ftrekken
Zijn ftille wraak ten doel , als ik mij wil onttrekken
Ik moet , ik moet dan voort op 't ingeflagen pad,
En ben een wezen, dat zichzelven niet bevat!
Het laatfte Bedrijf fchildert de nederlaag der Spaanfchen ;
de herovering der itad door v A
T E M P E ; de fmart
DE
van E IZE, en haar befluit, om in een klooster to gaan.
Zij vergeeft E G M o

D, maar meer ook niet .

Mijn hand, Filips ! beftemde, ik tot belooning
Van uwe onwrikb're trouw aan deugd en vaderland .
Gij zijt verflrikt . . . Vaarwel ! . . . Hoop nimmer op mijn hand
Mijn hart behoort u nog . Vaarwel ! . . . Geleid mij henen,
Maria ! . . .
Met de wroeging van den hoofdperfoon eindigt bet fluk .
Moesten wij nu ons oordeel over hetzelve met bet ddne
woord ,, gunftig" of „ ongunflig" zeggen, dan zouden wij
er zeer mede verlegen zijn ; want noch tot bet eene noch
tot bet andere zouden wij kunnen befluiten . Maar dit behoeft niet. Zelfs zal bet en den Dichter en ons publiek
aangenamer zijn, wanneer wij eenigzins meer in bijzonderheden treden .
Wat dan den aanleg en den hoofdperfoon aanbelangt : bet
fchijnt , dat de Staatsgezinden E G M O D reeds lang verdacht
hielden van naar de Spaanfche zijde over to hellen . Aithans
VA

DE

TEMPE

zegt, in bet tweede Bedrijf :

Hoe hangen
Reeds Egmond's leven en zijde eer als aan een draad!
Tot heden heb ik hem voor d' algemeenen haat
Beveiligd. Voor hoe ang? Dit zal de tijd ons leeren .
En bet Regement Walen, dat hij aanvoerde, vertrouwde
men niet . Als nu de looze w o F daarvan kennis heeft
gedragen, verwondert ons zijn ftap in bet begin van bet fink
minder ; gelijk zich daardoor ook opheldert, dat E G M O D
zoo fpoedig, zoo zonder bijkans eenige moeite, door dezen
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Priester worcjt overgehaald . Maar deze heimelijke gezindheid behoefde hij dan toch waarlijk voor zijne zuster C AT H A R I A , die hij wel gekend zal hebben, niet to ontveinzen, of tot haar to zeggen
Wij ontzetten
Weldra t benard Maastricht, en zullen wel beletten
Door onzen flouten togt, dat der misnoegden heir
Zich bij Prins Parma voeg' .
gelijk bet zich ook moeijelijk verklaren laat, dat, bij eene
voorondes lelde geneigdheid van F I I P S tot afval , C A T H AR I A tot den Pater zou fpreken , alsof aan bet overhalen
van haren broeder niet to denken ware . En toch komt bet
ons nit de geheele houding van bet ftuk voor, dat de Heer
S I F F
~ den Graaf als reeds v66r zijn gefprek met den
monnik neigende tot de Spaanfchen wil gehouden hebben ;
terwijl hij ons niet bekend maakt met de drijfveren , die
denzelven tot dien afval bewogen . Op dit geheele punt
voldoet K I
onS oneindig beter . Bij hem zijn die redenen
geen raadfel , en met voile zekerheid weten wij , dat en
waarom F I I P s reeds federt geruimen tijd heimelijk den
Spanjaard was toegedaan . Wij kunnen met betrekking tot
den hoofdperfoon ook niet zeggen , dat bet ftuk veel indruk
maakt . Het laatfle Bedrijf ten einde gelezen hebbende,
zouden wij hem eer bekiagen, dan zijn verraad verfoeijen.
EGMO D is ons to onbeduidend, to veel werktuig van
WO F ; hij bezit geen karakter , en , wanneer de gordijn
gevallen is, vraagt men : Wat is er van hem geworden? Ook misfen wij die hartstogtelijkheid, zonder welke een
Treurfpel, inzonderheid in bet laatfte Bedrijf, onzes inziens , een al to dagelijksch voorkomen heeft .
iet alomme
is leven en vuur . Flaauw is , om dit 66ne flechts to noemen,
bet laatfle , wat E I Z E tot E G M O D zegt
Wilt gij mij niet bedroeven
og dieper, dan voorheen , vervoig mijn fchreden niet !
't Is met dien wensch, dat ik min' laatflen groet u bied.
Overigens heeft de afwisfeling der karakters ons goed bevallen . Alleen E I Z E is toch verbazend onnoozel , wanneer
E G M O
D haar zoekt to beduiden, dat zeker geheim oogmerk hem in fchijn een Spaanschgezinde doet worden, terwijl
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zijn hart der zaak van vrijheid en O R A E toegedaan b lijft .
i n her vooritellen der drogredenen van eenen eclaten ezuit
is s I F F >i een meester, zoo in zijn' A BRECHT B E II
c , als in her onderhavige fuk . (Daar is bet j o z E F ;
bier W o F .)
Eene andere aanmerking betreft uitweidingen, die minder
tot de zaak afdoen , en wel iets hebben van een hors
d oeuvre. Wij bedoelen hier inzonderheid dat tooneel, waar
w 0 F de T/alen trouw zal doen zweren aan Spanje , en
daartoe twee doodshoofden vertoont
Her eene droeg een helm op ridderlijke bairen ;
Her and're was her hoofd eens armen bedelaars,
En had geen fierfel ooit . War is des Ridders hoofd, en war des bedelaars ?
Welke werking doer dit bier? War beduidt her?
et,
hoe her bijgebragt wordt. Beide zijn zalig ; de een toch
blies zijnen adem uit in den fchoot der Kerk, de ander
wijdde haar zijn fagzwaard . Dus : alles veil to hebben
voor de Kerk , doer u zalig worden ; derhalve, zweert .
Her laatfe is her, war de monnik zeggen wil ; maar dat her
onderfcheid van rang in beide doodshoofden niet to herkennen is , doer hier niets ter zake , en de geheele claufe zal
this misfen die uitwerking to doen, welke de Dichter er
toch mede moot bedoeld hebben .
Wij moeten ons bekorten ; dus nog een enkel woord over
verfificatic en taal . Ten gevalle van maat en rijm, veroorlooft de Heer s I F F E zich op meer dan dene plaats
ongewone confructien ; b. v . bladz . 20 . los zich rukkend.
Bladz . 29. Ik kan niet fpreken meer. Bladz . 62 . Wat moet
ik hopen sneer ? Bladz . 69 :
Verzel ook gij ,
Mijn broeder! fmeek ik u , naar mijne wijkplaats m~ ;
iets doer mij aarz'len meer.
Ook misfen wij wel eens een woord, ten gevalle van de
maat ; als , bladz . 31 : in flad. Bladz . 35 : En lepen in uw
val [mede] wie met a heeft gewoeld . Bladz . 28 : Geen maanlieht zal mij troost vey flrekken . Ook is , naar den zin , bladz . 35
De priesterfchap omgeeft een bovenaardfche luister,
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en bladz . 42 :
Der menfchen zwakheid is der geestelijken wapen ,
de vierde naamval, wat, naar de c onftruct.i e , de eerfle fchijnt .
Dat Him , dat rijin! wij hebben er bier wederom eenigc
ongepaste woorden aan to danken . Bladz . 3 :
I- Iii verkoor

Zich niet to noemen .
Men zegt in then zin altijd : hij ,,erkoos .
Bladz . 15 :
Zoo bleve ik meester, om in tijds terug to deinzen!
Dat woord eischte bet rijm, offchoon bet geheel lets
anders is, en er keeren moest flaan .
Aid . :
-

een, Filips ! gij zult bun redder fch~nen .

voor zijn of warden .
Elders bet menigvuldige en toch duizend- tegen Unmaal
ongepaste griefde op liefde .
Uitdrukkingen , hoogdravend, ais bladz . 23 :
eemt uwen vrijen loop !

Mijne tranen,
Wilt u den uittogt banen.

(bet onderflreepte is bovendien .overtollig.) en dubbelzinnig,
als bladz . 55 :
0 mijn broeder!
ook ik beklaag u . Ach 1 wij hadden gene moeder
En MMnen vaster ook .

kan de Heer S I F F E zelf, bij nader indenken, onmogelijk
goedkeuren , evenmin als verzwindt, bladz . 28, (naar ons gevoelen een Germanismus , die door middel van de poezij onzer
tale fchijnt to willen influipen), ongeli kb'ren, bladz . 45,
voor onvergelijkelijken (al heeft ook zelfs een B I D E R D I) K
die gebezigd) , terwijl, bladz . 17 , voor intusfchen , enz .
iemand vatte echter deze aanmerkingen z66 op, alsof
wij dit Treurfpel op geringen prijs ftelden . Het heeft, naar
ons oordeel, vele verdieniten, en wij twijfe!en niet, of bet
zou , op bet Tooneel , op vel.e plaatfen , eene goede nit-
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werking doen . Maar de meer dan gewone aanleg van den
Dichter S IF F A voor her Treurfpel doer ons in de verdere
ontwikkeling van dit fchoone talent belang flellen , en daarom
die aanmerkingen op zijnen arbeid in her midden brengen ,
welke hem naderhand misfchien van eenig nut zouden kun_
nen zijn, en welke wij wenfchen , dat hij even welmeenend
opvatte , als wij die geven . Ook van de Tragoedia geldt ,
war Vader H 0 R A T I U S van de Comoedia zeide : habet tanto
plus oneris, quarto veniae minus
Oordeel niet voor het tijd is ; dus weet of wacht. Een gefchiedkundig Overzigt der jaren 1830 en 1831, in romantifchen
vorm . Te Arnhem , bj~ C . A . Thieme . 1833. In gr . 8vo .
2.42 Bl. f2De Slagtoffers van Volksberoeringen ; een gefchiedkundig Tafereel uit de belangvolle jaren 1789-1814 .
aar het Hoogduitsch van den Hoogleeraar A . H . PET I S C U S . Met eene
Titelplaat . Te 's Gravenhage, b/ A . Kloots . 1833 . In gr.
8yo. 262 B1. f 2 -130.

D

e menigte van uitkomende boeken en her plaatsgebrek in
ons Tijdfchrift noodzaakt ons meer en meer de kortheid in
onze beoordeelingen to betrachten . Wij zullen dan van beide
deze gefchiedkundige Romans flechts zeggen, dat zij denkelijk met belangflelling zullen gelezen worden ; dat Oordeel
niet v66r het tijd is, uit den aard der zaak, de
ederlanders , als zoodanig , nader betreft ; maar dat De Slagtofers
van holksberoeringen, fchoon dit werk minder tot onze gefchiedenis in betrekking flaat, als Roman befchouwd, eene
hoogere waarde bezit. In uitvoerige en tot bijzonderheden
afdalende beoordeelingen kunnen wij, om boven opgegevene
reden, niet treden ; alleen dit weinige : In bet eerstgenoemde
flaat bl . 76, dat de regtzinnigffe ambtenaren in Belgie niet
to vinden waren ; lees hiervoor : de bestgezinde ambtenaren.
Bl . 88 daaraanvolgende, dat Belgie federt 1108 her eerst als
een zelfflandige Staat werd aangezien : hiervan kunnen wij
ons nit de Gefchiedenis niets herinneren . Bl . 172 en 173
van hetzelfde werkje lezen wij telkens van den Agatocles
van C A R O I A P I C H E R ; dit behoort to wezen Agathocles
of Agathokies .
De Evangelifche Gezangen getoetst en gewogen en to ligt gevonden , door j A C 0 B U S K 0 x, Verwer en Koopman to Delfzijl, met eene korte Voorrede , en uitgegeven door H . D E
eeraar to Ulrum . Te Groningen , bij . H .
C o C K , Geref.
Bolt . 1834. In gr. 8vo . 75 Bl. f : - 60 .
1 ier noodigt ons een flechte Kok
Op garflig fpek met uijen ,
En bezigt een gefcheurde Klok,
Om tot her maul to luijen .

BBOEKBESCHOUWI G.
Bef 'citen van de
atioua!e Dordfche Synode ; gehoaaden in den fare 161.8 en 1619 , to Dordrecht . Uitgegeven door en met eene hoorredc van H E D R I K
D E c o c rt , Gereformeerd
eeraar to Ulrum . To
heendana , b~j T . E . Mulder. 1833 . Gedrukt voor
rekening van den Uitgever . In gr . 8vn . XIX en
48 b1 . f :-50 .
herdediging van de ware Gereformeerde
eer #n ),, an
de ware Gereformeerdon, beflreden en ten toon geeerfield door twee • zoogenaamde Gereformcerde
aars, of de Sehaapskooi van Christus aangetast door
TWEE WO VE
(*) en verdedigd door H . D E C 0 C K,
Gereformeerd
eeraar to Ulrum . Te Groningen ,
.
Bolt
.
1833 . In gr- Silo . IV en 68 b".
bij . 11
f : - 50 .
'll efchrifteA , wier hoofdinhoud en toon , in meerd_re
of mindere mate , aan de beide hier boven vermelde
boekjes mogen worden gelijk gefleld, zien wij dezer dagen bier en elders , onder verfchillende titels en vormen , in grooten getale aankondigen ; en het is to vermoeden , dat er aan al dat gefchrijf wel niet fpoedig
con einde komen zal . Hier en daar verheft zich mode .
eene flew, die het boos vermoeden van ontrouw en afval, door de bedoelde boekjes omtrent cen aantal eeraren bij de Hervormden gewekt , poogt of to weren ; dan
doze vcrweerfchriften , verre van den gerezen twist to
(*) Dc titel van bet gele omflag om dit boeksken luidt
De eer der IVaarheid en de snare Godi'rezenden, aangerand
door den Heer B R O U W E R ell RED D r G r u s, en bereherrnd
en verdedigd door x . D E C 0 C K .
BOEKBESCH .

1834 .
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doen ophouden , openen voor de aanvallers en befchiuldigers eene nieuwe gelegenheid, orn anderwerf de reeds
verlatene kampplaats to betreden . De
etteroefcnaars
zien dit met finart ; want naar hate, door al dat twisten, de hoofden verhit worden, in die zelfde mate fchijnen de harten al kouder en kouder to worden in de
licfde ! -- De hoofdh.efchuldiging, waarvan de aanvallers uitgaan , is boos ._ is affchuwelt~k ; en welk cone
mate van w~jsheid , gematigdheid en, zelfbeheerfching
behoort do befchuldigde to bezitten , om niet , bier of
daar, den onbefchoften aanval met een fcherp en kwetfend wapentuig of to weren en to beftrijden ! Daarenboven maakt de aard des gefchils een minnelijk verdrag
onmogelijk ; want terwijl de con den Bijbel , en dozen
alleen , als regter in bet gerezen gefchil erkent en inroept - even zoo wordt er van de andere zijde geroepen :
iet de Bijbel alleen , maar doze , door de Formulieren uitgelegc en verklaard ; met andere woorden
de befluiten der Dordfche Synode behooren hot pleit to
beflisfen ! -- en aangezien men op deze wijze wijd uiteenloopt , valt or aan geen vergelijk to denken .
De etteroefenaars , zij herhalen bet, aanfchouwen deze
verwijdering met leedwezen , en achten bet , in den tegenwoordigen ftaat des gefchils , en bij den , zich meer en
moor verheffenden , vloed van voor- en tegenfchriften ,
hoogst ongeraden , zichzelven in eenen twist to mengen ,
die hen niet regtflreeks aangaat , en waarbij zij , eerlijk ell
rondborfcig , gelijk zij zijn , niet zouden kunnen nalaten
partij to kiezen . Maar daarenboven, waar zou bet
been , indien zij van elk uitkomend gefchrift , dit treurig gefchil betrefffende , in dit Tijdfchrift verflag wilden
geven ! Hot beste middel , om then firoom van boekjes , door de navolgers van B I D E R D I K en zijn
eerlingen , met milde handen , uitgeftrooid , to keeren ,
zou welligt dit zijn : dat or niemand op antwoordde ;
want naauwelijks heeft zulks plaats, gelijk dit, nog onlangs , met bet uitgegeven gefchrift van den Hoogleeraar D E G R o 0 T gebeurde , of aanftonds ftaat partij met
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een nieuw gefchrijf gereed ; en hoe bedaard en onpart jdig de gevoelens der ultra-regtzinnigen, uit Gods
woord, uit de fchriften der Hervormers , ja uit de Forntulieren zelve , beftreden en wederlegd worden , de
droevige ervaring leert , dat die menfchen zich niet willen laten overtuigen . Hot verheugde ons daarom zeer,
toen wij, van eene geachte hand, de verzekering ontvingen , dat de vijf Amfterdamfche , door Doctor V A
D E R F E E
, zoo boos en kwaadaardig, befchuldigde
Predikanten op diens gefchrijf niet zullen antwoorden .
Trouwens, die aanvallen wcderleggen zichzelve, en kan,
op de wijze , waarop V A D E R F E E
dezelve beftuurde , fchier elke vraag en antwoord van den Heidelbergfchen Catechism us daartoe gebezigd worden .
Om deze redenen zijn wij ongezind, omtrent de hicr
boven vermelde boekjes van den jeugdigen D E c o c K
eenig verlag of beoordeeling in dit Tijdfchrift to plaatfen : want wij begeeren met niemand in een twistgeding
to treden, en zijn verre verwijderd van bet denkbeeld,
om ons geloof aan anderen, als onfeilbaren regel, op
to dringen . De .ijbel, en deie alleen, heeft , in ons
oog, een hoog en alles overwegend gezag ; - menfchclijke bepalingen, onverfchillig of zij to Rome, I~ittenberg, Geneve of Dordrecht zijn vastgefteld, houden
wij voor menfchelijk en feilbaar, en wij wachten ons
zorgvuldig , in derzelver naam to zweren ; - de groote
Kerkhervormers zijn van dit grondbeginfel uitgegaan , en
wij vereenigen ons gaarne met hunne wijze van befchouwing . Onze groote Heer en Meester had, voor rain
achttienhonderd jaren , niet het minst to flrijden met
hen, die bet gebod Gods krachteloos maakten door hunne eigenwillige inzettingen, en wij begeeren niet, dat
hot thans, om onzentwille, anders zijn zou . De Heer
D E COCK volge, omtrent de leer der Goddelijke verkiezing en verwerping, de befluiten der Synode van
Dordrecht ; wij houden ons aan de leer der Openbaring,
volgens well e God wil, dat alle menfchen zaligworden
en tot kennis der waarheid koman . - De Heer o c
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c o c .h verkiare lie leer gall dal doud vaii c li it 1 S 'r (: 's ,
en de verlosfing des rnenfchen door denzelven ; wij gclooven de leer der verzoening, en roepen, met den Apostel , uit : 0 diepte der w~sheid en der kennisfe Gods !
De -verb or enheid der godzaligheid is groot . God is
geopenbaard in hot vleosch ! --- De Heer D E C 0 C t;
onderzoeke de leer van des rnenfchen verdorverlheid erl
bekecrirag tot God en de manier derzelye ; wij zeggen )
met eenen , door Gods geest befluurden , Apostel : Gelooft in den Heer tt Z U S C H R I S T U s, en git znlt
zalig worden, en voegen er de woorden des Zaligmakers
nevens : Indien iemand diet wedergeboren wordt , hif
kan in het Rijk Gods geenszins ingaan . --- De Heer
D E c o c K bepale ons bij de leer van de volharding der
Heiligen ; de Bijbel leert ons , dat , wanneer w~l in
c x It r s T U s blijven, wt~ vele vruchten zullen dragon .
Begeert de Heer D E C O C K ons desaangaande to veroordeclen , en , met zijnen zekeren jcugdigen Geloofsheld
dezer dagen , ten onzen aanzien , to zingen , gelijk hij ,
zeer liefderijk , doet
,, Die j E z u s reine leer
og onvervalscht belijden ,
Die zouden z' als weleer
De tongen wel uitfnijden ."
of
„ Was T R I G A D nu eens bier,
G O M A R U S daar beneven,
Zij zouden viam en vier
Op deez' verleidert geven ."
dan zouden wij een en ander aanmerken , alsof he~tzelve
in onwetendheid ger!~md en gezongen ware geworden,
en daarvan geene verdere notitie nemen ; God biddende ,
dat aan de dwalenden mogen gegeven worden geopende
oogen des verftands !
Vddr een aantal jaren zag het gezuiverd Christendom
in ons gezegend Vaderland , eenen fchoonen dag aanbreken ! Onder de verfchillende afdeelingen der Protes-
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tauten decd zich , nicer en nicer , eene wenfchclijke toenadering befpeuren , en hot gebrek aan liefdc , dat voorheen veler harten had doen verkouden , maakte overal
plaats voor wederzijdfche belangilelling en infchikkelijkheld . De vrome , zijnen God in ootmoed des harten
dienende, Christen zag die wederzijdfche toenadering met
innige vreugdc des gemoeds , en dacht daarbij aan hot
vertroostend woord der Openbaring : dat bet cenmaal
e ae kudde cri Mn herder wezeii zou, ! De middelmuren van affcheiding , tusfchen Christenen en Christenen ,
in vroeger eeuwen, door menfchelijke dwaling en hoogmoed , al hooger en hooger opgetrokken , begonnen allengs bouwvailig to wordcn , en men begon to leeren
elkander lief to hebben , gelijk j n z u s ons heeft lief
gehad .
utheranen, Colvinisten, Doopsgezindeu en
Rcmonflranten licten do oude, lang verjaarde gefchillen rusten, ten cinde zich , in onderlinge verdraagzaamheid en liefde, neder to vlijen aan den voet van c H it t sT us' kruis .
Zoo dachten menfchen, zoo dachten Christenen ; maar
hot bleek bij de uitkomst, dat do dagen, door cen' ES A t A voorfpeld , voor hot menschdom nog niet waxen gekomen . Hierin erkennen wij den vinger Gods
Zijirc gedachtcu w,veren rriet onzc gedachten , Zone wegennice onze wegen !
Eon enkel man, met de zeldzaamile talenten begaaf,,l,
en als geleerde even beroemd, als zijne dichteriijke verdienflen hem den grooti'en naam hadden doen verwerven , keerde , na cene langdurige ballingfchap , in hot
vaderland terug, en wist zich , door zijne fchitterende
bekwaamheden, ondcr ecnen , door vreemd geweld , aan
ederland opgedrongen Schijnkoning , naam en aanzien
re verwerven . Maar , na de herfielling van de onafhankelijkheid des vaderlands , in 1813 , en de flichting
van A S S A u's Koningstroon , in 1815 , vermeende doze
man zijne verdienflen geenszins naar waardij to zien huldigen . Van then tijd of dagteekende zich zijn befluit, om
zijnen naam , indien al niet hcrocmd, dan och hcrUcht
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to maken ; en in doze poging, men moet 41et bekennen,
is hij maar al to zeer geflaagd !
Zich met der woon binnen eyden nedergezet hebbende , verbond hij vele , en daaronder niet zelden de bekwaamfte kweekelingen der Hoogefchool aan zijnen perloon , omgang en leerftellingen, en bij hot goede, dat
hij hun, uit den rijken (chat zijner kennis, mededeelde,
voegde hij tevens een aantal dwaalbegrippen van ftaatkundigen en godsdienftigen aard, en vanhier telt men
(met weinige uitzonderingen) onder de voorftanders der
oude, lang verfletene begrippen meestal jonge lieden .
Deze, met den uitmuntendften aanleg toegerust, hadden
behoefte aan dat alles , waarin hun j eugdige leeftijd in
eenig opzigt was to kort gefchoten, en zij vonden desaangaandc in de School van B i D E R D I is cone volkomene bevrediging ; maar,, nevens hot goede en bruikbare,
werden nu ook de verkeerde en dwalende begrippen des
berocmden mans hun eigendom , en , gelijk hot eene kenmerkende cigenfchap van zijn karakter was , van anderen
to verfchillen, even zoo vermeenden zijne leerlingen zich
niet beter to kunnen doen onderfcheiden , dan door , ook
hierin, den vereerden Meester blindelings to volgen . Hij
was hun voorgegaan ; waarom zouden zij aarzelen zijne
voetftappen to drukken ?
Maar nu ook was de bron tot allerlei ftaatkundige en
godsdienftige twisten geopend . Men ving aan met baFrhuldigen , ging voort met veroordeelen , en eindigde met
eefden wij thans in
yerdoeren van andersdenkenden .
den tijd der Middeleeuwen , welhaast zou hot vervolgen
voor de deur ftaan ; dan zoo verre is het, Gode zij dank!
nog niet gekomen.
De bezadigde Christen , die in Gods getuigenis al zijne hoop en zaligheid itelt , ziet al die woelingen met
diepen weemoed, en bcklaagt van harte alien, die dezelve veroorzaken ; maar die woelingen zelve verontrusten hem nict . 1=lij weet, naar hot woord des Heeren,
dat , tcrwijl de arbeiders iliepen , een vijandig mensch
wad zaad kan Rrooijen op den akker , waaraan bet
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guede zaad des geloofs , des vredes en der licfde is toevertrouwd . Hij is overtuigd, dat de Heer van den oogst
van dit verkeerd bef}aan kennis draagt , en , om wijzc
redenen, goedvond hetzelve nict to verhinderen . Hij
weet, dat het onkruid niet uitgerocid zal worden, maar
dat het, met en nevens de tarwe, zal opfchicten tot den
dag des oogiles , en . . . wat er dan gebeuren zal , leest
hij in zijnen Bijbel, zonder anderen to verketteren of to
verdoemen ; voor zicilzelven alleen toeziende , dat hij
wakende blijve, wanneer de Heer komen zal .
Men poogt wel het veroordeelen , verketteren en vcrdoemen van anders- en minder fi :eil denkenden to verfchoonen met de beflraffende woorden , aan de oude Profeten, aan
OA
z u s en
E s den Dooper, aan
zijne Apostelen in den mond gelegd ; dan men vergeet ,
dat de oude Godsmannen daarbij alleen de moedwillige
verachters van EHOVAH- o4
ES, CHRISTUS
en zijne
eerlingen alleen de vijanden van het Godsrijk
bedoelden . In deze dagen worden de namen van wolven,
flangen en adderengebroedfel, jaa allerlei leelijke fcheldnamen , hun naar het hoofd geworpen , die, in ootmoed
des harten , gelooven en belijden , dat C H R I S T U s de
Heer is, tot heerlijkheid des Vaders ; maar tevens to
veel eerbieds hebben voor het eeuwig en onveranderlijk
Evangelie, dan dat zij hetzelve aan de uitfpraken van
Rome, Trente, Geneve, Wittenberg of Dordrecht zouden onderwerpen .
a de ontwikkeling van deze onze Protestantfche gevoclens , zal het wel niemand verwonderen, dat wij ons ongehouden rekenen , van al de twistfchriften dezer dagen,
die welhaast legio kunnen worden , verflag to doen . Wij
willen , nevens P A U U S , ftaan in de vrijheid , en ons
door niemand eenigen last laten opleggen . Worden wij
daarom , door de Zeloten dezer dagen , gefmaad, gefcholden, gelasterd , verdoemd - wij willen voor hen,
die dit doen, bidden, met de woorden des Heeren, die .,
naar zijne eigene verklaring, niet voor uitverkorenen 7
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drier ! vergeef bet hrsra,
inaar voor zondaren flierf :
z !~ 1veten niet , wat zij doen !
Men vergeve ons onze uitvoerigheid ! Wij vermeenden onze denkbeelden, in doze dagen, eenigzins nader
to moeten doen kennen . WVij hadden geene bedoeling,
iemand to beleedigen ; on, mogten wij hiervan , bier of
daar , den fchijn hebben aangenomen , gaarne betuigen
wij , dat dit tegen onze bedoeling is gefchied .
B dragen your de zuivere B belleer , of bet oude kleed
:yonder nieulve lappen . Door -( . VA
D E R
I .
Predikant
to
Kantens
.
o
.
I
en
II
.
To
D E
, v. s
Groningen , b y W . van h oekeren . In g r. 8vo . 33
Bl . f : - 40 .

D it gefchrift fchijnt bij nommers ,

even gelijk andere
Tijdfchriften , to zullen wor den uitgegeven , en is door
den Heer V A D E R I D E tevens voor andere medearbeiders , tot hot leveren van bijdragcn , opengefleld .
De Schrijver flelt zich voor, inzonderheid voor de bewoners van bet Himzingo-1 variier , in wier midden hij
de beste jaren zijns levens heeft gefleten , nuttig to zijn ,
daar er ook onder bun oog thans verfchijnfelen plaats
hebben, die lien zoo ligt van het ware fpoor zouden
kunnen afleiden , en wie hij , door de eenvoudige en zuivere Bijbelleer, poogt to flerken . Dc poging zelve, kennelijk tegen de woelingen van Do . D E C 0 C K e . a . gerigt , is loffelijk , en kan, waar dit noodig mogt zijn ,
hot goede bevorderen .
Hartelijk wenschten wij , dat men zulke gefchriften
geheel als overtollig mogt kunnen befchouwen ! Welligt
(wij houden ons aan onze verklaring, bij hot verflag omtrent de boekjes van Do . D I- c o c x gegeven) ware cen
_liep ftilzwijgen hot beste wapen ter verdediging tegen
de telkens zich herhalende aanvallen . De B dragen zullen waarfchijnlijk niet ddnen van do volgelingen des Heeren D n c o c tK nvertuigen , en voor andersdenkenden
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zijn zij geene behoefte . Alleen voor de zoodanigen , die

nog op twee gedachten hinken, kunnen gefchriften als
bet onderhavige nuttig zijn , en wij wenfchen , dat zij
voor de bedoelde perfonen ten zegen mogen f'crekken ! -Alwat wij doen kunnen , is , den voorfianders der zuivere Bijbelleer ernfiag en welmeenend aan to raden, met
bezadigdheid en in den geest der liefde to fpreken en to
fchrijven , en in bitterheid , fmalen en lasteren hunnen
wederpartijders niet gelijk to worden . Wij erkennen ,
dat bet , bij zoo veel onbefcheid , als waarvan de ultraregtzinnigen dezer dagen zich bedienen, eene moeijelijke
taak mag geacht worden , zich niet door eene edele verontwaardiging to laten vervoeren tot bet zeggen van harde
dingen, en dat dit ons zelve wel eens gebeurd is ; maar bet
is toch, w6l befchouwd, beter, -- bet is edeler, fchooner en geheel overeenkomflig met den Christelijken zin
en geest , j ammerlijk dwalenden met innig mededoogen
to befchouwen en to behandelen . De Apostel P E T R U S
ging de booze fpotters , op den eerflen ChristenPink-fl erdag , niet met gelijke wapenen to keer ; en hoe beerlijk was de uitkomst zijner, wel hoogernftige, maar toch
liefdevolle, toefpraak tot hen, die bet : kruist help ! over
den C H R I S T U s hadden uitgeroepen !- duizenden werden op then dag tot de gemeente des Heeren toegedaan .
Dat vermag de geest der zachtmoedigheid en der liefde dat vermag de geest des Christendoms , vrij van alle
menfchelijke bijhangfelen en leerbegrippen , - dat vermag de geest van C H R I S T U s , die do geest Gods is! Mogt men dit, in dezen tijd vooral , befc`fen , gevoelon en ter hartc nemen !

Gedachten
der

over de Befchuldiging, tegen de

eeraars

ederlandfehe Hervormde Kerk in deze dagen

openlj~k ingebragt, dat z~l hunnen Eed broken, door
(if to waken van de

loofd
D E

eer hunner Kerk , die zij be-

hebben to zullen houden . Door P . H o
R o o T,

E S T Ei), r,

Hoogglec ;-aar to Groningen . To Gro-
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ningen, bt~ M . Split . 1834 . lo gr . Syu . 42 BPI'*
f;-40 .
D e gewigtige befchuldiging, tegen de eeraars der ederlandfche Hervormde Kerk , in deze dagen, openlijk
ingebragt , dat zij hunnen eed breken, , door of to wijken van de leer hunner Kerk , die zij beloofd hebben to
zullen handhaven , gaf den Heere D E G R 0 0 T aanleiding
tot deze Gedachten, en zijn Hooggel . befloot dezelve
door den druk gemeen to maken , ten einde een voortdureAd zwijgen niet als eene toe/iemming van den laster
zou kunnen befchouwd worden , en men niet zou meenen, dat de befchuldiging niet words wederlegd, dewijl
zij niet wederlegd kan worden .
a eene korte inleiding deelt zijn Hooggel . zijne Gedachten mede . Zij zijn vier in getal : I . Dat men den
eed niet altijd moet houden . II . Dat de eeraars hunnen
eed moeten breken , indien zij immer hebben bezworen ,
eerie door menfchen vastgeftelde leer to houden . III .
Dat zulk een eed nimmer door de
eeraars der Hervormde Kerk gedaan is . IV . Dat de geheele befchuldiging rust op eene , weinig met bet Christendom ftrookende, verwarring van bet onveranderlijke Goddelijke
Christendom met de veranderlijke menfchelijke befchouwing van hetzelve . Bij de ontwikkeling der derde ge .
dachte words , daarenboven , een gefchiedkundig onderzoek gevonden, omtrent bet gezag, 't welk de Geloofsbelijdenis en de Katechismus gehad hebben v66r de Dordfche Synode ; over de onderteekening der Formulieren
van Eenigheid, to Dordrecht vastgefteld ; voorts eene
verdediging dier Synode , uit een Protestantsch oogpunr
befchouwd ; over de gebrekkige opvolging van de bepalingen dier Synode, en de vergetelheid, waarin zij allengskens geraakten ; over de affchaffing van de door haar bevolene onderteekening en bet voorfchrift van 1816 , en
hoe veel dit heeft veranderd .
De I-looggel . Schrijver ontwikkelt al deze denkbeelden
inst groote dtiidelijkheid, beknoptheid en kennis van za-
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ken , iuaar uok tevens met eene zeldzame gennatigdheid
en rondboritigheid , zoo v oordeelig uitkomende tegen de
bitterheid en boosheid , waarmede de bewuste befchuldiging doorgaans dezer dagen wordt uitgebragt en verbreid .
Recenfent las dit fluk met deelneming, met genoegen,
zelfs met ftichting , en wenscht bet in veler handen ,
vooral van hen , die , alhoewel zij zich niet in de rij der
befchuldigers fcharen , echter bange zorge koesteren voor
bet verliezen der ware regtzinnigheid, en gevaar loopen,
oin door gefchriften , als die van D E c o C K, v-A
o E Ii F E E
en anderen , tot een angilig wantrouwen
omtrent hunne eeraars gebragt to worden .
Een aantal plaatfen uit Z W I G I U S, UTHER,
GUIDO DE BRES, BRAKE
en BROES Zettetl de
gevoelens des Schrijvers en de zaak , die hij voor ihtat ,
niet zelden in een helder licht , en wig willen deze aankondiging met de opmerkelijke woorden van den laatstgenoemden befluiten . Wij vereenigen ons met dezelve
geheel : „ Wij hebben nog , - zegt B R o E s -- Gode
„ zij dank ! in onze
ederlandfche Hervormde Kerk de
„ leer van de genadige vergiffenis der zonden om onzes
„ eenigen Zaligmakers wil , de leer der hooge goddelijke
„ waardigheid van Christus, de leer van den H . Geest,
„ die in den diepverdorven zondaar bet geloof en de
„ liefde met kracht werkt . Dit geloof is nog verre over
„ bet geheel bij onze eeraars en bij onze Gemeenten .
• Wanneer God bet in onze
ederlandfche Kerk be„ waart, dat dierbaar geloof, hoe bewaart Hij bet an• ders dan door bet to bewaren in de verflanden en in
• de harten der meerderheid ? Onze regtzinnigheid is dan
„ ook op deze wijs bet meeste en zekerfte befchut tegen
„ de grove afwijking van enkele eeraars ; want, indien
„ eenig eeraar voor zijne Gemeente , die van Christus
• en dezen gekruist hooren wil , Christus verzwijgt en
„ een ander Evangelie predikt , hem berispt bet algemeene gevoelen, en kan hij wel gevoeliger van zijnen
• meene
• dienst ontzet worden , dan wanneer hij alleen fpreekt,
„ zonder hoorders ?"
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Receuient wenscht niets vuriger , dan dat hij , bij bet
kort verflag van dit ftukje , bet laatfle verweerfchrift
tegen de aanvallen en befchuldigingen van de ijveraars
dezer dagen mogt hebben aangekondigd !

Gods hoorzienigheid,

ederland ten goede gedachtig

in den Tiendaagfchen Veldtogt . Door E . M . D O RTe Imflerdam, bij Schalekamp en van do

r E x.

Grampel . 1833 .

In gr . 8vo .

90 Bl. f I -

D e Heer

D o It P E R, van wien wij onlangs de ontwikkeling der voordcelen van de fclaeiding tusfchen Holland
en Bclgie hebben aangekondigd, neernt bier den tiendaagfchen veldtogt tot onderwerp van zijne behandeling , namelijk de leiding der IToorzienigheid daaro ratrent . Hij
begint met het oog to vestigen op hat algemeene Beffuur
der Voorzienigheid , en bepaalt zich vervolgens tot dat
federt de eerfte Franfche Omwentcling , - in ons Vaderland , - federt den Belgi ehen opitand , - gedurende den
tiendaagfchen veldtogt . Dit befchouwt hij censdeels betrekkelijk (le zorg van God voor het leger, andcrdeels ten aanzien
van hat nut, voor Vderland en Oranje daaruit onifproten . Dit wordt weder in verfcheidene onderdeelen uiteengezet , zoo als : de redding van de eere des [I'aderlands ;

de opwekking van then hoogeren cooed, waarvan Koning,
Volk en
eger , na den afloop van then veldtogt , bewij.zen hebben gegeven . Wij zullen hierbij niet ftilltaan, omdat , naar ons inzien , die volharding ons fiat zoo veel

voordeels heeft aangebragt, en wij nu, na derdehalf jaren , en cane ontzettende ophooping onzer fchuld , nog
op hetzelfde punt ftaan , als toen ons do 24 Artii elen
werden aangeboden , zonder nog iets van hot einde to
zien . Bcter voldeed ons daarom hot gezegde nopens de
verfterking en bevestiging van hat vertrouwen tusfchen
den Erfgenaani des Troons en hot Vaderland, door den
tiendaagfchen veldtogt bewerkt . Hicromtrent is dezelve
zekcrlijk van cen onberekenbaar nut geweest , en hot ge-
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zegde van den IHcer 1) o it -r E it op dat punt is zeer gepast en ter zake dienende .
og meer bevielen ons de
twee volgende oogpunten : dat het onder de nuttige gevolgen van den veldtogt gerekend wordt, dat dezelve
aan de Belgifche bevolking aanleiding gaf , haren afkeer
van Holland en deszelfs Koning to toonen , daardoor
weerkeerig onzen afkeer van hen to verflerken, en dus
de herflelling der vorige betrekkingen onrnogelt~k to maken . De Ileer I) o r r E R is namelijk, gelijk wij uit zijn

vroegere gefchrift weten, een ijverig voorftander der algehccle en volkomene fcheiding van Belgie ; en dus brengt
hij , to refit , aan de Voorzienigheid zijnen dank, dat Zij,
door de ondervinding , in dezen veldtogt verkregen , de
onmogelijkheid der Restauratie bij twee zoo lijnregt
tegen elkander over taande volken heeft doen zien . Hij
gaat nog vender, en befchouwt zelfs de Franfche tusfchenkomst , hoezeer op zichzelve voor ons volksgevoel
fluitende en algemeen met diepe fpijt vernomen, als eene
weldaad der Voorzienigheid, om de anders onvermijdelijke Restauratic to voorkonien . De Oranjevrienden in
Belgie zouden nict hebben nagelaten , bij den intogt des
Printen in Brusfel, (wanneer de Franfchen niet opgcrukt waren) hem tot de hcrftelling der oude betrekkingen to nopen, en hij zou then wensch bezwaarlijk hebben kunnen weeritaan . Zelfs onze ge erbiedigde boning
zou waarfchijnlijk dat aanzoek ten laatfte hebben ingewilligd ; en welk eerie bron van rampen en bezwaren,
hoe vele botfingen zou dit niet hebben veroorzaakt !
Hooren wij , wat hij bepaaldelijk van den Koning zegt ,
wanneer de Prins van Oranje , op de Belgifche , zelfs
gewijzigde , Grondwet , tot Ironing van dat land ware
verheven (of liever vernederd) geworden : „ Veel van
„ hetgeen hij nog tot diens genoegen, en alzoo in
„ Belgies belang, had kunnen doen , zou hij net be„ proefd hebben , uit vrees van den argwaan zijner
getrouwe en help om hunne lief le zoo dierbare Hot„ larders op to wekken , die ligt , ook in bet onfchul„ digfte, partijdighcid voor, ingenomenheid met Belgie'
hadden meenen to hefpeuren . - 0 dielite des onheils~
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waarin onze goede Koning en zijn niet minder goede
„ Zoon zouden geftort zijn , indien eens gebeurd ware , wat ik duchtte ! Maar de Voorzienigheid , die de
„ wacht over beide hield, voorkwam dit heir van jam„ meren en plagen , en floot , door der boozen geweld,
„ den weg naar het zoo goed als veroverde Brusfel, dat
„ zoo gevaarlijk, zoo doodelijk voor hunne gemoedsrust
„ had kunnen worden !" -- iet minder heilloos zou
die hereeniging voor onze
atie geweest zijn : ,, Ver„ beeldt u , voor een oogenblik, dat de onheilfpellende
„ tijding tot ons gekomen ware : hoedanig meent gij , dat
„ daarvan de indruk zou geweest zijn ? Wat mij be„ treft, hoe bedaard ik mij anders ook onze atie voorr, ftel, voor zoo koelzinnig houde ik haar • echter geens„ tins , van mij niet to verbeelden , dat fchrik , bittere
• fpijt, diepe droefenis zich van aller harten meester ge„ maakt, en zich in eenen algemeenen kreet van afkeuring en weedom zouden hebben opgelost . Ach ! had
ring
• men zekerlijk , in radelooze treurigheid verzonken , uitgeroepen : droeve belooning voor al het verdriet , dat
• wij verduurd , voor al de fchatten , die wij gefpild ,
• voor al de bewijzen van moed en trouw, die onze
• dapperen geleverd hebben ; verduurd, gefpild, gele„ verd , alleen en uitfluitend, oni tot billijke fchikkingen met Belgie to komen, niet, om het uit zijne ver„ achtelijkheid op to beuren ! Droeve belooning, die
„ ons in de toekomst verbeidt , ons , ten gevalle van
• dit gehate land, met nieuw bezwaar voor den handel be„ last, door nieuwe poging, om aan zijne voortbrengfelen,
„ ten minfte eenigzins , de voorkeur to geven, gekweld,
„ en daardoor met nieuwe e onvennijdelijke te-korten be„ dreigd to zien !"
Deze wijze van zien komt ons zeer juist voor, meer
dan hetgeen de geachte Schrijver zegt nopens het onder4v-ijs , hetwelk ons de Franfche tusfcbenkomst zou geven , namelijk ons , door het denkbeeld van den tachtigjarigen en dertigjarigen oorlog, tot geduld to vermanen ;
iets , hetwelk niet zeer troostrijk is, en ook geen Reek
„
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houdt, daar toch Godsdienstvrijheid en . onafhankelijkheid
geheel an :ierc redenen tot volharding zijn , dan het bedrag van den Schelde-tol , den weg door imburg, of
het bezit van I7alsch uxemburg ; in welk licht zich
do tegenwoordige Band van zaken aan ons , oningewijden in de geheimen der Diplomatic , vertoont . - Hot
flak cindigt met troostgronden op to geven in den tegenwoordigen onzekeren en benarden toef'and des Vaderlands .
De Heer D o it P E r, befchouwt echter then toefl:and als
zeer donker, daar do Conferentie, of, om juister to fpreken, Frankrijk en Engeland, hot plan zouden hebben,
ons door uitfiellen en dralen tot de geheele uitputting
onzer geldmiddelen , en hierdoor tot een toegeven en inwilligen to bewegen , dat van een to grand flieren van
onzen Staat weinig of niet zou verfchillen . Dit laatfte
zion wij , bij hot weinig belangrijke der nog overige gefchilpunten, blijkens erkende verzekeringen ook van onze
zijde, niet zoo in . Doch ieder heeft daaromtrent zijde eigene
wijzc van zien ; en ook wij erkennen gaarne , hier , met
alle onze land- en lotgenooten , als in den blinde rond
to tasten . De wijze van befchouwen des Heeren D o ItP E R in dit geheele werkje getuigt intusfchen van eon
deugdzaam , godsdienfl:ig en vaderlandlievend gemoed,
dat zijne overtuiging onbewimpeld uitfpreekt .
Onder het fchrijvcn dozes vernamen wij met finart ,
dat de brave Man, na cone langdurige fukkeling, bezweken is . Thans zal hij de wegen der Voorzienigheid
beter in haren zamenhang kennen , dan hem,, en ons
alien, hier, in weerwil der welmeenendf'ce pogingen, vergund is geweest . Zijne asfche ruste in vrede

even, gedrukte Werken en Handfchriften van c o RE
IS VA
A KEMADE en PIETER VA
DER SCHE
I
G, door G . D . . SCHOTE
,
S. S. Min . Cand. enz . Te Breda, biz F . P . Stork .
1833 . In ,r . 8vo . XYI, 360 BI. f 3 - 60 .
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D e Ileer s c II O T E , bereids gunilig hekend door
zijne bij de eidfche Akademie bekroonde Verhandeling
over de verdienflen van B A T H A S A R H U Y D E C oP E R

omtrent de

ederlandfche Taal en

etterkrande ,

alsmede door zijn belangrijk lets over bet Slot Teilingen, era de bezigheden van

ACOB A VA

B E I

E R E

op hetzelve , geeft in de Opdragt van het aangekondigde
werk to kennen , dat hij aanvankelijk voornemens was
geweest , de merkwaardige lotgevallen van de evengemelde Gravin to befchrijven ; doch dat hij , hierin onoverkomeliike zwarigheden ontmoct hebbende, to rade is
geworden , hot leven van twee minder bekende , maar toch
verdienflelijke menfchen to bearheiden , to weten van c o RA KEPIADE en PIETER VA
DER
E
IS VA
SCHE

I

G.

Aan dit voornemen , en de gelukkige volvoering van
hetzelve , zijn wij nu dit , in ons oog zeer belangrijk ,
werk verfchuldigd , hetwelk ons niet alleen beter clan to
voren met de levensbijzonderheden dezer twee , in de
ederlandfche Gefchied- en Oudheidkunde, voor hunnen tijd , doorervaren mannen bekend maakt , maar ook
cone breedvoerige en oordeelkundige opgave behelst hunner nagelatene werken , zoo gedrukte , als no- in IIandfchrift aanwezige .
De inhoud is als volgt
I.

etterlievend

even van C O R

E

.1 S V A

A

-

bl . 1-43 . Alles , wat hieromtrent in vele
werken verfpreid lag , is bier met oordeel en finaak bijeengebragt . A K E M A D E werd geboren den 11 Mci
1654 ; doch waar,, dit fchijnt onzeker . K o K (had.
Woordenb .) zegt , to Rotterdam ; maar op de bokaal ,
hem in 1732 door de Regering der flad eidcn gefchonken, leest men : COR E IO VA A KEMMADE,
cidenft . (Verg . den Schrijver , bl . 1, 300 en 324 . )
Hij was Commies der Convooijen en icenten to Rotterdam , en overfeed aldaar den 12 Mei 1737 , in den
hoogen ouderdom van 83 jaren .
K E M A D E ,

II .

etterlievend

even van P I-E T E R V A

D E R

I .FCP;

VA

VA

A1 .1E$ :\IAnE , E

Z.

2M)

is C H E
I
G, bl . 47-54 . Van dezen is, bij gebrek
aan bouwfloffen en berigtcn , zeer weinig gezegd . Hij
was de fchoonzoon en ijverige nredearbeider van A r, K EnI A n n , Doctor in de beide Regten , en Predikant bij
de Remonflrantfche Broederfchap . Hij overleed in of
kort v66r het jaar 1751 .
III . Gedrukte herken van beiden . Van niet minder
dan 19 , meestal vrij uitgebreide , werken wordt bier cen
oordeelkundig verflag geleverd , waartoe de vrienden van
den Heer s c ii o T E , blijkens de Voorrede , help belangrijke bijdragen geleverd hebben . Zoo hebben wij
het uitvoerig en fraai verflag van A K E M A D E's Munt
der Graven van Holland (Delft , 1700 , fol .) to danken
aan de medewerking van den Heer 0 o R D A A , en de
bij uitflek belangrijke beoordeelingen van de uitgaven van
VA
Z U R C K'S Codex Bataviis en van VA
r•. E Uotarisfen aan den Heer Mr .
w E 's Practijk der
Veel nuttigs werd door den SchrijV A
H A S S F T.
ver zelven bijeengebragt , onder anderen over A K FnI A D F 's Kampregt , Befchrzjving der Stad Brielle en
Inleiding tot bet Ceremonieel der Begrafenisfen , van
welk laatfle fluk de Heer S C H 0 T E ons eene omwerking en uitbreiding belooft .
Hier ontmoeten
IV . Handfchriften, bl . 193-320 .
A K F bI A D F,
wij : 10 . Handfchriften van c . V A
door ZACHARIAS CO RAD VO
UFFF
BACH
gezien en befchreven . Dit gedeelte is op:gefleld naar aanleiding van U F F F B A C H's Merkwiirdige Reifen durch
iederfachfen, Holland and Engelland . Ulm, 1754.

8vo . 2° . Hsf. door
S A

0 M

0

K U I T in 1777 gezien bij den Heer
B 0 S C H to Rotterdam . Dit verflag is ont-

leend uit den Brief van den Hoogl . K U i T in V A
W I
's Huiszittend
even , 2de Stuk . Het is to bejammeren , dat de Heer S C H 0 T E niet geflaagd is in
zijne poging , om inzage dezer rijke verzameling to verkrijgen, waarvan de Heer c . VA
V O
E H O V E
to Rotterdam thans bezitter is . \Vij twijfelen niet , of
dit gedeelte zoude daardoor veel in nieuwheid en be
POEKB9SCR . 1834 .
o. 5 .
1'

2o2

G. D .

. SCIlU'I •1 ;1,

langrijkheid gewonnen hebben . 3° . Handfehriften van
iefhebbers der T7aderlancfche
beiden, in bezit van
Gefchiedenis en Oudheidkunde . Die is , in ons oog ,
hot nicest belangrijke gedeelte van dit bock , vooral om
het zeer uitvocrig verflag van A K E at A D E 'S BCfchr ving van voorname Geflachten , V Deelen , fol . (bl .
227-281) . 4° . Handfchriften , door beiden gebruikt b
hct zamenflellen hunner [Verken . Dit gedeelte bevat vecl
belangrijks , maar zou , naar wij vermeenen , nog vrij aanmerkelijkk hebben kunnen vermeerderd worden uit den
(voor ons liggenden) Catalogus der Bibliotheck van A KEMADE Cn VA
DER SC HE
I
G, Rott . 1751,
8vo . , waar onder de Msf. (p . 103 ._ 113) con aantal belangrijke flukkcn voorkomen , welke wij hier niet vcrmeld zien .
Ten flotte volgen Bijlagen, Bijvoegfels en Verbeteringen .
Het werk is verfierd met facfi9nile's van hot gcfchrift
van A t: R at A D E en van cenen brief van v A D r R
I
G aan den IIeer AV . OTTO REITZ, ell
SC IIE
eindelijk met ecnc gekleurde plaat , voorftellende de wapens van it o s s u at en a o I S 0 T, welk laatfle , volgens
den Schrijver, niet bekend was .
De wijze, waarop het geheel bearbeid is , verdient alien lof. Hot ware ongetwijfeld to wenfchen , dat het even en de Gefchriften van V A
00
, V A
1\I I Ei
s
en
andere
etterhelden
der
XVIIIde
Ecuw cons op
R
gelijke wijze behandeld werden . Tot dusverre is de etterkundige Gefchiedenis onzer vaderlandfche Schrijvers
der XVIIIde Eeuw nog maar fchraal bewerkt .
De Schrijver heeft op colic waardige wijze, en zonder
overdrijving , de eer van V A A K E at A D E en V A
I
G gehandhaafd ; de groote verdienD E R sC H E
flen hunner meeste werken en derzelver blijvend nut in
eelsn holder daglicht geplaatst , zonder hun gebrek aan
fmaak , 't Been trouwens dat van hunnen leeftijd was, to
ontvcinzen . Zoo veel heeft hij zeker bewezen , dat het
oordeel van n I D E R D I K, die hen flechthoofden noemde , die het to yyenfchen Mare dat nimmer hunne pen

EVE

VA

VA

A KEMADE, E Z .
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op 't papier gezet hadden , even laatdunkend en onregtvaardig Was , als toen hij `V A G - A A R eenen donamen
ezel en lage kooprnanszicl noemde , of DIE r R DT A
een' w urn; in alles , die zich blind gekeken had op de
ontzachli ke Bibliotheek van z~Vnen Grootvader .

Gedenkwaardiglaeden nit de Gefchiedenis van Gelderland, door onuitgegevene Oorkonden opgehclderd en
bevestigd ; door I S . A . 1 H o F r, Opzigter van
het Provinciaal flrchief van Gelderland, enz . Ilde
Dcel. 111et ..dfbeeldingen . Te flrnhem , b P .
ij.
hoW. 1833 In gr . 4to . CXVI en 314 bl. f 8 - 50.

H et eerie decl van dit belangrijk werk (van hetwelk
wij in
o . III voor 1831 , bl . .121-128 , verflag deden) behelsde , behalve cone breedvoerige Inlciding over
den toefland van Gelderland in de eer fle helft der
XIVde Eeinr , eenc uitgebreide en rijke verzameling
van Oorkonden , ten vervolge van bet Gcldersch Charterboek van den deer 13 o D A M , en wel over de jaren
1285 .1343 . Ilierdoor was nu bet werk van B o D A XI
in overeenftemming gebragt met de Gefchiedenis van Gelderland van wijlen den Baron V A
S P A E
, waarvan
flechts bet eerfle deel , mede tot 1343 loopende , bet
licht heeft gezien.
Met dit tweede deel komt dan nu de Heer
I H o r r
nader aan zijne eigenlijke bedoeling ; dat is , om beide
zoo even gemelde werken to gelijk to vervolgen . Hiertoe treedt hij thans zelf als Gefchiedfchrijver op , en
befchrijft , bi . I-CXVI , de Gefchiedenis van Gelderland gedurende de Regeringen van R E I A D III en
E D
A R D , Hertogen van Gelre, of van 1343 tot bet
laatfte van 1371 . Gewis een allerbelangrijkst tijdvak !
Immers in hetzelve ontbrandde in ons geheele Vaderland bet vuur der tweedragt . In Holland kenmerkten
de verbitterde partijen zich met de namen van Hoeksch
en Kabeljaauzvsch , in Friesland met die van SchierinP 2
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g e rs en l rt,i°ooper-s , en in Cekler alErl warini lies i t
HEKERE S en BRO KHORSTE
, die met niet
mindere woede, met genne mindere afwisfelingen der
krijgskans elkander ver°volgden, en bet land met plundering , roof en moord vervulden . De Heer I H 0 F 1
heeft dit tijdvak , in ons oog , op eene uitmuntende wijze behandeld, en daardoor getoond, dat hij niet allecn
voor bet verzamelen en ophelderen van Charters , maar
ook voor de veel moeijelijker taak van Gefchiedfchrijver
berekend is . Hot is zoo , naar den finaak van fommigen , zal men hier wat to veel zoogenaamde klcinigheden ontmoeten . Men zal misfehien vragen : waarom
zoo dikwijls geboekt, dat door dezen of genen Edele
een Brief bezegeld werd ; dat hij borg bleef voor goleende gelden ; dat hij begunftigd werd met dezen of
genen Tol , enz . ? Maar zonder deze , althans fchijnbare, kleinigheden ware bet wel volftrekt onmogelijk
geweest , de gefchiedenis van dit , tot dusverre zoo
duister en verward , tijdvak zoo zecr op to heldercn ,
als de Heer
r 110 F F zich beroemen slag gedaan to
hebben, en waardoor wij ons nu kunnen verheugen in
een nieuiv work over de fielder fiche Gefchiedenis, in
hetwelk men dat , hetgeen P 0 T A U S , en die na hem
gefchreven hebben , van hetzelfde gewest, in hetzelf
de tijdvak melden , naauwelijks herkennen ka,r . Hij ,
die zich de moeite wil geven , om de weinige bladzijden, welke PO TA US en S TCHTE HORST (zie
b . v . laatstgemelden bl . 132-149) aan dit geheele tijdvak van 38 jaren hebben kunnen toewijden , to vergelijken met den arbeid van den Heer r H 0 F F , zal de
uitdrukking : een nieuiv werk , niet to fterk vinden .
Behalve door een gepast beroep op de best onderrigte Schrijvers , f1 aaft de Heer I H o F F zijn gefchiedverhaal met eene belangrijke verzameling van Oorkonden (bl . 1-290), welke door de noodige aanteekeningen
opgehelderd zijn , en , even als in bet vorige deel , door
drie Registers , to weten der plaatfen , der perfenen
en der in de aanteekeningen verklaarde tivoorden , heflo-
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ten worden . Ook hot uitwendige van dit work verdient
denzelfden lof, dien wij , ook in dat opzigt , aan hot
cerfIe decl gaven .
-Met genoegen zagen wij uit de I3ijvoegfels en Vcrbeteringen , welke dit decl voorafgaan en tot hot eerf'e betrekking hebben, dat cenige kleine aanmerkingen , welke
wij ons in het flraks gemelde verflag vergunden, den
Schrijver gegrond voorgekomen zijn . Dit moedigt ons
aan , om er weder Cline , hoezeer kleine , in het midden to brengen tegen de aanteekening op bl . XXIX,
waar
i H 0 F r , fprekende van het Verbond , hetwelk
1-Iertog A BRECHT VA
BEI ERE
op den 16
Augustus 1359 (at i E R i s, III. bl . 105) met E D U A R D
V A
G E R E hoot , en hetwelk geteekend is to ldinchem, vermeent, dat men, in plaats van lldinchcr,
moot lezen Redinchem (cone plaats of waard niet ver
van Kuilenburg) . Deze gisfing is, naar ons inzien,
ongegrond . Adinchem is Enghien in Ilenegoulven, in
welk Graaffchap Hertog A B R E C II T zich destijds onthield, gelijk ook blijkt nit eon Charter, (bij ai r E R i s,
111 . bl . 104 .) door hem den 11 Augustus 1359 (en dus
flechts vijf dagen vroeger) geteekend to Caisnoit (lc Quesnotic) in hetzelfde Graaffchap .
De Schrijver vinde in de ongeveinsde deelneming van
alle do skundigen de noodige aanmoediging , om zijne hoogst
belangrijke , maar moeijelijke en moeitevolle onderneming
op dezelfde wijze to blijven voortzetten !

T

iv E Y'5 f4vontz,ren in Oost-Indie . Door henazelven befchreve -2 .
aar ha Engelsch . III Deelen .
Te fi'mflerdam , bij H . Frijlink . 1833 . In gr . 8vo .
862 131. f 8 - 70 .
R

A

Z oo voor hot groote lezend p'ubliek en alle beminnaars
van verhalen , die door het zonderlinge en floute de aandacht boeijen , als voor bcoefenaars der karakterkunde ,
is do vcrtaling dezer Avonturen van T R F A w F v

206

T R E

n, ',V

E Y ' S .lVO

TURE

I

o'~ST-S i Ie .

een welkoin verfchijniel ; to nicer , daar doze wocste en
moedige omzwerver tot model gediend beefs Voor B Yiz o
's Zeeroover en Giaocr, ja dien Dichter, met wiet?
hij in gemeenfchappelijke zucht voor onaf hankclijkheid
en gelijken heat tegen huichelarij en welvoegelijkhcidsdwang overeenllemde , zelfs naderhand op vole zijner
togten verzeld heeft . Hier in Indie echter was T R EA \V
v met ord B Y R o
nog nict , maar wel met
zekeren merkwaardigen zeefchuimer D E R U Y T a . , een'
in
oord -14merilca geboren Hollander , langen tijd in
aanraking . AVeinig Over T R E A W E Y en zijn hem geheel
kenfchetfend work to zeggen , zou de nieuwsgierigheid
niet bevredigen ; en or zoo veel van mede to declen, dat
men zich cenigermate cen begrip van den inhoud en den
geest dezer drie boekdeelen daaruit zou kunnen vormen ,
zou do perken eener beoordeeling verre to buiten gaan .
De ftijl is levendig en onderhoudend . Waarhcidsliefde
fchijnt den Schrijver to bezielen ; fchoon men echter nu
en dan aan de juistheid zijner opgaven wel eens mag
twijfelen , en hij zeker , hocwel hij zijne verkeerdheden
belijdt , dezelve in een verzachtend daglicht zoekt voor
to ftellcn . Ten einde den altijd rook waar hij misdadig
words in zijn gedrag, of in zijne redekavelingen geheel
afdwaalt van het regte fpoor) toch zoo belangwekkenden zwerveling geheel to leeren kennen en zijne verdere
lotgevallen to vernemen , reil halzen wij near de vertolking van die zijner fc'nriften, welke zijne latere ontmoetingen , gewaarwordingen , daden on drijfveren fchilderen .

De Mensch en bet Geld, of Inksmffen en Huishouding ; een
Boek voor alien , behelzende nuttige raadgevingen , oni eerlijk geld to verkrijgen , bet ver landig to behouden en nuttig
to gebruiken ; ter behartiging voor jonge en oude lieden ,
voor mindere en hoogere f aaden , door E B E R S B E R G .
aar
den tu'eeden veel verweerderden Druk nit bet Hoogduitsclz
vertaald. Te fllkmaar, bij . A . M. W . efage ten Broek,
In kl. 8vo . VIII en 1.83 bl. f 1- 50 .
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-- .let doorgaande -o--'l corer beoordceling be=zoom « zlin,
den iezer, zoo Feel nlogelijk, met den inhoud van coo yv a i ;
bekend to maken, om, dit gedaan zijnde, hem, als 't
ware van zelf, op hot flandpunt to brengen, dat eigenlijk
hij en niet de beoordeelaar bet juiste oordeel velle . Dat
een onpartijdig beoordeelaar bet zoo behoort aan to leggen,
was en is nog floods hetgeen Rec . zich telkens, wanneer
hij zal beoordeelen, vooraf herinnert . Hot is och eene zeer
moeijelijke zaak, een oordeel to vellen, waar bet eigenlijke
ik geene ftem bij zoude hebben . Maar mat bet ik medefpreken, indien dat flechts niet den boventoon kraaije, en,
alS metAUR!O US PHI IPPUS THEOPHRASTUS PARACE SUS BOMBASTUS VO
ISOHE
IIEI1I, elk toeroepe :
„ Gij
moet u fpiegelen in mij , ik mij niet in u ; gij moot aan
mij een voorbeeld nemen, ik niet aan u ; aan u alien flel
ik mij ten voorbeeld ." - aat de neus van den beoordeelaar, als die van Diego in bet verhaal van S A w K E B E R G (*), fours wat flerk uitfleken ; is bet zijne fchuld,
wanneer de
ezers, even als de nieuwsgierige Straatsburgers, hem flechts daarom volgen, dat zij niet anders verlangen dan hunne nieuwsgierigheid to voldoen, zonder daarbij to overwegen, wat bun belang eigenlijk van hen vordert?
Maar, helaas ! helaas ! zegt S A W IC E B E R G I U S met een'
hevigen uitroep, hot is de eerfle maal niet, en ik vrees dat
hot ook de laatfle maal niet zal zijn, dat eerie fterkte gewonnen of verloren is geworden door - neuzen (t) . Rec .,
meenende opgemerkt to hebben, dat velen flechts beoordeelingen lezen, om eene oppervlakkige kennis met hot book
- en niet meet - to maken, heeft, in bet onderhavige
geval, bet er opzettelijk op toegelegd, zijne
ezers met
(*) Pie life and opinion of Tristram Shandy, Vol . IV. p . I .
(t) Voor wien doze aanhaling eenigzins duister mogt wezen, lien verzoeken wij, de gefchiedenis in bet aangehaalde
work in haar geheel to lezen . Zij is ons altijd voorgekomen
zeer leerzaam to zijn, en bet kan zelfs bij de toepasfing
van hetgeen in bet werkje van E B E R s B E R G geleerd words
van nut zijn, niet altijd den neus van eenen anderen to
volgen, hetwelk eigenlijk, indien wij ons niet bedriegen,
de hoofdinhoud der gefchiedenis is, wier lezing wij daar
aanflonds hebben aanhevolen .
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den inhoud dezes boeks niet bekend to maken , en in hui+
belang geoordeeld, voor deze keer, als van den drievoet
zijn oordeel to vellen . Om evenwel niet den fchijn to hebben van geheel willekeurig to handelen, en in onze hoogst
liberale tijden voor een' volflagen egitimist, Abfolutist of
Ultra gehouden to worden, zal hij misfchien cene enkele
plants uitkippen nit bet werk zelve , om daardoor , kon bet
zijn, de
ezers dezer beoordeeling nog nieuwsgieriger to
maken naar den geheelen inhoud .
Hoe men over bet algemeen den inhoud van dit werkje
moge beoordeelen , de Vertaler had de uren , welke hij kon
afzonderen, niet nuttiger kunnen befteden . Bij de overbrenging had hij niet zoo zeer een takje of rankje behoeven
to befnoeijen, als wel dat hij, zonder eigen werk to willen
leveren, nogtans de van elders gekozene voorbeelden door
eigene had kunnen vervangen (*) . Maar hetgeen elders tot
nuttige berekening en goede gevolgtrekkingen gebezigd wordt,
kan ook bij ons ten voorbeeld gefteld tivorden . Wij willen
bet goede erkennen, waar wij bet vinden, en navolgen, door
wien bet worde voorgefteld . Hetgeen gefchreven werd om
to leeren, hoe men geld eerlft verkrijgen, vezfiandig bejtouden en nuttig gebruiken zal, moet voor elk, ook voor
den
ederlander vooral, belangrijk zijn . Hij toch wordt
gezegd gaarne geld to verdienen, en heft den naam en ook
de daad, daarnaar op eene eerlijke wijzc to trachten ; onze
voorouders verftonden vooral de kunst, om de winst verflandig to behouden ; en 6f zij op zijnen tijd er een nuttig
gebruik van wisten to maken ! Men ga her antwoord vra,,en bij de vele weldadige inrigtingen en ftichtingen voor
kunften en wetenfchappen, die voortgefproten zijn uit de
eerlijke verdienflen en verflandige wijze van bewaren, die
alleen tot eene nuttige befleding kon leiden . Daar met den
tijd echter een en ander verandert, zoo kunnen herinneringen aan zulke tijden niet dan nuctig zijn ; als waarfchuwingen, om niet of to wijken, zullen zij reeds derzelver verdienften hebben . In hoe verre wij ons boven de landgenooten van den Schrijver of andere volken verheven nneenen,
(*) De versjes boven de hoofdftukken waren beter onvertaald gebleven of in onrijm overgebragt ; b . v. :
Wat heipt u al j :w fcharlen, maaklen, borgen?"
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en zulke teregtwijzingen en raadgevingen op ons minder toepasfelijk zouden zijn, hierover beflisfen wij liefst niet . Inthen wij inderdaad zoo verheven zijn, zoo ftrekke bet
ter bevestiging van bet goede ; en daar bet in dit boekje
aan geene voorbeelden ontbreekt, hoe de mensch dalen kan,
zoo make bet waakzaam en leere toezien , dat hij , die flaat,
niet valle !
Met den Vertaler wenfchen wij dit boekje in veler banden ; alter harten zullen er niet voor geopend zijn, want
bet bekende gezegde :
Ich! ivilden alle menfchen svel, en
wares daarb was , enz . toont , dat bet voor velen zelfs nog
to vergeefs zal gefchreven zijn . Wij bevelen echter , met
hem, de verfpreiding van hetzelve alien ouders, opvoeders
en dezulken , die eenigen invloed op hunne onderhoorigen
hebben, met alle vrijmoedigheid aan . Het is in gemakkelijk
formaat en zindelijk gedrukt , en heeft een vriendelijk en
uitlokkend voorkomen .
Wat den Schrijver betreft, die denkelijk van onze goedof afkeuring niets vernemen zal, zoude bet om bet even
kunnen zijn, hoe wij over hem dachten of oordeelden . Vrijmoedig zeggen wij , dat hij onbillijk zal en zoude doen,
die dic zijn werk hard wilde beoordeelen . Wie zoude hartelijke en welmeenende raadgevingen, door eigene ondervinding gekocht, wel betaalde levensregelen kunnen terugflooten?
iever danken wij hem voor hetgeen hij met broederlijke liefde zijnen vrienden op bet hart drukt .
uist flaan wij bet boekje open, waar de Schrijver over
bet Beursfpel, den windhandel, fpreekt . Staan wij een oogenblik flit bij deze gevaarvolle Op . Het is ook hier als met
de meeste dingen : Wet in de Beurs, maar in den mensch
is bet misbruik gelegen . Waar de menfchen de Beurs als
de markt befchouwen, die tot koopen en verkoopen van
allerlei openbare effecten, wisfels , geldfoorten en waren beflemd is , daar is zij voor hen en voor bet algemeene wel .
zijn eene allernoodzakelijkfte en nuttige inrigting . Waar zij
alleen als de plaats wordt befchouwd , om gemakkelsjke en
poedige winst to verkrijgen, wordt zij de kampplaats, waar
eer en vermogen verloren wordt . De eerfle klasfe, die der
achtbare Handelaars ; zij fchragen de Beurs ; zij zijn de ko .
lommen , die den handel dragen , en aan hen is bet to danken ,
dat onze Beurs tot nog toe de markt is gebleven, waarop
her oog van Europa altijd gerigt blijft , en waar de geld-
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behoeverde Mogndheden het liefst de leeningen fluiten . ;e
tweede klasfe , die der Bear sfpelers ; hunne gedragirgen mogen jets kluchtigs hebben , wanneer het kluchtfpel pas begint, en zoo fang zij handelen, gelijk de Schrijver dit bl .
63 en very . befchrijft ; maar als de bepaalde dag komt, op
welken de verkochte papieren geleverd of de gekochte oncvangen moeten worden ; wanneer dau, in plants van eerie
gemakkelijk en fpoedig verkregene wins-, het vermogen de ; •
kiuderen, het huweljksgoed der vrouw, de eer van het geflacht moet geofferd worden, - dan kost het dikvrijls maar
eene fchrede van de eer tot de fchande, ddnen flap van
het verfchrikkelijk dobbelhuis tot den kerker of den fchandpaal! ten zij dat de echtgenoot, de vader van verfcheidene
onmondige kinderen , zijne fchuld nog zoekt to verzwaren
voor den Eeuwige , door als zelfmoorder to fterven ! (bl . 8 .)
Gelukkig ware het, indien, zoo als de Vertaler in eene
noot bl . 70 zegt, het in dit Hoofdfluk vermelde voornamelijk flechts op de agiotage op vreemde Beurzen, gelijk die
van Weenen en Parijs, van toepasfing was! IIij heeft ,
zoo het ons voorkomt , well gedaan, dit Hoofdfuk in deszelfs geheel behouden to hebben ; het is niet alleen op de
vreemde, het is helaas ! ook op onze Beurzen maar al to
toepasfelijk . Gelukkig, indien het tot waarfchuwing mogt
ftrekken tegen den verderfelijken windhandel! Door dezen
toch is reeds zoo menig landgenoot to grond gebragt, onteerd, gefchandvlekt en ellendig geworden .

Z R I Y , of de Dood voor Vr~heid era Vaderland ; groot
Heroi'sch Treurfpel in vijf Bedrijven ; door G . A . C. W .
MARQUIS DE THOUARS,
uitenant der 10de Afdeeling
Infanterie. Te Gorinchern, bij . oorduyn . 1833 . In gr,
8vo . XXII" en 180 bl. f 2 - 60.

O orfpronkelijk, hoewel het op den titel verzwegen

is, is
dit . fuk door den beroemden K 6 R E R gedicht ; maar de
Marquis D E T H o U A R S levert er eene vrije navolging van .
Hij zelf betuigt, in zijne Voorrede, van zijn voorbeeld to
zijn afgeweken, zoo dikwerf hij dit dienfig achtte . Schoon
dus de eer der vinding van het fuk aan K 6 R E R toekomt,
heeft ooze landgenoot de verantwoording voor geheel het
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Treurfpel , gelijk bet in ederlandsch gewaad door hem wordt
aangeboden, op zich genomen, en wij molten het even als
een oorfpronkelijk en voor ons tooneel bewerkt fink beoordeelen . Dit zullen wij dan ook doer, zonder op het Duitfche
van h o R E R to letter .
In den f}ijl, zoo van de Opdragt aan den Koning van
Pruisfen, als in ]let vers aan de
ederlandfche Dichters
en in her Trcurfpel zelve, bindert ons wederom, vooral in
datgene, wat bij 'r I2 o U A R s geheel oorfpronkelijk is, het
overladene en brommende van vele uitdrukkingen, en de dikwijls gekunftelde, ja niet zelden ooze taal verkrachtende
woordkoppeling, waarin zijn Ed ., in fpijt der algemeene afkeuring, een bijzonder behagen blijft vinden . B I D E R.D I H
was, wij erkennen hot, wel eens hard en gekunfleld in
zijn aaueenklinken van woorden , maar zondigde daarin niet
tegen de grondbeginfelen van ons taalftelfel, noch tegen den
gezonden zin der woorden ; doch TIIOUARS is in dat opzigt nog ongelukkiger navolger van den onnavolgbaren aI n E R D I x, dan zijn kunstgenoot V A D E R I-I o o P . Baidrend
noodflormuur, dorvesfchonkeld lauwergroen, ontheistrend noodflorwwoen , dichttooneelkunstfpoor, zangrigvol gemoed, vaangeflap, krakend vuurgloedbruifchen, nokkend hart, rinklendearmen, enz . enz . ; verder in hot ftuk zelve , bl . 7 : De Donauvest , die waggelt op haar naven , en de vuurgloedflroom ,
die haar° ingewand zal doordraven : deze en al dergelijke gekunltelde en onnatuurlijke uitdrukkingen, to veel om hier
op to noemen, beantwoorden niet aan de fchoone belofte,
bl . XII

'k Zong, Bardenfchaar ! door rein gevoel gedreven,
Op eigen wijze en kunfleloozen toon,
De zegepraal van een krijgshaftig leven,
Der refine liefde omhoog befchoren loon .
Daar de Dichter zegt geene behoorlijke zorg voor herziening der drukproeven to hebben kunnen dragen, zullen wij
op geene drukfouten hechten, fchoon or vele zijn, die den
zamenhang duister maken, en wij blafs, voor bleek, en andere klinkklare Germanen, daaronder bezwaarlijk kunnen
rangfchikken .
I'cil .

Maar Flongaar,, op bl . 91, is geene druk-

1)ergeiiike fouten in de klank .naat, als een Hgngaar,
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tevens Christen, zijn fluitend . Zoo biedt hsj u Krenitie i 1v
erflk Koningryk, bl. 113, dat men lezen moet Kroaatsje
als erg k Koningrijk, om in de maat to blijven, is Wet
veel beter . De taal van B I I.A C x Y, in het 4de tooneel,
We bedrijf, gelijk die door TIIOUARs bij zijne navolging
gewijzigd is, fchijnt ons fnorkend en honend, meer die van
een' dolleman, dan van een' beraden krijgsheld ; gelijk eene
zekere krachttaal, waaraan echter de eigenlijke en ware
kracht ontbreekt, meest overal bet fink ontfiert, op welks
inhoud en gang, in betrekking tot de vertooning op onze
fchouwburgen en de vorming van den fmaak des publieks,
bovendien niet weinige aanmerkingen to maken zijn . Vooreerst is bet fink bijna de helft to lang . Ten tweede zijn
de alleenfpraken (gelijk in vele Tooneelftnkken) to gerekt ,
b . v . die van S o IM A , bl . 5 tot 7 ingefloten, 56 regels ;
40 regels zou reeds to lang zijn, vooral daar geheel de
alleenfpraak in een ijdel fnoeven en dreigen beflaat, wel
toeeenigzins in harmonie met bet bier aan S O IM A
gekende karakter, maar dat echter kort en krachtig in
een 32 tal regels had kunnen zijn bijeengetrokketi . Om nu
niet in alle bijzonderheden to treden, voegen wij bier nog
bij , dat bet voor den lezer niet hinderlijk is, zoo bet
eene bedrijf in deze en bet andere in gene plaats fpeelt ;
maar dat de gedurige tooneelveranderingen in hetzelfde bedrijf
een Treurfpel bij de vertooning bet voorkomen geven van een
Tooverfuk . Beter ware bet mogelijk , zich over bet getal
der bedrijven niet to bekommeren : want waarom zou men
alleen then tooneelregel in acht nemen , wanneer men al de
overige floutmoedig overtreedt? Dat intusfchen de ware
kunst bij zulke nieuwigheden niet winnen zal, behoeft geen
betoog . Doch niet alleen de gedurige tooneelveranderingen ,
inaar ook bet Plot van bet fink , bet 9de tooneel van bet
5de bedrijf, maakt er eene foort van Tooverfpel van . D'air
words in 't geheel niet gefproken ; maar bet tooneel, dat
er was , verandert in een gedeelte van bet oude brandende
clot, en nu ziet men vechten, moorden, z R I Y en u R AI T S Cti fneuvelen , E V A den kruidtoren in den brand fieken ; men hoort to voren trompettengefchal, trommelgeraas,
paukengebrom, veldgefchreeuw, gefchutgebulder, en nu eindelijk cen' vreefelijken knal, waarbij alles in de lucht vliegt
een! zulk een rumoer is vreemd
of in elkander fort .Trsgedie
; zulk eene verwarring en
nan den geest der echte
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zoo veel gewoel moge kinderen doen gapen van verbazing,
en den onkundigen, fiuakeloozen hoop doen uitroepen
Dat
is mooi ! K/k eens ! of, bij mislukking van die tours de
force : IVel, dit en dat ! die Hongaren vallen als kloenen
Die valbrug gnat niet goed near . Eva flingert hare fakkel to
vroeg . Dat hot flort to langzaam in , enz . Maar, bet zij a!les met de machinerie enz . gelukke of niet , det ragifche hartstogten van vrees en medelijden moeten door andere drijfveren
worden gewekt en onderhouden . Schoon wij dus den Marquis
D E T II o U A R s alle verdienften bij de overbrenging geenszins ontzeggen, en ook bier zijn dichttalent niet miskennen, ja
gaarne toeftemmen , dat er een aantal Route en fikfche trekken en fraaije plaatfen in voorkomen, verklaren wij ruiterlijk,
dat bet fluk ons over bet geheel niet bevalt, en ons inzon,
derheid voor ons Tooneel ongefchikt fchijnt .

Onrust en hertwijfeling, of de kracht van bet Geweten . 0orfpronkelijk Tooneelfpel, in vier Bedrijven , door Mr . V A
KOETSVE
D VA
A
KERE .
Te Utrecht, by . van
der Monde. 1833 . In k l. 8vo . VI en 128 bl. f 1 - 25.
A

I

T I G 0 U S, de 11lakkabeer , of de Togt naar den Tempel ,
Treurfpel, door 13 . W . A. E . S OFT VA O I)FTUIS. To
. van der Monde . 1830 . In gr . 8vo . XVI en
Utrecht, bij
113 bl. f 2-40.

et eerfte bier aangekondigde en in proza gefchrevene Tooneelfpel ontbreekt her niet aan treffende plaatfen en goede zedefpreuken, en bet laat zich met belangflelling lezen . Doch
de lange alleenfpraken, die bovendien van herhaling der zelfde
gedachten, fchoon doorgaans met andere woorden, niet zijn
vrij to pleiten, zullen bet ten tooneele denkelijk minder doen
bevallen . De karakterfchildering van den Baron van Kamftein
fchijnt ons goed to zijn volgehouden ; die van den Graaf van
Hoogenberg behaagt ons minder. Daar men meermalen, in bet
Tooneelfpel, karikaturen opvoert, zou iedereen ligtelijk denken, als hij then Graaf voor bet eerst ziet optreden, dat een
fat, die tevens voor flerken geest wil fpelen, van zijne belagchelijke zijde vertoond words ; maar bet vervolg der rol
van den Graaf beantwoordt geheel niet aan die verwachting .
Daar bet ftuk in Duitschland fpeelt, en men zich this altijd
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bet cene of andere landje kan verbeelden, waar bet alzoo
toegaat , zullen wij geene aanmerking waken op de jvijze van
rcgtspleging enz . Doch de nieuwsgierigheid van lezers en
toofchouwers words niet bevredigd, als zij vernemen, dat de
fnoode Ridmeester , zoo het fchijnt -a-an de gevolgen van nit
eigene beweging ingenomen vergift , geitorven is , zonder dat
zij weten, of gemoedsangst alleen hem daartoe gedreven had,
dan of hij reeds eene dagvaard voor de Criminele Regtbank
had ontvangen . Dat bet vrij zonderling is , hoe de Baron
van Sunderfeld zich zoo tang heeft fchuil gehouden ; dat zijne
redenen daartoe niet genoegzaam waren, en dat zulk een grillig gedrag in de maatfchappij , gelijk zij is, tot vele verwarring aanleiding geven zou ; dat die grijsaard, door verkeerde
aanteekening van zijnen dood to laten doen, alzoo medepligtig werd aan vervalfching der Registers van den Burgerlijken
Stand, of andere, in then onbekenden Duitfchen Staat, daarmede gelijk faande boeken ; dat de Baron van Kamfcein, in
elk geval, door toeleg op zijns vaders leven, gevolgd van
eon begin van uitvoering, zoo fchuldig was, alsof hij waarlijk de daad volbragt had, gelijk hij zelf zoo tang had gewaand ; en dat, zoo die Baron onfchuldig in regten was,
oak de medepligtigheid vsn den Ridmeester wegviel : dit alles
behoeft geen betoog . Maar wij zijn gewoon , in de zoogenaamde Drama's , fchoon zij in proza veelal gefchreven worden en eene afbeelding moeten zijn van het werkelijke leven,
onu'aas fcl2ijs2lijkl eden to ontmoeten, die men naanwelijks aan
een' Treurfpeldichter, fchoon deze ons in eene door de dichtkunst opgefierde wereld verplaatst, vergeven zou . Inderdaad, de
HeerMr . VA KOETSVE D VA A KERE verdient nanmoediging . Maar, als hij weder een tooneelituk uitgeeft, zij
hij zoo gereed niet met eene opdragt aan den Kroonprins of
eenig ander voritelijk perfoon , hetwelk alleen omtrent klasfieke werken behoorde plaats to vinden .
Hoogere waarde bezit, naar onze fchatting, bet Treurfpel Antigonus,doordenl-leers OET VA O D 11UIS .Hijmaaktzichdaardoor als Dichter, in den belangrijken zin des woords , kenbaar , en
toont alle gefchiktheid to bezitten, om bet Treurfpel op eene
waardige wijze to leeren behandelen . Ook dit fuk words
door cone opdragt voorafgegaan ; maar de zedige Schrijver
beefs zijn dichtf uk (gelijk hij bet naar waarheid noemt) aan
zijne Ouders opgedragen . - Wij keuren bet good, dat de Dichter bet hatelijke van bet gedrag van Koning 4ristobulus op
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den hoveling .Toab tcrngwerpt , .Toab eindelijk naar verdienfle
loot trafen , en ,Iristobuius , even als Salome , tot con voorwerp van ons medelijden maakt . Ook wordt de regtvaardigheid van hot Godsbefluur door den dood van .Toab , tot flraf
voor al zijne gruwcien en den moord , aan flntigonus gepleegd , gelukkig gehandhaafd . - De Schrijver veroorlove
ons echter eenige weinige aanmerkingen . Vooreerst is bet
ftuk veel to lang ; en daar fommige gefprekken,niet van gerektheid zijn vrij to pleiten ; daar vele alleenfpraken bekorting hadden kunnen ondergaan ; door e ingevoerde Reijen ,
bij de vertooning, groote moeijelijk'heid veroorzaken, en in
den zamenhang zeer wel kunnen worden gemist , vermits zij
toch niet, gelijk in het Griekfche Treurfpel, een handelend
perfoon zijn , - zoo had dit gebrek , of die overtolligheid ,
gemakkelijk kunnen worden vermeden . Verder hebben wij
gefluit op eenige niet gelukkig geverfifzceerde of duister geconflrueerde plaatfen ; b . v, bl . 3 . :
Dat wij met dubble magt den zwaren last der jaren
Gevoelen , flaart ons oog , -- als 't graf ons dra befluit ,
Op deugd van Vorst en yolk, en ging haar flikkring nit .
B1 . 8 . 'K Beken , die eedle mnaagd enz . , liever : 'k Erken enz,
B1 . 22 :
I-let nakende gevaar, waarin wij beiden deelen,
Maar [dat] flechts door beider mood en list words afgcwend .
Bl . 26. Wat maak t u , d,.-;z voorhcen, zorgvuldiger en banger?
B1 . 32 . ruu'e krijgersmoed, lees 1-Ui rC , in den Won naamval . - Over bet geheel is de correctie flordig .
BI . 38 ontbreekt con rijmgevend woord op het rijmvragende zainenheulen .
B1 . 49 . Gods alzi enend oog moot zijn 's Heeren alziend oog .
BI . 55 . naar den 0lyrnp .
iet alleen hier, maar telkens,
vindt men volflrekt korte lettergrepen ang genomen , ook
daar , waar dit met geene mogelijkheid to gedoogen is .
BI . 101 . wat nijdfche razernij ; moot het ook wezen helfche razernif ?
Eindelijk hadden wij wel gewenscht , hot woord Tehova
zoo dikwerf niet in dit Treurfpel to ontmoeten . Op hot tooneel is dit bijzonder hinderlijk, en in verzen kan men niet
altijd even gemakkelijk hot eene woord in plants van het andere nemen

W.
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of de terugko ;nst der Kruisvaarders . Door Sir
W A T E R S C O T T . Uit het Engelsch . In III Deelen . Tweede
Druk . Te Groningen, bif W . van ]3oekeren . 1833. In gr
8vo. f 7 - 90 .

Iv

A

Fi 0R, .

D e Ivanhoe van wijlen den beroemden s C 0 T T , reeds een .
maal door ons aangekondigd (*) , is vooral geen der minflen, uit 's mans vruchtbare pen gevloeid . Ben tweede druk
(een niet alledaagsch verfchijnfel in ons kieine, bovendien nog
met eesgezelfchappen en, tot verderf van den Boekhandel, met
Verhuurbibliotheken opgevulde land) bevestigt ons, dat bet
Publiek met dit ons gevoelen inflemt . Wij achten alzoo de
eenvoudige vermelding van dezen herdruk voldoende, en wenfchen bet werk een beftendig geed vertier, waarin wij echter
gaarne ook deze en gene belangrijke oorfpronkelijke werken
inzonderheid zagen deelen .
(*) Zie dit Tijdfchrift voor 1824, bl . 675,

etterkundige Fabelen van Don T H 0 M A S D I: Y R I A R T E .
Uit het Spaansch , door j . 1 . A B a I K . Te Amflerdam , brj
G . Portielje . 1833 . In kl. 8vo . 92 Bl. f 1 De Wederwaardigheden des evens : of de Gevolgen van onwettige Verbindtenisfen . Uit het Engelsch. Te 's Gravenhage,
by A . Kloots . 1833 . In gr . 8vo . 352 Bl. f 3 - 40.

A an vertalingen uit de Franfche, Engelfche en Duitfche ta .
len moge er in bet algemeen in ons vaderland geene behoefte
beflaan, deels omdat alwat flechts eenigzins belangrijk, of
ook wet geheel onbelangrijk is, zoodra bet in eene van die
talen bet licht ziet, alras in de onze words overgebragt ;
deels ook, omdat die talen vrij algemeen bekend zijn, en
dus velen zich in flaat bevinden, de oorfpronkelijke werken
to lezen : maar nu de Spaanfche taai , die een paar eenwen
geleden in ons vaderland zoo vele beoefenaars vond , flechts
nan een klein getal letterkundigen niet vreemd is, nu words
ons zelden lets , dat nit hare rijke en kernachtige letterkunde
genomen is, in eene welgeflaagde navolging aangeboden, Wet-
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kom nloest ons reeds daarom acne vertolking van cenig geacht
gefchrift nit die taal in de onze wezen , en dubbel welkom
zijn ons, ook om den inhoud, doze letterkundige Fabelen
van Don T a OM A S D E Y R I ART E . Allen fchrijvers , boekbeoordeelaars en beminnaars der letteren bevelen wij er de
lezing en overpeinzing van aan ; terwijl wij niet gelooven,
dat zij fabel 24, De Papegaai, de ijster en de Ekf#er, op
dit boekje toepasfelijk zullen vinden :
„ Een ijster vond de taal zoo fraai
Van eeo' uitheemfchen Papegaai,
Dat zij, in dommen wean, begeerde,
Dat hij , en niet de mensch , haar leerde .
Zij nam eene enkle proef daarvan ,
En dacht terfond zich z66 bedreven,
Dat zij een' Ekfer nu en dan
In 't zuiver fpreken les kon geven
Dan, 't is den Ekfter z66 gegaan,
Als hun, die, fchoon zij vlijtig leerden,
Vertaalde fchriften befudeerden,
Waarin op ieder blad de domfte fouten ftaan ."
Minder bevies ons bet nit bet Engelsch vertaalde werk .
Want, fchoon de vertaling door cene kundige hand gefchied,
en de Trekking in vele opzigten leerzaam is, hindert ons
bet onnatuurlijke en onwaarfchijnlijke, waar dit werk maar al
to veel van overvloeit, en dat zelfs' de ganfehe ziel der intrigue uitmaakt . Of is bet niet hoogst zonderling, (om bet
met bet zachtfte woord to beftempelen) dat een meisje, hetwelk, fchoon geenszins eene volmaakte, echter eene toereikend zedelijke opvoeding genoten heeft, liever de bijzit dan
de echtgenoote van haren minnaar, en dat uit eene waarlijk
wel verkeerd werkende en kwalijk toegepaste kieschheid, worden wil ; dat zij meer dan eens de gelegenheid, om met then
minnaar in bet huwelijk to treden, veronachtzaamt, en alzoo,
altijd uit zoogenaamde kieschheid, Karen geliefde, hare kinderen en zichzelve in bet ongeluk fort ? Hoe vermindert
dit bet medelijden met de gevallene , en doet bet ons veeleer
haren verleider beklagen, daar deze Ineermalen bet bedrevene
zocht to herfellen , mear joist door zijne minnares er in verhinderd werd! - Welligt zijn dergelijke valfche begrippen
van kieschheid aan bet Engelfche karakter minder vreemd ;
Q
BoEKI3ESC :I . 1834 .
o. 5.

2 18

'1', ll

E Y K ! A K T E , ! .FTTEP

U D1G : FA 01"' E

,, .E .A7 .

maar, zoo dit tot verdediging van den Schrijver tirekt, het
maakte de vertaling daaroln niet verfchoonlijk , dewijl bet
de bereiking van bet zedelijk doel van dezen Roman, althans
bij den ederlandfchen lezer, in den weg flaat . - Het is ons
duister, hoe (volgens bl . 301) Graaf Amesfort zoo op eons,
terwijl hij met zijne jonggehuwde vrouw van her altaar naar
huis terugreed, deze verlaten kon, en als voetganger zijne voormalige minnares Emilia gaan toefpreken! - Meer zonderlingheden zouden wij kunnen opfommen . Doch dit alles neemt
niet weg , dat er nog altijd jets uit dit werk to leeren valt ;
dat de flijl goed en zuiver, de inhoud in zijne foort belangrijk, en bet geheel (zoo men bet onwaarfchijnlijke van den
grond der intrigue over bet hoofd kan zien) zeer wel is zamengeweven . Bevredigend voor aller gevoel zal de ontknooping zijn, waarbij Graaf <rmesfort verzoend is met zijne wettige gade,
ord de Calmer gelukkig met Emilia's dochter
Fanny , en fldolf IVlontrefor met Ifabella Albany . - Waarom
is de naam van den oorfpronkelijken Schrijver op den titel
verzwegen ? Of heeft deze zich aan zijne landgenooten niet
perfoonlijk willen bekend waken ?

Specimen oeconomico-politico-jnridicnm , de Summi Imperantis cura, quae dicitur indirecta, in industria promovenda,
quod , pro gradu Doctoratus, fummisque in jure Romano et
Hodierno honoribus ac privilegiis , in Academia ugdunoBatava , rite et legitime confequendis , publico ac folemni
examini fnbmittit P . W . A S `r O R P H I U S G R E V E I K,
Zalt-Boemelia G elrus . ugd . Bat . apud .1. C . Cijfveer.1832 .
8vo . maj . XI I et 272 pag .
Gedachten over den Handel, onder anderen , wet betrekking
tot den geprojecteerden I,I eren Spoorweg naar Keulen . Door
den Schrijver van de Bedenkingen over het Crediet. Te Amjierdam , bij . Guykens . 1832. In gr. 8vo. II en 159 hl.
f I . 80.
v Y ij voegen in onze heoordeeling beide deze werken, bet
cene de doorwrochte Disfertatie van den Heer G REVE I K ,
bet andere een opflel van den kundigen Schrijver der Bedenkin„gen over lice Crediet, hijeen , omdat hedde gefchriften tot
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hetzelfde onderwerp , de ijverheid in den ruimeren zin van
het woord , behooren .
In zijne Inleiding (pag. 1-12) omfchrijft G R E V E i tt de
jverheid, als niet alleen zijnde de fiver, waardoor ieder
welgezinde gedreven words , om zijne middelen van beftaan
onbekrompener to maken, maar ook als de werking der natuurlijke en zedelijke krachten van den mensch met betrekking tot die voortbrenging van winst en genot (productie),
waarvan het welzijn des yolks fchijnt of to hangen . Daartoe
nu heeft de
ijverheid noodig het gebruik der kapitalen en
de medewerking van de reatuurlijke orde der dingen. De winften en genietingen worden dus voortgebragt, of de productie
gefchiedt, door zamenwerking van de ijverheid, de inrigting der atuur, en den omloop van het Kapitaal. De ijverheid is van driederlei aard ; de grondbearbeidende , de bewerkende, en de handeldrijvende . Tot de grondbearbeidende,
of die des landbouws, behoort de eigenlijke landbouw, de veehoederij, de jagt, de visfcherij en het mijnwerk, dus alwat
betrekking heeft tot het vinden en aankweeken van voorwerpen
der natuur. Tot de bewerkende , alwat men wel eens bij uitnemendheid nijverheid of industrie noemt, dus alle fabrieken
en trafieken ; voorts het timmeren, metfelen, fmeden, kleedermaken, en aile handwerken en ambachten . Tot de handeldrijvende
ijverheid behoort de binnenlandfche en buitenlandfche Koophandel . Als vierde foort van
ijverheid kan
men nog aannemen de zoodanige , als tot de binnenlandfche
productie, door uand'having , befcherming, wegneming van
beletfelen en opfcherping van den geest , betrekkelijk is , gelijk die der regtsgeleerden, laatkundigen, geneesheeren, onderwijzers en geleerden in verfchillende vakken ; al welker
arbeid, behoorlijk aangewend, geenszins als onvruchtbaar
voor den Staat, of improductief, to befchouwen is . De zorg
der Oppermagt voor al die foorten van
ijverheid moet
zijn zjdelingsch, d . i . in een' ontkennenden zin ; zoodat de
Oppermagt, over 't algemeen, niet zoo zeer de takken van
ijverheid fcheppe, noch zelfs altijd en overal leide , buige en
kromme, maar veel meer de vrije ontwikkeling, door wegruiming der beletfelen, bevordere. Tot die wegruiming van beletfelen behoort echter, in vele opzigten, eene krachtige werking
der Regering tot handhaving des Regts , befcherming der zeden, en ontwikkeling des verftands . - Het Ifte Iloofdftuk
handelt nu over de veiligheid van elgendommen en perfonen .
Q2
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Het IIde, over de vrijheid der burgeren tot nanwending hnnner nijverheid, a . als grondbearbeidende, b . als de verkregene voor%verpen bewerkende, c. als handeldrijvende . De
Schrijver verklaart zich tegen alle verbodswetten, tarieve,a,
privilegsen, snovopolien, en alle maatregelen van wedervergelding tegen den handel belemmerende nation . Hij erkent de
belastingen Ilechts als een noodzakelijk kwaad, om de huishouding van Staat in (land to houden, maar wil die nimmer
als befchermings- of opvoeringsmiddelen van landbouw,, bewerking of handel hebben aangemerkt, Alleen bij nleuwe nitvindingen of ondernemingen kan, voor een bepaald getal jaren, zoodanige vrijdom worden vergund, als noodig is tot
goedmaking der kosten van de onderneming zelve, niet tot inilandhouding van den nienwen tak van nijverheid . Kan eenige
foort van landbouw, fabrikaat of handel, bij vrije mededinging, zich niet flaande houden, dan moet men then tak laten
varen, en zijne kapitalen anders befleden. Wat men doet tot
bevoorregting van dezen of genen tak, is eerie belasting op de
natie tot voordeel van eenige partikulieren . leder heeft bet
regt to koopen naar zijn eigen voordeel . Ten onregte heeft
men wel eens gemeend, dat de invoer altijd minder moest
wezen dan de uitvoer. De graanhandel inzonderheid moet
vrij zijn, Buitendien zijn hooge regten niet eens in bet voordeel der fchatkist , op den dour . De fuiker (zie bl . 116) had
in Engeland in 1823 opgebragt 2,778,000 ~< . Sterl . In 1824
werd de belasting 20 ten honderd hooger geheven, en nu verkreeg de fchatkist , deels door minderen invoer , deels door
-fluikerij, deels door kosten aan de beambten, flechts 2,537,000
o' StSterl . ; dus nog minder dan to voren . - Hoofdfluk III har.delt over de bedeeling des Regts , waarbij met grond geijverd
wordt tegen de omflagtige, trage en kostbare wijze van regtsvervolging . -- Hoofdituk IV fpreekt over bet openbaar onderwijs en de befchaving der burgeren . De Schrijver verklaart
zich wel voor eene betamelijke vrijheid, maar wil toch op
zedelijkheid en bekwaamheid der onderwijzers hebben gelet .
De eerite Afdeeling van dat HoofdIluk handelt over bet onderwijs in 't algemeen ; de tweede, over bet onderwijs met
betrekking tot bijzondere foorten van nijverheid, als a . den
landbouw, b. bet fabriekwezen, c . den handel . Te regt
merkt de Schrijver ann, dat, gelijk wij in bet openbare,
vooral bet lagere , onderwijs den meesten of zelfs alien volken vooruit zijn, wij danrentegen in de opleiding tot bijzon .
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dere takken van nijverheid ten achtere zijn gebleven . Voorftl
na de fcheiding van Belgie mag, tot opbeuring van landbouw, fabriek- en handeiwezen, hierop wel worden gelet .Hoofdfluk V handelt over de wegen en kanalen . De Schrijver verkiest een welgeregeld tolregt, tot derzelver onderhoud, boven eene algemeen werkende belasting . Ook dit
fchijnt ons overeenkomflig de billijkheid . -- I-let Vlde of laatfle
Hoofdfluk befchouwt fommige zijdelingfche middelen tot bevordering van dezen of genen tak van nijverheid ; a. van den
landbouw, b . van de fabrikatie, c . van den handel . Bij bet
laatile punt wordt inzonderheid gehandhaafd bet beginfel,
dat de gangbare en de innerlijke waarde van bet gemunte
geld gelijk moeten flaan ; terwijl de fchadelijke invloed van
to weinig innerlijke waarde van bet geld op den wisfelkoers
overtuigend words aangetoond . -Alle bijzonderheden in
deze uitgebreide Verhandeling to onderzoeken en to toetfen,
ligt buiten bet beflek van ons Tijdfchrift . Over bet geheel
kan Recenfent met den inhoud volkomen inflemmen . Alles
ademt hier den onbekrompenen geest der Hoogleeraren TYD E M A
en W T T E W A A , aan welke beroemde Staat- en
andhuishoudkundigen de Heer G R E V E I K (wien wij,
zoo wij naar dit zijn werk hem mogen beoordeelen, met
der tijd een Hoogleeraarsambt, of nog liever bet
idmaatfchap van de Tweede Kamer der Algemeene Staten, toewenfchen) zijne Disfertatie heeft opgedragen . Alleen merken wij hier aan, dat bet woord
i verheid hier door ons
deeds in den zin des Schrijvers gebezigd is, zoodat de andbouw en Handel daardoor even zoo wel als bet Fabriekwezen
bedoeld words .
De bekwame Schrijver van bet andere hier aangekondigde
werk onderzoekt eerst de oorzaken van den teruggang des
ederlandfchen handels ; toont daarna, wat deszelfs tegenwoordige toefland is , en gaat verder over tot aanwijzing
der middelen van herflel der nadeelige , en ter betere ont_
wikkeling der voordeelige zijden van onzen toefland . Dit
alles is, naar ons inzien , met uitnemende kennis van zaken
behandeld . Hard moge fomwijlen de waarheid klinken, zij
blijft toch waarheid ; en hartelijk wenfchen wij, dat alle
befturen en alle handeldrij vend en de hier voorkomende wenken ter harte nemen . Dan zal men die verouderde en be
lemmerende inflellingen en plaatfelijke gebruiken laten varen,
die oils reeds zoo lang hebben benadeeld ; dan zulicn zich
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onze kooplieden niet zoo perk, als nog wel gefchiedt, aim
den ouden (lender houden, en men zal ook van onze zijde
in andere landen reizen , om betrekkingen aim to knoopen ,
en zich van den flaat der zaken , mitsgaders de al of niet
goede gelegenheden voor deze of gene onderneming, to onderrigten . Wijders handelt de Schrijver over het continentaal
d¢bouche , befchouwt de natuurlijke en flaatkundige gefleldheid der verfchillende Staten van Europa, en befluit daaruit , dat Been land zeehavens bezit , met zoo veel voordeel
tot den handel met centraal Europa voorzien , als onze Hollandfche . Het daarop volgende Hoofdfluk weidt nit over de
Rhijnvaart , en den geprojecteerden (waarom niet liever ontworpenen?) ijzeren fpoorweg.
Deze rubriek wordt in het
zesde Hoofdfluk vervolgd , en in het zevende nader overwogen . Het v66r en tegen wordt goed niteengezet, en de
zwarigheden worden , naar ons inzien , toereikend opgelost
want wiskundige zekerheid kan men niet in alles vorderen ;
de waarfchijnlijkheid is voor den goeden uitflag der onderneming, wits men er niet to ang mede wachte . Hierop
levert de Schrijver eenige verdere vooruitzigten, handelt
daarna over de .ntrepots , gelijk die naar zijn inzien behoorden to zijn, en verder over de Banken, gelijk hij die
wenschte to hebben ingerigt . (Over die inrigting der Bank
en over het uitgeven van Credietpapier is de Schrijver reeds
bevorens in cenigen penneflrijd met een' ander' Recenfent
in dit Tijdfchrift getreden .) Eindelijk oppert de Schrijver
zijne gedachten over den kolonialen handel . Ook op ava en
in onze verdere Oostindifche bezittingen wenscht hij de invoering van het niet met papierengeld to verwarren Credietpapier, vooral om de fchaarschheid van nurnerair in die kolonien .
aar het oordeel van Recenfent zou die invoering
aldaar noodiger en gemakkelijker zijn , dan bier to lande ; zonder daarom to willen ontkennen , dat men aan de ederlandfche Bank eene veel nuttiger flrekking voor den handel mag
toewenfchen . In elk geval verdienen de voorflellen des
Schrijvers een ernflig en onpartijdig onderzoek, fchoon zeker het verwezenlijken zijner plannen vele bezwaren zal
inhebben ; maar men kon altijd met het als goed erkende
en ligtst uitvoerlijke beginnen , gelijk hij wenscht . ammer
is het, dat de anders zoo vloeijende flijl door zoo veel
noodelooze bastaardwoorden, gelijk Continent voor Vasteland ,
C'entraal Europa voor Middel-Europa en dergelijke meer,
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ontlerd wordt . (Het antwoord op de antikritiek des Schrij_
vers tegen de recenfie der Bedenkingen over het Crediet, in
dit Tijdfchrift, laten wij aan then der zake wel kundigen
beoordeelaar over .)

Een Huisfelijk Tafereel uit oord-Holland ; of trekken van het
karakter, de zeden en gewoonten der oord-Hollanders , benevens eenige bijzonderheden van belangrijke plaatfen dezer
Provincie. Door T. VA S P A
, Predikant. Te 's Gravenhage , bij A . Kloots . 1832 . In gr . 8vo . 223 BI. f 2 - 40 .
lie inhoud des boeks beantwoordt aan den titel . De Schrijver wilde den
oord-Hollander, vooral zoo als hij op bet
platte land leeft , en eenige fireken van dit vruchtbaar gewest nader doen kennen en naar waarheid fchetfen ; hemzelven
(den oord-Hollandfchen landman) aanleiding geven tot nuttige opmerking en verbetering , en den lezer, in een uur van
uitfpanning, onderhoudende en nuttige lektuur bezorgen . Het
werkje is verdeeld in veertien Hoofdflukken, die de volgende
opfchriften hebben : Eene befchrijving, voor alien misfchien
niet even aangenaam , dock nogtans noodzakelijk . Een avondpraatje en een nachtbezoek . De gastdag. De hooge vloed
(1825) . De zelfmoord. 4llerlei . Een reisje tot vermaak .
Het verlangen naar huffs . De begrafenis . De kermis. De bevalling. I-Iet komt nader . De onverwachte proef. De bruiloft .
Men vindt hier veel merkwaardigs in een goeden i°ijl en op
eene zeer onderhoudende wijze voorgedragen . Gedurende
een twaalfjarig verblijf in oord-Holland had de Heer VA
SPA
gelegenheid, om zeden en gewoonten der landlieden
to leeren kennen . Dit Tafereel (lrekt ten bewijze, dat hij
een goed waarnemer is en eene gelukkige gave van mededeelen heeft . Hij doet de goede hoedanigheden der landlieden uitkomen en verzwijgt geenszins de gebreken, maar gewaagt van de kwade gewoonten op eene wijze, die gefchikt
is, om wenken tot verbetering ingang to doen vinden . Rec .
flelt dit vaderlandsch voortbrengfel boven menigen roman
van vreemden oorfprong . Her verhaal heeft niets overdrevens, en toch weet de Schrijver de aandacht to boeijen . De
hoofdperfoon, een landman in een der fchoon 2 e gedeelten
van oord-Holland, do Streek, tusfchen Hoorn en Enkhuizen,
liceft een helder vertland, en legt "eels cone edele gezind-
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held aan den dag . De befchrijving van zijn huis en huffs .
gezin, de fchets der leefwijze van andere dorpelingen, de
fchildering van kermisvreugde, van bruiloft en begrafenis
enz ., alles is doorgaans overeenkomfig natuur en waarheid .
Een reisje door andere gedeelten van
oord-Holland geeft
gelegenheid tot bet vermelden van plaatfelijke bijzonderheden
ginds en elders , welke misfchien niet algemeen bekend zijn.
Van then aard is b . v . bet volgende , dat , bl . 161 , aan .
gaande bet flot to Schagen wordt verhaald : „ Merkwaardig
zijn de porfierileenen pilaren op de groote zaal, welke de
voorfle hoeken van den fchoorfteen onderfchragen ; ik zag
dezelve met bewondering, zoo glad en glansrijk als zij waren . 73elangrijker nog zijn deze fieraden van dit fot, als men
daarbij verneemt , dat een der Heeren van Schagen dezelve
op eenen kruistogt uit Afrika heeft medegebragt, uit de
puinhoopen van eene aloude ftad, Carthago genaamd ."
Rec . meent bl . 77 . reg . 9 en 11. eene druk- of fchrijffour opgemerkt to hebben in de plaatfing der woorden : ter
regterz de en aan hunne linkerhand. Voorts ftaat b1 . 173
voldoenend in plaats van voldoende . Kan de zon eene koesterende warmte mededeelen aan levenlooze fchepfelen ? De plan_
ten, bier (bi . 47) blijkbaar bedoeld, hebben immers een
groeijend leven . Ook bloeijen de bloemen to Uitgeest wat
vroeger in bet jaar, dan bl . 105 fchijnt aangeduid to worden. Maar deze kleine onnaauwkeurigheden- zijn naauwelijks
noemenswaardig . Een lief plaatje , bet woonvertrek van een'
oord-Hollandfchen boer voorftellende, verfiert bet titelblad .

Dag- en

achtflukken, uit de Portefeuille van de Cebroe-

ders Spiritus .Asper en Spiritus
warden, by

enis . II Deelen . Te eeuSteenbergen van Goor. 1833. In gr. 8yo.

592 BI. f 5 - 40 .
Zomervruchten , in herhalen door c .
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Hoogduitsch . Te flmflerdam, by C .

D E R.
Uit het
. Schleijer . 1833 .

In gr . 8vo . 303 BI. f 3- 30.
Merkwaardige Reisavonturen en zeldzame
moetingen to water en to land.
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In gr. 8vo . 358 Bl.

De arme uitenant en zijn Huisgezin , door F . H E R B I G .
II Deelen . Te eeuwarden, by H . C . Schetsberg . 1834.
In gr . 8vo . 398 Bl. f 4 - 50.
.Tom Kipoer. De Verzoendag, eene Familiegefchiedenis . Uit
het Hoogduitsch . Tlan D A V I D R U S S A. Te Amfllerdam ,
bij . C . van Kesteren . 1833 . In gr . 8vo . 238 Bl. f 2-40.
De Beproevingen van Margaretha yndfay . Uit het Engelseh .
II Deelen . Te Groningen, bij W., van Boekeren . 1833 . In
gr. 8vo. 453 Bl. f 4 - 80.
17ij de menigte van uitkomende boeken, fchiet ons Tijdfchrift, fchoon er zestien nommers elk jaar van in het licht
verfchijnen, to kort in uitvoerigheid, om uitgewerkte en
beredeneerde Recenfien van al dezelve to plaatfen . Kortheid is dus, helaas! bijna het eerfle vereischte eener beoordeeling geworden ; en die zoo veel mogelijk met juistheld gepaard to doen gaan, is het hoogfle, dat voorloopig
van ons kan gevorderd worden . Er zijn echter altijd werken, die eene wijdloopiger, hetzij gunfige, hetzij ongunflige beoordeeling, tilt den aard der zaak, voor zich afvragen . Romans , compilation nit Reisbefchrijvingen en dergelijke gefchriften behooren echter zelden onder deze laatfle rubriek . Immers zij zijn doorgaans niet voor de eeuwigheid gefchreven, en, hoe verdienflelijk in hunne foort, behooren zij tot lectuur voor leesgezelfchappen , voor thee_
en ontbijttafel, worden doorgaans ddns gelezen, en daarna
vergeten . In geletterde boekverzamelingen wordt flechts
aan weinigen eene plaats, als bij uitzondering, ingeruimd .
Vormen zij dus eene onfchadelijke, fomwijlen nuttige en
altijd aangename flof van lectuur, dan beantwoorden zij
reeds toereikend aan hunne beflemming .
Volmondig mogen wij dit dan ook zeggen van de Dagen
achtftukken van Spiritus Asper en Spiritus enis . De
autokritiek, voor het tweede deel geplaatst, is gegrond,
met uitzondering van het ongunflige , daarin nopens Florentijn of de Beproeving aangemerkt, hetwelk er ook alleen
eenigzins in gehekeld wordt , om de aandacht der lezers des
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to meer daarop to vestigen . Het zonderlinge en onwaarfchijnlijke in het verhaal is in vele andere even zeer aan
to treffen ; en wij hadden zoo wel in dit, als in andere
werken, wel wat nicer historifche waarfchijnlijkheid, al ware het zonder eenige historifche -waar .heid, gewenscht . Maar
mogelijk zou het wonderzuchtige publiek de verhalen dan
weder to alledaagsch vinden . Het boeijende en waarfchijnlijke to vereenigen, is het toppunt der kunst van den Romanfchrijver ; dock weinigen zijn in ftaat, tot zulk eene
hoogte to klimmen .
S P t n E R althans geeft in zijne Zomervruchten vele vertellingen, welker inhoud even zonderling is . Zijne Fior di
evante (Bloem van het Oosten), het eerfte in dezen bundel voorkomende verhaal, zou ons het meeste bevallen ;
maar de hier voorkomende droomnen zijn weder zoo onnatuurlijk, dat wij wel eens meesmuilden over deze wijze der
tegenwoordige Romanfchrijvers , om het wonderbare hunnen
lezeren voor to houden , en toch alles zoogenaamd natuurlijk op to losfen, fchoon die oplosfing zelve veelal even
onverklaarbaar is , wegens de zonderlingheid van den droom ,
als wanneer die droom als werkelijke gebeurtenis ware
voorgefteld .
De merkwaardige Reisavonturen enz . zijn door den Heer
F R Y I
K vrij aardig bijeengezocht en vrij gelukkig gekozen .
Voor eesbibliotheken is dit boek uitnemend gefchikt .
De drie nu nog volgende Romans zijn bijzonder leerzaam ,
en boeijen toch Reeds bij de lezing .
De arme uitenant en zijn Huisgezin is niet zoo treurig van inhoud , als men denken zoude . Ilet moeijelijk to
aitenant fchijnt ons goed volteekenen karakter van den
gehouden, en de wijze, waarop de geaardheden zijner kinderen zich ontwikkelen, is natuurlijk . Treffend zijn onder
anderen de lotgevallen van anus en Mathilda .
.Tom Kipoer ,. of de I7erzoendag, is eene belangrijke bijdrage van een' deskundigen omtrent de zeden en denkwijs,
de godsdienstverfchillen en de inborst der hedendaagfche Israeliten . Wij vonden bevestigd hetgeen wij altijd vermoedden : bijgeloof en huichelarij hij velen nit de domme menig_
te ; bij de geleerden, of rabbijnsch Farizeisme, of een half
fceptisch Theisme , dat alle eigenlijke Godsopenbaring verwerpt ; zuiver Mozaisme bijna nergens .
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De beproevingen van Margarezha yndfay zijn van eene
geheel zedelijke en zonder inmengfel van dweepzucht gods_
dienftige ftrekking. Menfchen- en wereldkennis , zoo wel
als dichterlijke vinding en vroomheid van hart, hebben doorgaans de pen des ongenoemden Schrijvers befluurd .
Wij vinden dus geene redenen, om een enkel van de hier
aangekondigde boeken aan jeugdige lezers of lezeresfen of
to raden, maar mogen hun de meesten derzelven integendeel,
tot verpoozing van beroeps- of huifelijke bezigheden, ter
lezing aanbevelen .

Korte Schets der Griekfche en Romeinfche Mythologie . Eene
Handleiding bij het Onderw s in Gymnafien en Huisgezinnen . Met geflachtkundige Tafels en antieke 4fbeeldingen .
Door . . D E GE D E R , Philof. Theor . Mag . it. Hum .
Doctor. Te 's Gravenhage en Amflerdam, by de Gebr .
van Cleef
. In l2mo . XII, 160 bl. f 1- 50.

In hoeverre deze Mythologie eene vertaling of omwerking
is van een dergelijk flukje, door den Hoogleeraar ESCHEtyB U R G gefchreven, kan Recenfent, die de Hoogduitfche Mythologie niet bezit, niet beoordeelen . In alien gevalle komt
deze Mythologie wel to pasfe, dewijl men aan eene goede
handleiding in dit vak van ftudie op de atijnfche fcholen
gebrek had . Het ftukje van DAM, hoe doelmatig, ja zelfs
uitmuntend, indien men de allegorifche en fymbolifche verklaring der fabelen weglaat, is, en wegens die bijvoegfelen,
en wegens andere redenen, minder bruikbaar . Mythologic
op de atijnfche fcholen en in bet algemeen moet hulpwetenfchap zijn, geen hoofdwetenfchap, aenzij bij enkele geleerden, welke zich er aan toewijden, om de grenzen der
wetenfchappen uit to breiden . Gnat men van datgene af,
hetwelk in de Fabelkunde enkel historisch is, dan verliest
men zich in een duister veld van gisfingen en befpiegelingen,
van welke de eene al onzekerder is dan de andere .,
Om deze redenen hadden wij bet boekje van den Heer
D E G E D E R gaarne Dog wat eenvoudiger willen hebben
ingerigt, en liever al die naamsoorfprongen gemist, waarvan de Schrijver zelf, bl . 44, op H E r H rE s T U s verklaart
„ Men zegge met SOCRATES, dat wij Diets weten, dan
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onze onkunde . " Over bet algemeen gelooven wij, dat D E
GE DER geene reden zal hebben, om zijnen tijd, aan dic
fchoolboekje befteed, met leedwezen terug to wenfchen :
maar uren, aan TIM rE U S I . OCR U S befteed, zijn nog beter
befteed . Eene Mythologie voor jongelingen to vervaardigen,
valt onder bet bereik van zeer velen . En zoodra iemand cene
eenvoudiger Methode, als de onderhavige, zamenf'elt, is
bet werkje van D E GE DER fpoedig vergeten . Maar TIMX U S
o C R U s gal zijnen roem , welke nu reeds niet Bering is , meer en meer vestigen . Daartoe wenfchen wij hem
lust en aanmoediging en eene eervolle ftandplaats . Het is
een niet dagelijksch verfchijnfel , dat iematid eene grondige
en uitgebreide kennis der Griekfche iteratuur vereenigt met
,de kennis der Mataematifche wetenfehappen .

P.

TERE TII AFRI Comoedhe, ext . Dat is : De Komedien
van T ERE T I U S , naar de beste uitgaven verbeterd, en
it. Doctor en
E,
opgehelderd door A . G . V A C A P P E
Conrector to lrmflerdam . Te Amflerdam, b j . H . Stumpe .
In ki. 8vo. VI, 270 bl. f 1-80 .
I

V ij hebben wet eens getwijfeld, of bet goed ware, jonge
lieden de Komedien van TERE TIUS in handen to geven,
omdat dezelve hier en daar, naar ons gevoel, onkiesch zijn,
en vele moeijelijkheden in verfchillende uitdrukkingen en den
ftijl bevatten, om nu niet van de versmaat to fpreken . Deze
uitgave, ten behoeve der jeugd vervaardigd, getuigc, dat
E van een ander gevoelen is , en in
de Heer V A C A P P E
die twijfelingen niet deelt . Wat de uitgever aan T E RE T I U S
gedaan heeft, kan met weinige woorden gezegd worden . De
tekst van BE T EY is met eenige verandering gevolgd .
Waarin de uitgever van BE T EY verfchilt, daarvan heeft
hij in eenige aanteekeningen rekenfchap gegeven . Er is eene
kqrte Verhandeling over de metro van T E R E T I U s bijgevoegd , meestal zaamgefteld Hit BE T EY, HERMA en anderen . Eindelijk vindt men een Index atinitatis, opgeinaakt
naar de keurige Dictaten van RUH KE IUS .
Veel eigen werk vindt men dus in deze uitgave niet , ook
Diet in de annotatio, welke meest eene opnoeming van bet
gevoelen van anderen bevat , en de kennisgeving , dat de
uitgever zich bij dien of dien voegt . Wij nemen dat gaarne
voor notificatie aan, en wachten met verlangen naar de
groote en kritifche uitgave, welke de Heer VA C A P P E
E
onderhanden heeft, zoo echter, dat wij' hem niet tot haastmaken aanzetten .
o . I II . Boekbefch . bl . 117 . reg . 6. flaat gekost, lees getroost .
bl . 128. reg . 12. moet zijn de 41gemeene 4rmen .

BOEKBESCHOUWI G.
ieutine
eerredenen , door W . A . V A
H E
GE .
Ilde Dcel . Te hnflerdasn, bij . van der Hey en Zoon .
In gr . 8vo . XII en 360 bl . f 3 - 90 .

D

o Hoogleeraar V A H E G E fchenkt ons hier cenc
nieuwe proeve van zijnen kanfelarbeid , waarvan thans
vijf bundels het licht zien . 's Mans room , ook als Kanfelredenaar , is to wel gevestigd, dan dat doze nieuwe
bundel onze loffpraak of aanbeveling bij hot Publiek zou
behoeven ; en zijne wijze van prediken is to algemeen
bekend, dan dat hot noodig zijn zou , daaromtrent in
bijzonderheden to treden , en het eigendommelijke van
then preektrant in hot licht to flellen . Wij zullen alzoo
flechts , ten behoeve van hen , die zich dit deel nog iaiet
hebben aangefchaft , een beknopt verflag van deszelfs
inhoud geven ; terw1jl eene en andere bedenking , welke
wij aan het oordeel des Iloogleeraars onderwerpen , ten
blijke moge ilrekken van hot groot gewigt, dat wij
aan zijn predil:werk en aan den invloed van zijn voorbeeld hechten .
t6ne algemeene aanmerking zij het ons vergund vooraF
to doen gaan . Hot fchijnt ons toe , dat in de ontwerpen dezer eerredenen al to veel eenvormigheid heerscht ;
con gebrek , dat ook den kanfelarbeid van a. E I H A R D
eigen is , gelijk deze groote Man zelf nederig heeft erkend in zijne Geflkndnisfe . Hij brengt daar to zijner
verontfchuldiging bij , dat zekere trichotomicin al to natuurlijk zijn , dan dat men zich van dezelve niet menigmaal zoude moeten bedienen . In dat gevoelen fchijnt
to flaan . Meest alle preken , in
ook V A
H E
G E
dezen bundel voorkomende , zijn in drie flukken verdeeld, waarvan elk wederom drie onderdeelen bevat .
Maar wij meenen dit geenszins to mogen goedkeuren noch
ter navolging aanprijzen . Rec, is veeleer van oordeel,
R
BOEIKBESCH . 1834 .
O . 6.
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dat de Christenleeraar zich zooveel mogelijk op afwisfeling en verfchcidenheid moet bevlijtigen , en dat bijkans
elke tekst en iedere flof eene andere behandeling niet
flechts toelaat, maar ook vordert .
De Ifle eerrede handelt over de toekomende wergild,
als eene wereld vrij van zonde , naar Openb . XXI : 27a .
Eerst words de toekomende wereld als eene wereld vrij
van zonde voor oogen gefleld . Dit komt op drie dingen neder : dat men er noch in de aanfchouwing der
zonde deelt, noch van dezelve iets to lijden heeft , noch
zich aan haar vergrijpt . Ten tweede worden de redenen
aangewezen, waarom aan die wereld de vrijheid van
zonde moet worden toegekend . Daarbij wordt op drie
dingen gelet : op de inzigten , welke wij vertrouwen
mogen , dat aan de gezaligden eigen zijn ; op de verandering , welke wij weten , dat de mensch bij zijn flerven ondergaat , en op de verklaringen , welke in den
Bijbel nopens een beter leven voorkomen . Ten derdo
wordt gehandeld over de waarde, welke de toekomende
wereld wegens deze vrijheid van zonde voor ons menfchen heeft . Die wereld words, namelijk, daardoor eerst
regt aanfchouwelijk voor ons verfiand, en eerst regt begeerlijk voor ons hart . Eindelijk words de invloed aangetoond , then zulks op ons hebben moet . Het moet
flrekken tot drie dingen : tot onze waarfchuwing , befluring en vertroosting . - Deze eerrede bevat veel fchoons
en belangrijks . De Hoogleeraar vergunne ons echter eene
vraag . Staat , hetgeen wij bl . 11 en 12 lezen : „ Het is
waar, de gezaligden blijven vrije wezens , die tusfchen het
goede en kwade kiezen kunnen, en dus altijd aan zekere
verzoeking onderhevig zijn," niet met den overigen inhoud dezer
eerrede in tegenfpraak ? Verzoekingen in
den hemel ! En van welken card zullen dan toch die
verzoekingen zijn ? Hoe , waardoor zullen ze otatilaan ? - og iets . Due dingen is eene geliefkoosde uitdrukking bij v A
1i E
G E . Zij verdient dit toch niet
door keurigheid, en moet zelfs mishagen , als zij zoo
dikwijls wederkeert . In deze preek komt zij driemaal
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voor , op bl . 5 , 9 en 20 .
ater troffen wij ze telkens
aan ; zie bl . 36 , 54 , 81 , 97 , 110 , 242 , 276 , 313 ,
319 en 343 .
De Ilde Preek heeft ten tekst Phil. III : 12 , 13 .
De Hoogleeraar volgt bier de thans veelal afgekeurde
uitlegging van K A V I
en anderen , volgens welke
P A U u s bier van zijne hem Heeds bijblijvende onvolkomenheid fpreekt . „Den wensch naar de gelijkvormigheid aan C H R I S T u s bier op aarde , opdat hij Hem
bier namaals ook gelijkvormig wezen mogt , geuit hebbende, verbeeldt zich de Apostel dit leven als eene loopbaan , waarin die Heer hem , gelijk de eene Ilrijdgenoot
den ander, immer vooruit blijft . Hij verklaart dan aanflonds aan zijne lezers , dat hij Hem nog niet bereikt
heeft , veel min tot den eindpaal der volmaking gekomen
is . een, zegt hij, maar llij zet nog fleeds bet loopen
voort, den voor oogen zijnden Voorganger onafgebroken navolgende . En waartoe die onvermoeide poging ?
Om Hem , hoezeer die hem op den duur ontvliedt, to
achterhalen ? a ! gewisfelijk . Doch hij kent de menfchelijke zwakheid, hij kent zijn cigen onvermogen, en durft
zich niets beloven . Intusfchen brengt het woord gr pen , of achterhalen , hetwelk hij nu gebruikt , hem to
binnen , wat C H R I S T U S met hem op den weg naar
Damascus gedaan heeft . Toen heeft die hem achterhaald,
offchoon hij als vervolger der gemeente voortfnelde ,
zonder zich rust of verademing to gunnen . Dit vergelijkt hij nu met zijn tegenwoordig beflaan . Hetzelfde
wenscht hij, dat hem ten aanzien van then grooten Voorganger gebeure ." - Zoo bevatten dan deze woorden de
belj~denis van P A U U $ nopens de hem leeds bijblqvende onvolkomenheid ; welke belijdenis eerst met opzigt tot haren inhoud , ten tweede met toepasfing op
onszelven wordt overwogen . Gelijk de uitlegging dezer
plaats zich, naar ons inzien, door natuurlijkheid en eenvoudigheid aanbeveelt , zoo is de behandeling geleidelijk,
fchoon en treffend .
De IIlde eerrede , over Spreuk . IX : 10a ., de vreeze
R2
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des Heeren is het beginfel der w~sheid , werd kort na
het uitbarlten van den Belgifchen opffand en bij de hervatting der Akademifche lesfen uitgefproken . Eerst wordt
de inhoud der fpreuk nagegaan, dan derzelver waarheid
voorgefteld , en eindel jk aangetoond , hoe wij haar als
een regel onzes levens volgen moeten . Wij vergeleken
met deze Preek eene eerrede van Prof. C A R I S S E
over hetzelfde onderwerp , in 1815 , mede bij den aanvang der Akademifche lesfen , gehouden , en to vinden
in den derden bundel zijner eerredenen (te Amf1 . bij
V A
D E R H E Y, 1817) .
Ook daar wordt eerst de
zin der tekstfpreuk uitgevorscht , ten tiveede derzelver
waarheid voorgeteld, en eindelijk het toepasfelijk gebruik aangewezen . De fchets is dus in beide Preken dezelfde . Doch in de verklaring der fpreuk wijken deze
twee Geleerden eenigzins van elkander af. Bij V A
fchijnt zij hierop neer to komen : GodsG-E
H E
dienst is het begin, de aanvang der ware levenswijsheid .
Sch!Xnt , zeggen wij ; want het was ons bij lezing en herlezing niet regt duidelijk , wat de Hoogleeraar bedoelde .
Voigens C A 11, t s s E heeft zij dezen zin : Regte Godskennis is bet voornaamfle, het voortreffci kfe, het topH E
G E
blijft
punt der menfchelijke wijsheid . V A
meer bij het algemeene, c A R I S S E treedt meer in bijzonderheden . Beiden geven hoogst belangrijke en nuttige wenken, vooral aan de Akademifche jongelingfchap .
eerrede , eene maand na de vorige gehouDe IVde
,
handelt
over
de medewerking van alle kwaad tot
den
heil van den waren Christen , naar Rom . VIII : 28' .
Drie ftukken , de zin , de zekerheid en de invloed van
deze leer des Apostels , maken de hoofdverdeeling uit .
In den tekst liggen drie dingen opgefloten : dat alle
kwaad tot heil medewerkt ; dat dit den waren Christen
geldt ; dat zulks boven alien twijfel verheven is . De
zekerheid dier Apostolifche leer volgt nit de befchouwing
van Gods deugden, de voorbeelden uit den Bijbel, en de
getuigenis der ervaring ; en ter aanwijzing van den invloed wordt de aandacht op drie dingen gevestigd : op
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bet geduld onder de bezoeking , de liefde jegehs God ,
en de hoop op de toekomst . -- Bij het tweede deel ,
de waarheid der Apostolifche leer betoogende , herinnerden wij ons de opmerking van een' Recenfent in dit
zelfde Tijdfchrift, (dladerl. etteroef . voor Mei, 1830 .
bl . 238) die aldaar beweert , dat het overbodig is, na
eenige uitfpraak des Bijbels to hebben toegelicht , die
uitfpraak dan nog als waarheid to doen kennen , en het
daarom afkeurt, dat, in cene eerrede over Rom . VIII :
24a . , de waarheid , welke de tekst leert , in bet eerfle
deel wordt getlaafd . „ De taal ecns Apostels -- fchrijft
de ons onbekende bcoordeelaar -- heeft zoo iets niet
noodig . Zijn gezag als Apostel is voor hetgeen hij zegt
raving genoeg . Bij zulke uitdrukkingen , welke men wel
meet hoort , toont men weinig to denken . Alleen moeten de woorden des Bijbels worden opgehelderd ; dan
ftaan zij vast , ook zonder eenige nadere Raving ." Het
laatfte willen wij gaaf toeftemmen , maar ontkennen de
gevolgtrekking . Indien deze redenering doorging, zou
men geene bewijzen voor een eenig leerftuk des Christendoms mogen bijbrengen . Over de woorden van P A UU S , Rom . II : 11 , daar is geene aanneming des perfoons bt God, predikende , zou mcil die waarheid niet
uit Gods volkomenheden mogen betoogen . Op denzelfden grond lion men beweren, dat men, over eene Apostolifche vermaning tot dezen of genen pligt fprekende ,
geene drangredenen moot aanvoeren, maar zich enkel bepalen tot de herinnering : een Apostel heeft het bevolen ! - De Hoogleeraar V A H E G E toont ook in
deze Preek, van een ander gevoclen to zijn, en wij oordeelden het punt bclangrijk genoeg, om ons deze uitweiding en , naar wij vertrouwen , befcheidene aanmerking op het werk eens Medearbeiders in dit Tijdfchrift
to veroorloven .
De We eerrede, in de lijdensweken gehouden, heeft
tot tekst j o A
. XIII : 1-11 .
De Hoogleeraar ziet
in de door j E z u s aan zijne Discipelen verrigte voetwasfching eene opwekking tot nederige en dienstvaardige
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lietde. „ Hoc certe univerfe huic loco inest" (fchrijft
de Heer V A o o R D T, thans Hoogleeraar to Groningen, in zijne voortreffelijke Disfertatie de religione Christiana , ad eonjunetionis et focietatis fzidia alenda et
promovenda, cum aptisfima tum efcacisfima . Tral .
ad Rhen . 1821 . p . 137 . in not .) „ etfi non negamus
„ ex context3 oratione hic inprimis fpectari mutuam
• Christianorum , in emendandis aliorum moribus , cu• ram ; adeo ut conferri posfit adhortatio , qux repe• ritur Hebr. X : 24 ." Wij deelen deze opmerking mede,
omdat wij niet weten, ze elders to hebben aangetroffen,
offchoon wij ons van hare juistheid niet kunnen overtuigen , en aan het gewone gevoelen , door V A H E o E gevolgd , blijven vasthouden .
In de drie volgende Preken words de gefchiedenis van
A i M A
den Syrier behandeld , en vruchtbaar gemsal t voor het hart en den wandel . Ziehier de onderwerpen : VI . Gods b~rzondere handelwtyze met des
mensch, dat Hij hem tot zone verlosfing uit den rampfpoed als bq trappen voorbereidt , naar 2 Kon . V : 1-8 .
VII . De aanfchouwehkheid van Gods deugden in 's menfchen verlosfing uit z!ynen rampfpoed , naar 2 Kon . V
9-14. VIII . De dankbaarheid van den beweldadigden
mensch , zoo als dezelve Gode welbehagel~k is , naar 2
Kon . V : 15-19a .
De IXde
eerrede, op den 30 October 1831, daags
v66r den gedenkdag der Kerkhervorming , uitgefproken ,
heeft ten tekst Deut . XXX : 11 .14, en handelt over
onze gemeenzaamheid met het woord van God . Een
hoogst belangrijk en voortreffelijk ftu .k , waaraan wij ,
zoo wat inhoud als vorm en flijl betreft , den voorrang
boven de meeste Preken in dozen bundel zouden toekennen .
In de Xde words, naar j o A
. Ill : 19-21, 's menfchen afkeerigheid van hot Evangelie als de vrucht van
deszelfs gehechtheid aan de zonde befchouwd . V A
H E
G E
houdt de tekstwoorden to regt voor woorden varl j r z u s , niet van den Evangelist ; en , offchoon hij dit niet uitdrukkelijk verklaart, is het echter
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dat hij daarin geene zijdelingfche be .

risping aan

I C 0 D K M u s over zijn geheim nachtbe-

zoek vindt ;

welk gevoelen dan ook volilrekt ongegrond

en verwerpelijk is . H E R D E R zegt waar en treffend ;
„ Man hat gemeint , dasz j E s u s feine Rede vom icht
and der Finflernisz dem
wende ,

weil er des

i j o D E M u s zum Vorwurf
achts zu ihm gekommen fey .

Kleinliche Anwendung !

I K 0 D E M u s fuchte das

icht

felbst im Dunkein ."
In de XIde

eerrede worden, naar DI A T T H . XXVI :

14--16 , de eerfle flappers van j U D A S tot ha verraad
z?jns Meesters in bet regte licht voorgefleld, en vervolgens als een fpiegel voor onszelven befchouwd . Uitdrukkingen als deze : „ naar de plaats , waaruit hij af„ komilig was, heette hij in de wandeling j u D A S Iska„ rioth" (bl . 266) en : „ de rampzalige , die wegens
„ roof of huisbraak bet fchavot beklimmen moet -

-

„ heeft misfchien reeds in bet ouderlijke huis door kleine
„ ontvreemdingen of fnoeperijen den diefflal aangeleerd"
(bl . 280) fchijnen ons met de waardigheid van den kanfel to flrijden .
In de XIIde

eerrede ,

even als de vorige in de lij--

densweken gehouden , words het opfchrift aan bet kruis

van j E z u s (j 0 A

. XIX : 19b .) uit vierderlei oogpunt befchouwd : als ergerlijk voor de
oden, als fchan-delijk voor P I
A T u s, als fmartelijk voor j E z U s,
en als bevorderlijk voor bet Christendom . Zij flrekt tot
een bewijs , dat de Hoogleeraar, ook over eene fchrale
flof , belangrijk en treffend weet to prediken .
De XIIIde
eerrede, ter nagedachtenis van 's Heilands weldadig leven, heeft ten tekst de woorden, Hand .
X : 38 : welke het land doorgegaan is , goeddoende .
Eerst wordt aangetoond, hoe de tekst ons tot zulk eene
nagedachtenis geleide ;

ten tweede , wat de gefchiedenis

ons tot deze nagedachtenis aan de hand geve ; ten derde,
welke gevolgtrekkingen uit die nagedachtenis to onzen
nutte voortvloeijen .
11

s Menfchen kortzigtigheid is bet onderwerp der XIVde
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eerrede , naar j 0 B VIII : 9' . : 1v j z jn van
of laatfte
gisteren en weten nicts . Ongetwijfeld zal deze Preek
zoowel to Amfierdam , waar zij cerst , op den 22 ulij
1832 , gehouden werd , als to
eiden , waar zij kort
daarop met eenige verandering werd uitgefproken , met
algemeene belangf'elling en flichting zijn aangehoord . Zij
is bijzonder gcpast voor de tijdsgelegenheid, met warmte
gefleld , en rijk aan treWende opmerkingen .
Gods zegen ruste ook op dezen arbeid van den geleerden en ijverig werkzamen V A
H E
G E
, en zijn
nuttig leven worde nog ang tot heil der vaderlandfche
Kerk gefpaard !

H

I

U G o G R O T I u s, de veritate Religionis Christianx .
Editionem novam curavit et felecta annotatione infl;ruxit j O . T H E O D . BERG DI A , Theol . et it .
. Doct . Vol . I . ugd . Batav . apud C . G. Menzel
Hum
et . C . Czfvcer . 1831 . Forma oct . maj . XXIV et 310
Pagg- f 3 - :

ndien men de Heilige Schriften uitzondert, is er waarfchijnlijk geen boek , dat zoo ontelbaar dikwijls en in
zoo vele talen is uitgegeven , als dat van G R 0 T I U S ,
over de waarheid van de Christelijke Godsdienst . Het
werd oorfpronkelijk opgefteld ten dienfie van Zeevarenden, in
ederdicitfche verzen, gedurende de gevangenis
van onzen grooten andgenoot, en uitgegeven in 1622 .
I-Hij zelf vertaalde het daarna in
ai jnsch proza,- en
er ver chenen vervolgens ontelbare drukken van , fommige
met, andere zonder de Aanteekeningen, die de Schrijver er later op vervaardigde . Eenige Bier uitgaven vindt
men opgenoemd bij w A C H , Biblioth . Thcolog . T . I .
pag . 825 fqq . en de daar aangehaalde Schrijvers ; in de
Voorrede voor de tegenwoordige uitgave ; maar inzonderheid raadplege men K 0 E C H E 1 I Historia
ibri
Grotiani , to vinden voor het 3de Deel van 's mans uitgave dezes gefcbrifts . Ook werel bet vertaald in het eder-
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dultsch , Fransch , Hoogduitsch , Engelsch (met een zeP Avende book tegen de Roomfchen van s I nI 0
Hongaarsch,
Deensch,
Zweedsch,
Grieksch
T R I K) (*) ,
(wij meenen , oud en nieuw) ; j a zelfs in bet 14rabisch,
111aleisch en Chineesch ; misfchien ook wel in nog meerdere talen ; althans , indien wij ons wel herinneren ,
liebben wij van eerie Rusrfche vertaling gehoord . De
verdienften van dit allervoortreffelijkst work werden dan
ook meermalen in het licht gefteld , en wig verwachten
er weldra jets opzettelijks over in bet 2de Stuk van de
Gefchiedenis der 1lpologetiek van den geleerden en fcherpzinnigen V A
S E
D E . Wij moeten ons bepalen tot
eene eenvoudige aankondiging van deze nieuwe uitgave .
Men vindt alzoo bier , na de ijst van Inteekenaren ,
zoo binnen- als buitenlands (de laatfte alleen bijna
200 exemplaren), eene Voorrede van den tegenwoordigen
Uitgever, den met roem bekenden . T . B E R G M A ,
berigt gevende , deels van de voornaamfte uitgaven dezes beroemden werks , deels van de wijze , waarop de
tegenwoordige is ingerigt , to weten zoo , dat de Pariifche uitgave van 1640, als onder toezigt van den Sclirijver zelven gedrukt , gevolgd is ; de verdeeling in § § ,
met den hoofdinhoud op den kant geplaatst ; de Aanteekeningen van D E G is o o T (meest aanhalingen van
andere Schrijvcrs) , met gebruik van den arbeid, daaraan door K 0 E C Ii E R befteed , aan den voet der bladzijden afgedrukt . Her aldus ingerigte ligchaam des works
wordt nog voorafgegaan door eene algemeene Inhoudsopgave , en gevolgd van een Supplementtrm llnnotationis,
behelzende des Uitgevers toevoegfelen tot do aangehaalde
fchriften . Bovendien heeft men Bladwijzers , 1° . van de
voornaamfre zaken , 20 . van de aangehaalde Schrijvers ,
3° . van opgehelderde IIebrecuwfche en 4 0 . van opgehelderde Griekfche woodden . In een tweede Deel belooft
doorloopende Aanteekeningen op het
ons a E R G M A
(*) Welk bijvoegfel mede gevonden wordt in de uitgave
Rotterdam 1693 der ederd . vertaling .
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werk zelf ; en hij noodigt aan hot clot van zijne Voorrede hem , die een exemplaar mogt bezitten van de Dictata in H . G R 0 T I u m de V. R . Chr . van wijlen den
Groningfchen Hoogleeraar P . A . C H E V A
i E R, beleefdelijk uit, hot hem to verflrekken . Wij wenfchen
hartelijk , dat het hem gelukke , dit to bekomen , en hij
over het geheel in zijnen verderen arbeid aan dit werk
voorfpoedig zij . Den bezitteren van eenige andere uitgave zal hij eene groote dienst bewijzen , wanneer die
.zIanteekeningen ook to bekomen zijn onder den afzonderlijken titel :
innotationes felecta (vel fimile quid)
ad H . G ROT I U M cet . auctore . T . BE R G MA .
Gelijk wij , op grond van de algemeen bekende verdienften des Uitgevers , ons daarvan veel voorflellen ,
zoo durven wij dat nog to meer, wanneer wij de groote
zorgvuldigheid in aanmerking nemen , welke aan dit Deel
is to koste gelegd . \Vaarlijk , de Uitgever verdient den
dank van alle zijne
andgenooten , al ware hot alleen ,
omdat aldus de vaderlandfche letterroem ook buitenlands
wordt gehandhaafd. De uitvoering heeft aanfpraak op
onze goedkeuring . Moge in het vervolg de geleerde Uitgever zich opgewekt gevoelen , om G R 0 T I I ibellus
de Satisfactione Christi , of misfchien nog beter het beflendig bruikbare uit 's mans Opuscula Theologica , op
nieuw verkrijgbaar to flellen ! Hij is de man, ook tot
zoodanigen geleerden arbeid, als anders niet ieders zaak is .

Eens Christens Reize naar de Eeuwigheid, oorfpronkelt~k gefchreven in het Engelsch door . B U
A .
aar het I-Ioogduitsch van Dr . F . H . R A K E . Yerr!~kt met eene Inleiding, z~nde eene evensfchets van
den Sehr!~ver , door Prof. G . H . S C II U B E R T . Te
Groningen , bij P . S . Barghoorn . 1833 . In gr . 8vo .
XV en 100 b1. f : - 90 .
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then Roman koos hij tot vorm een' droom . Die gefchiedde door hem met veel overleg . Zoo kon hij allerlei flag van Christenen ten tooneele voeren , de eenheid
bewaren , en voor velerlei lezers nuttig zijn . Wanneer
men den tijd , in welken B U
fchreef, voor oogen
A
houdt , zal men over dezen Roman z66 ongunftig niet
oordeelen , als dikwerf gefchiedt . De Engelfchen volgden eene dorre , magere , bedorvene , ellendige f4sketiek,
Bij hen heerschte, meer dan elders , een geest van krankzinnige dweeperij . GGeen wonder, dat men algemeene
ftichting vond in het lezen van Eens Christens Reyze
na de Eeuwigheyt, vertoonende, onder verfcheyde aardige finnebeelden , de ganfche flaat van een boeiveerdige
en Godtzoekende ziele . De tweeentwintigffe druk in ons

vaderland ligt voor ons . De Vertaler van bovenftaand
werkje fchijnt niet to weten, dat dit werkje zoo dikwerf
werd gedrukt . Anders zou hij van den hoek der vergetelheid niet z66 hebben gefproken .
Deze Roman heeft veel kwaad gedaan , en doet dit nog,
zoo lang men zich niet houdt aan de les van B U
A
zelven . Wanneer men Romans met werkelijke gebeurtenisfen verwart, loopt alles gevaar . Is dit zoo met het
dagelijkfche leven, hoeveel meer dan met het leven voor
de eeuwigheid ! Evenwel B U
A
heeft daaraan minder fchuld, dan de ezers , die zich vermaken met het
verhaal der reize , en zich door de fomtijds treffende zamenfpraken niet laten ftichten .
Ook met dit boekje van B U
A
is gebeurd, wat
men v66r weinige j area niet zou hebben gewacht . „ Twee
„ nieuwe uitgaven zijn er thans van in Duitschland in
?, omloop ; de cone is eene woordelijke vertaling van het
• oorfpronkelijke, ftereotyp gedrukt to Hamburg in1833 ;
• de andere eene vrije navolging van het origineel, door
• Dr . F . H . RA K E , met eene inleiding, behelzende
„ B U
A 's leven , door Dr . G . Ii . S C II U B E R T,
„ Profesfor to Munchen , gedrukt to Erlangen 1832 .
„ Deze laatUe geheel uitverkocht zijnde , is eene tweede
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„ onveranderde uitgaaf in dit jaar verfchenen ." Wederom is bewaarheid bet zegg2n van o V I D i u s
Omnia jam

fiunt ,

fieri quae posfe negabam . (*)

Van doze laatfle uitgaaf is hot onderhavige boekje eene
vertaling, welke overal door Germanismen de onkunde
des Vertalers zoo wel , als den Duitfchen oorfprong
openbaart . Men vergenoege zich met doze enkele ftaaltjes : In het vrt~e, bl. 2 ; opvallende gen.akkelijkheid,
bl . 5 ; bet gelaat - had zich gemilderd, bI . 10 ; daar
gij toch de hulp des Heeren hadt zullen afwachten ,
bl . 31 ; verkwikte zich aan de gaven , bl . 32 ; ik had
omtrent den halven weg teruggelegd , bl . 38 ; laat dit
goed wezen, bl . 41 ; - . S . S C H R A
T, voor S W A A ,
en dergelijke fouten meer, gaan wij voorbij . De Uitgever heeft dubbel misgetast , met bet boekje zoo wel ,
als met den Vertaler . De verflandigen koopen bet niet .
Dien gevalt K I S T's Beoefeningsleer beter . Daar leest
men geene droomen, maar eenvoudige , ongekunflelde
waarheid . De onverftandigen willen geen oud boekje met
nieuwe letters, nieuwe fpelling, en met commentaries uit
de Evangelifche Gezangen . Zoo lang or flille rondventers
zijn van oude prullen, zoo lang zal B U
A
's boekje,
dat wij daarom geenszins met genoemde prullen gelijkftellen , met en door deszelfs platheid en met en door deszelfs oude letters en afbeeldingen, troopers vinden, waar
deze verminkte uitgaaf naauwelijks zal worden ingezien .
Wij noemen doze uitgaaf verminht , niet omdat or vele
duistere beelden eh uitdrukkingen in weggelaten zijn
(hiermede hebben wij vrede), maar omdat hoofd en ftaart
zijn afgefneden , en daardoor dit nieuwe boekje fchadelijker kan worden , dan immer hot oude geweest is .
R A K E 's boekje behelst eenen droom in wakenden toefland , en zulke droomen zijn verward en verwarren aldroomde , en
ien , die naar dezelve luisteren . B U
A
(*) 't Gefchiedt nu alles, vat voorheen onrnooglijk fcheen .
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zegt dit bij herhaling, maar verhaalt zijnen droom , toen
hij wakker was . Dit houden wij voor eene deugd van
Dit
B U
A 'S verhaalwijze boven die van R A K E .
clot van B U
A 'S gefchrift vinde hier eene plaats
„ En zo wiert ik wakker, en fiet het was een Droom .
,, TE
„ Dus heb ik u ,

BES UYTE .

waarde ezer , myn Droorn verhaalt . Zie gy nu , of gy ze aan my , aan u zelve ,
of eenige rawer bekende kont uytleggen ; dog draag
zorge , dat gy dezelve nict en misduyt : want dan
zoude gy in plaats van goet quaat doen en a zelven
misleyden . Zie ook toe, datje niet to veel op en hebt
met de buyten le zyde van myn Droom , on; daarmede to lagchen of als een fpel to hoyden ; laat dat
voor kinderen en voor dwazen, maar bout gy u bezig
in 't befchouwen van het wezen der zaken .
„ Schuyf de Gordynen weg , en zie tot binnen in het
„ Voorhangfel ; vergaap a niet to zeer aan de verbloemde
„ wyfe van zeggen, maar beneerfig u om 'er in to
„ vinden zodanige zaken, zo gy die anders zoekt , welke
„ dienflig zyn voor een vroom gemoed.
,, hint gy elders van my bout , bony , f oppelen , wat
„ dan ?
eem dan de vrymoedigheyt om dat to ver„ werpen ; alleenlyk bewaar maar het gout . Is het gout
„ omgewonden in haren fyk , zo weet , dat niemand
„ een appel wegwerpt om de kernen . Maar belicft het
„ u alles als ydel to verwerpen , 't konde dan wel zyn
„ (ik weet het nog niet) datje my dan weder dede
„ droomen ."
Beter is B U
A
'S gefchrijf met al zijne platheden
en gebreken , dan R A K E 's afgeknipt pakje , waarin
B U
A
niet voegt . Maar beter dan R A K E 's werk
is daarom nog niet goed , althans niet voor onzen landaard en deszclfs geestelijke behoeften . Voor minvermogenden , wien B U
A
'S gefchrijf eertijds zoo zeer
welgevallig was , blijft nog naar de behoeften van deevensgefchiedenis van eenen
zen tijd beter gefchikt
„
„
„
„
„
„
„
„
„
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(Christen, of eens Christens Reize naar de Eeuwigheid,
door . s . S W A A , uitgegeven door de Maatfchappij
Tot ut van 't 1llgemeen, ten jare 1807 .

Kritiek van bet Ttldfchrift de haderlandfche etteroefeningen, door Alet(h)ophilus .
o . I. Te Zwolle,
bij . Zeehuifen , r . 1834. In gr . 8vo . 32 Bl . f : - 50.

De bekende fpreuk van den wijzen s

A 0 M o : Er is
niets nieuws onder de zon , hoe dikwijls ook door de
ondervinding van jaren en eeuwen bevestigd, fchijnt,
desonaangezien , nu en dan , niet zoo geheel zonder uitzondering toegepast to kunnen worden . De uitgave van
bet bier boven aangekondigde Tijdfchrift levert hiervan
eene vernieuwde proeve ; immers bet mag, onzes achtens , jets nieuws onder de zon heeten , dat eene Recenfie aanleiding tot de uitgave van een nieuw Tt dfchrift
heeft gegeven !
En wat behelst nu bet eerfle nommer van den Alethophilus ?
iets meer , maar ook niets minder, dan
eene oorlogsverklaring, gepaard met een' dadelijken vijandigen aanval op de Vaderlandfche etteroefeningen ,
welke in volgende nommers zal worden voortgezet ! Alethophilus , of de wel eerwaarde en zeer geleerde Heer V A
S E
D E , welke zich achter dezen naam verbergt, fchijnt
bet alzoo nuttig en noodig to keuren, den liefhebbers
van twistgefchriften , van tijd tot tijd , op de producten
zijner kwade luim to vergasten ; en wie beklaagt niet
den man , die in zulk een ellendig en onchristelijk werk
behagen kan fcheppen ?
De recenfie, op bl . 60 volg . i n o . 2 onzer etteroefeningen voor dit jaar to vinden, mitsgaders bet ftukje
van Do . B . VA
o . 3 geplaatst, worWI
E s , in
den bier, in den omtrek van 32 bladzijden, zoo men
waant , ten toon gefteld , en een veertigtal noten wordt
grootdeels gebezigd , om bet geftelde in nommers van
vele vorige jaren (van bet jaar 1795 tot dato dezes !) aan
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de kritiek van Alethophilus to onderwerpen . WWaarlijk , een
arbeid , die, daar hij zich ook zelfs tot bet Mengelwerk uitftrekt , van een' verbazenden omvang kan worden, vooral wanneer men raadpleegt met de wifze, waarop
dezelve is aangevangen ! De Schrijver zal zich veeleer
over gebrek aan
ezers , dan over fchaarschheid van
flofe to beklagen hebben !
De etteroefenaars zouden bet voorhanden zijnde grootelijks kunnen vermeerderen , indien zij zich opgewekt
gevoelden , tegen Alethophilus to velde to trekken ; dan
dit ftrijdt geheel met hunne vredelievende bedoelingen ,
evenzeer als met den geest en de ftrekking van hun Tijdfchrift . De bedoelingen , de geest en ftrekking van bet
onderhavige Twistfchrift laten zij voor rekening van den
zich geraakt voelenden Redacteur, Alethophilus -- V A
- of hoe hij verder heel , of verkiest zich to
S E D E
doen heeten .
Recenfent was, in
o . 2 onzer etteroefeningen,
flechts de tolk der fchier algemeene verontwaardiging ,
aan en over
die bet gefchrijf van V A
SE DE
I H o F F had opgewekt . Voorshands vermoedde hij reeds,
dat bet flilzw!~gen voor v A
S E D E
eerie zware taak
zou zijn, en hij werd in dat vermoeden , door berigten
uit Zwolle, verfterkt . Volgens dezelve , betoonde V A
S E D E
zich over de bedoelde recenfie zeer verftoord,
en liet bet voornemen blijken , zich in bet harnas te fteken tot een' hevigen ftrijd .
Zijne vrienden ontraadden hem den voorgenomen aanval , en V A
S E D E
fcheen naar then raad to luisteren . Scheen , wij herhalen dit ; want bet voor ons liggend nommer doet elk ,
die oogen heeft, ten duidelijkfte inzien, dat Alethophilus
flechts het voermiddel (vehiculuzn) is, waarvan V A SE
zich
bedient,
om
zichzelven
en
zijne
gedragingen
to
D E
verdedigen en to prijzen . Ilet opwerpen der vraag : „ waarom verdedigt Ds . G . H . V A S E D E
om
zich niet
„ tegen den aanval , door de l7aderlandfche
et,~croe„ feningen op hem ondernomen ?" befchouwen wij als
niets meer dan eene krijgslist , die bet Publiek moet
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doen denken , dat V A S E D E zelf van alle verdediging afziet -- wij laten ons door dezelve geenszins
uit onze ilellingen verdrijven ; wij kennen den man, met
wien wij to doen hebben , en - bewaren bet flilzwijgen .
„ En waarom verdedigen de etteroefenaars zich niet
„ tegen den aanval , door Allethophilus op hen onder„ nomen ?" Het antwoord is reeds door den Heer j . w .
I
T E M A , in dato 11
unij 1828, bier zeer verpligtend medegedeeld (*) , aan den Weleerw . Heer V A
gegeven , en wij behoeven er geene 32 bladS E
D E
zijden toe to bezigen ; bet is : omdat sv~ ongaarne ons
Tj~dfchrift in een Tivistfchrift zouden verkeerd zien . Dit antwoord zal gewis alle onpartijdigen bevredigen, en
diene .llethophilus tot informatie en narigt .
Was onze Recenfie , in
o . 2, den Heere V A
S E
D E
onaangenaam, dan bedenke hij , hoe veel aanleiding bij daartoe , door zijn gefchrijf aan en over I H OF F , had gegeven ! Overigens fpaarden wij zijn' perfoon, waar dezelve to fparen was , en betuigden zelfs
Been geloof to flaan aan de loopende geruchten, wegens
oneenigheden in den Zwolfchen Kerkeraad en Gemeente ,
waarbij de Heer V A s r, D E
als de voorname oorzaak is genoemd geworden . 2llethophilus zelf noemt onze
bedachtzaamheid loffelijk, en zegt vender, dat, had Recenfent die bedachtzaamheid niet bezeten , hij gewis gedwaald had . En nu volgt deze zinfnede : „ Uit de
„ Handelingen des breeden Kerkeraads , loopende over
„ die beroepingswerkzaamheden , zou hij beter kunnen
;, ingelicht worden ; terwijl , naar men verneemt (1-), bij
„ een befluit van dien Kerkeraad , ter dispofitie van den
(*) De Eerw . V A SE D E fchijnt wel in
rapport to flaan met dien kiefclien A ET 11 o P H I U
alles , tot zijne vertrouwde briefwisfeling incluis ,
en die dezelve daarna drukken laat . Elk wachte
fchade I - Redact.
(t) Vernemen tegen vernemen : zoo werd bier
dat zulk een bewijs wel gevraagd , maar is. - Redact .

Magnetisch
wien hij
influistert ,
zich voor
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• Heer V A S E I) E is gefteld, een ftuk, behelzen• de de verklaring, dat bovengemeld gerucht, in de Fader„ landfche etteroe fcningen vermeld , bezn
den de waar• heid is ." - Dit ter dispofitie van den Heer VA
s E D E geftelde fiuk hebben wij alzoo welligt nog to
wachten ; terwijl dan daaruit zal komen to blijken , dat
Recenfent bedachtzaam en loffelijk gehandeld heeft, door
geen geloof to flaan aan de bedoelde geruchten ! Wat
hiervan zij ; de zaak zelve kan ons weinig belang inboezemen , en bet bedoelde flak zal , ten procesfe , luttel
kunnen uitwijzen . Is Alethophilus , nu of dan eens ,
Scriba eener vergadering geweest , waarin 'net aan piquante doruceurs niet ontbrak, dan zal hij toch wel zoo
bedachtzaam geweest zijn, die kwade namen buiten de
ruotulen to houden , en de vergadering zal dit zijn gedrag wel altijd als doelmatig befchouwd, en de notulen,
onder dankzegging, hebben goedgekeurd ; en belieft bet
den Heere V A
S E D E
alzoo , dit extract uit de
notulen des breeden Kerkeraads publiek to maken , dan
zal bet ons en alien kennelijk worden, welke nadere gronden in dat fIuk zullen to vinden zijn ter bevestiging van
ons oordeel , volgens hetwelk wij in o . 2 verklaarden,
gcen geloof to flaan aan de kwade maren , nit Zwolle
zelf ons , en met ons velen , ter oore gekomen .
Dan,, wij leggen de pen zoo aanfionds neder , want
bet lust ons niet , met Alethophilus to twisten , en wij
fchreven bet bovenftaande niet bij forme van wederlegging , inaar alleen bij wijze van mededeeling . De mate
van verontwaardiging, welke wij , bij de lectuur van bet
ets aan en over I 11 0 F F , gevoelden , heeft , bij de
inzage van o . 1 van den Alethophilus, plaats gemaakt
voor bet innigst medelijden met eenen man, die,, alhoewel met meer dan gewone gaven des geestes toegerust, nog luttel fchijnt gevorderd to zijn in de even
zoo moeijelijke als noodzakelijke kunst, om over zijne
driften en hartstogten gebied to voeren . Wij hebben zijn
werk ongunf}ig moeten beoordeelen, maar dragen daarBOEKBESCII . 1834 .
O . 6.
S
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em den man zelven geen vijandig hart toe, alfchoon
hij ons door fllethophilas , met de woorden van wijlen
,
et
Pro-f. G R E V E , de Viswyven in 't Gemeenebe st der
teren heeft doen noemen . Wij fchelden 41ethophilus al
de kwade namen , verkeerde beoordeelingen en hatelijke
uitvallen ten onzen aanzien gaarne kwijt, en wenfchen
hem , of V A S E D E , vrede en rust ! Wij begeeren
met hem geen krijg to voeren ; niet omdat wij den fl:rijd
vreezen , maar omdat wij den flrijd niet willen ; en wij
willen denzelven niet , omdat her krijgvoeren , met de
door partij gebezigde wapenen , tot ni ets leiden kan , dat
goed en nuttig mag genoemd worden .
Een vriend des Recenfents fchreef hem, dezer dagen,
gewag makende van het onderhavige Twistfchrift : „ Mij
viel , na de lezing , het woord in : Ilet zqn de lecht le
vruchten niet , waaraan de wespen knagen ." En hiermede fchrijven wij ons PU CTUM .

Therapia Generalis Phyfiologica . I/oorafgegaan door een
onderzoek naar de oorzaken van het verfchil in gevoelens en van den weg tot eensgezindheid onder de
Geneeskundigen . Door Dr . j . w . E . D E D-I A . Te
Harderwok , bij T . Barends . 1833 . In gr . 8vo . Met
arede , 251 bl . f 2 - 40 .
Inleiding en
1.\ iet zonder eenige bevreemding zal men aan het hoofd
van dit werk Therapia Phyfiologica lezen . De bijvoeging van het woord phyfiologisch heeft tegenwoordig
fomwijlen eene cenigzins andere beteekenis , dan men er
gewoonlijk door verflaan heeft . Men begint meestal door
dit b!jvoegfel to denken, dat het een voortbrengfel is
uit de zoogenoemde nieuwe School , en dat de Schrijver
zich en zijn gefchrijf wenscht onderfcheiden to zien van
den Dclecticus en diens voortbrengfels , met wien , als
temand zonder vast gevoelen en zonder vaste gronden,
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die tusfchen hemel en aarde hangt, (*) men niet gaarne
in denzelfden rang zich gefleld ziet .
Men vergisfe zich echter hier niet door hot gebruiken
van dit woord . De Schrijver zegt zelf , hl . 24 (in de
hoot) : dat dit werkje den naam draagt van Phyfiologifche Geneeskunde , is , om to kennen to geven , dat hot
gegrond is op de beredencerde kennis der gezondheid ,
de Phyfiologie . (§ 21, bl . 24 .) Hot had naar lien § dus
ook even zeer den naam van Therapia generalis rationalis , of fystematica , kunnen dragon ; welke beide woorden door den Schrijver, als van dezelfde beteekenis , fchijnen gebezigd to worden . Deze laatfle titel (fystematica)
zoude aan het werkje echter minder gevoegd hebben ,
omdat de Schrijver den lveg tot eensgezindheid onder de
Geneeskundigen tracht op to fporen .
Voorwaar cone zeer wenfchelijke zaak ! Offchoon wij de
aanwijzingen tot zulk een' weg wel niet voor zoo geheel
onmogeliyk houden , als de Schrijver dit zelf fchijnt to
doen , (bl. 4f , § 34) menige ijzeren fpoorweg zal verfleten zijn , eer die eensgezinde wegsbetreding zal tot
stand gekomen zijn . Intusfchen gefleld, dat zij mogelijk ware, zoude de wetenfchap er die winst van hebben, met welke men thans de verbeelding zoo zoetelijk
ftreelt ? Rec . , ook eens ijveraar voor algemeene vereeniging , of die tot den vrede in Kerk en Staat, en
dan ook tot die in de Geneeskunde mogt leiden, heeft
federt zich dikwijls de gezegden van een' fchranderen
Schrijver (j-) herinnerd , en getwijfcld, of zij wezenlijk al
het gewaande nut zoude aanbrengen, en of de eendragtige fcheiding niet de voorkeur verdiende boven de volf$rekte cenheid . In afwachting, dat dit eens blijke,
(Rec . hoopt evenwel niet zoo lang hier to moeten verbeiden) acht hij het intusfchen tivenfcheliyk , en dit was
(*) Een Eclecticats zoude, zoo doende, veel van eenen
aan de kruis lraf overgegevenen hebben ! - 4anin . van den
Corrector.
(t) Gefchiedkundig Onderzoek over de Vereeniging der Protestanten in de ederlanden . 1822 .
S2
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boven ook zijne bedoeling, dat men trachte naar eendragtige fcheiding, tot dat die cenheid, als hoogere volkomenheid, verwezenlijkt zal kunnen worden .
Of de Therapia phyfiologica van den Beer D E M A I
tot dit groote doel zal medewerken , hieromtrent voeden
wij eenige befcheidene bedenkingen .
audanda tamen
voluntas ; zij de vil evenwel geprezen !
De Medici zullen zeker veel van hunne Ikheid (§ 8)
moeten uitfchudden, om het Ego sme (§ 11) met al
den aankleve van lien (aldaar nader omfchreven) , de
trotschheid (§ 12) , de zucht on; door anderen geeerd
en geacht to worden (§ 13) , bet moe jel(ke om ztn
ongeljk toe to lemmen (§ 14), en, wel bet ergfle van
alien, de zucht om als Geleerde to fchitteren (§ 15)
to dooden .
Ach arme Geneeskunde ! indien uwe zekerheid van
deze wedergeboorte zal moeten afhangen ! - dat wij
nu niet nog fpreken over de materialisten , dynamici ,
fymptomatologen , medici rationales of fystematici (§
17) en wier getal zonder moeite nog verdubbeld Icon
worden , zonder dat daardoor de hoop op harmonie iets
winnen zoude .
Moedeloos zouden wij de voor ons liggende ruimte aanflaren , hoorden wij niet als uit hoogere gewesten ons toeroepen : „ Hoe bet oude , hoe bet nieuwere moge uit• eenloopen , er is toch cene eeuwige waarheid (*) ;
„ bet ware , bet goede , bet ichoone blijft altijd waar ,
„ goed en fchoon . Tracht deze waarheid meer en meer
„ u eigen to maken .
aat u leiden door S O C It ATE 3
„ en H I P P O C R A T E S, en hoe meer gij in hun Bezel„ fchap zult verkeeren , hoe meer van u de verkeerde
• Ikheid met alle hare averegtfche uitvloeitels zal wijken .
„ aten de wandelaars vele zijn, zij hun doel flechts
• hetzelfde !"
De eerfle afdeeling dezer Therapia phyfiologica (philofophica ?) fchijnt verreweg de grootfle to zijn , van bl .
(*) Chrestomat,2ia Hippocrctica, ed . atgne praefatus esi c .
DER HOEVE
, Praef. p . V1 .
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10-1'12 . Zij wordt in twee godeelten gefplitst . 1 . Oorzaken van het verfchil in de Geneeskunde . 2 . We- tot
geneeskundige eensgezindheid .
De waarlijk vele oorzaken worden in 22 § § , van bl . 10 tot
36, gelijk de Schrijver zegt, oppervlakkig kritisch vermeld .
Wanneer men het vermelde perfoonlijke (§ 8-16) nog of
trekt , blijft er van zelf weinig over , om ook van de flelfels
to kunnen fpreken . De Homoopathie gaat de Schrijver
voorbij (bl . 35 .) Omdat zij dikwijls minder fchade (*)
doet , verdiende zij daarom geene melding ? of zoude zij
geen ilruikelblok op den weg tot de geneeskundige eensgezindheid kunnen worden ?
Drie zijn de middelen , om die eensgezindheid to vinden : zekerheid, kennis der waarheid, geneeskundige
wysheid. (§ 23 .)
Uit de beantwoording der navolgende vragen zal de
Schrijver zijn Therapia generalis afleiden : 1 . Wat is w ~ysheid in bet algemeen ? (bl . 38) . 2 . Welke univerfele
atuurw~sheid bezitten wij ? - Ach ! hoe vele wijsheid
behoorden wij to bezitten , en hoe weinig is hetgeen wij
ons eigendom kunnen noemen ! Dit bewijzen de vele dikwijls hoop geleerde en diep gaande § § , welke dit vraagftuk bebandelen . - Is het met onze univerfele wijsheid
reeds fchraal gefleld , wat zullen wij op de 3de vraag
antwoorden : Hoe is het met onze individucle
atuurwzjsheid getleld? Vooral niet beter . Groot is de berg
onzer onwetendheid, klein het flipje onzer kennis .
Wien het lust , wandele , met den Schrijver, A door
het rijk der delffloifen, B . door dat der planten, en C .
door het dierenrijk , om , icon bet zijn , eindelijk tot de
Therapia generalis to geraken ; na vooraf nog van §
126-142 bij de vita vegetativa van den mensch, en van
§ 142-147 bij de vita animalis vertoefd to hebben .
(*) Gewis minder fchade met hare medicina negativa, dan
de ultra-Plzyflologisten met derzelver niet rninutieuze bloed .
verfpillingen . Mintrtieuze giften, al zijn ze ook gecontramndiceerd, werken zeker niet zoo fchadelijk als de buitengewone
dofes der Contragimulisteu .
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Het is een lange weg, die gezegd wordt dus tot de
eensgezindheid to zullen leiden . Korter kan men dit alles
vinden in de Ziektekunde van G A U B I U S, van 1 .33 .
Met weinige woorden Zegt F R E D E R I K 110 F F M A
,
Opera omnia , T. I. p . 14 . § .
V fol. Gen . 1748, op
welke grondflagen de zekerheid der Geneeskunde rust ;
en wit men dit alles w j'sgeerig uitvoeriger behandeld
hebben , dan
at z I 1\-I n-I E R M A
ors niet onbevredigd . Van § 147 tot bet einde fchijnt nu de eigenlijke
Therapia generalis behandeld to worden . Al bet voorafgaande is dus als voorwerk to houden . Moet bet als
eene wijsgeerige inleiding befchouwd worden, bet is niet
die wijsbegeerte, zoo als zij volgens c E s u s behoort
to zijn . Voor een natuurkundig (phyfiologisch) overzigt
is zij to onvolledig . Ilet geheele werk, indien bet wezenlijk
Therapia generalis Inoet heeten, verfchilt veel van II U F EA D, H E
S
E R en BEG I , welke tot hiertoe als voorbeelden van doelmatige Handboeken van then aard golden .
Wij veroorloven ons , ten flotte , eenige weinige vragen : Die 6dn oog konde fcheppen , zou die de herfens
ook niet kunnen daarflellen ? (bl . 13 .) Wordt deugd alleen door ons eigen b~Xzonder gevoel gewijzigd ? (bl . 40 .)
Wanneer bet voor dit leven eene onmogelijkheid is , de
waarheid van alles , wat op de Geneeskunde betrekking
heeft, to ontdekken , en de harmonie daarvan alleen afhangt , (bl . 46 .) zijn dan niet de pogingen van den Heer
D E as A
reeds a priori als vergeeffche moeite to befchouwen ? Ontftaat bet bewerktuigde in de natuur bij
wijze van kristalfchieting ? ( . nI u
E R , .Handb . der
Phyfiologie, bl . 20 .) Is irritabiliteit flechts wijziging van
de attractio ? (§ 100 .) En zoo zouden er nog vele bedenkingen geopperd kunnen worden . - Door bet geheele
werk wordt een overvloed van uitheemfche woorden gevonden , die de zaak doorgaans niet helderder maken .
Disputatio iteraria &c . D . i . etterkundige herhandeling
over den aanvang der Griekfche Iiefchaving en WVsbegeerte . Door R . V A W I K , j A C . z . Te 's Gravenhage, bij S . de Visfer . 8vo . 111, 158 bl.
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D V A
W Ij x heeft door het fchrijven en openbaar verdedigen dezer Verhandeling den Doctoralen titel aan
eydens Iloogefchool verworven . De
keuze der ftoffe , do behandeling en ftijl doer den Schrijver eer aan , en hct gehecle ftuk ilrela ten bewijze, wat
iemand, niet van der jeugd of opgeleid tot de kennis der
oude talen en wetenfcliappen, ook zonder het genot van
gezet onderwijs op lagere en hoogere fcholen, door eigene vlijt en oefening vermag .
a eenige voorafgaande aanmcrkingen over den oorfprong
der Griekfche befchaving in hot algemeen, behandelt hij
do tijdenvoor HoMERus, daarna HOME R us, HEsIo D u s en de Mythifche wijsbegeerte , en in de derde plaats
de ftaat- en zedekundige wijsbegeerte . Dit alles loopt in
eene geleidelijke ordc of , en eindigt daar , waar de zoogenaamde Scholen, b . v. de onifche fchool, beginnen, welk
gedeelte der gefchiedenis van de Griekfche wijsbegeerte
door zoo vele Geleerden van vroegeren en lateren tijd behandeld is . Ilet door den Heer V A W I K gekozen tijdvak is natuurlijk het minst bekende, en er valt dan ook
van vole Grieken zeer weinig to zeggen ; rnaar hetgeen er
van to zeggen viel, was toch ook niet onbekend . Met
dat al moedigen wij den Schrijver aan, om zijne ledige
oogenblikken to betleden aan het verder bearbeiden en
uitbreiden eener Verhandeling, welke hij op cene zoo
loWelijke wijze begonnen heeft .
A

Pandora ,
ektutir voor den befchaafden ftand . Verzameld en uitgegeven door B . T .
U B I K W E DD I It . Iflc Stuk .
Te 14mfterdam , bij G . . A . Beije
rinck . In gr . 8vo . 102 Bl. f 1- 25 .
iet flechts de lezer, ook de beoordeelaar vindt zich,
en wel jets meer dan eenigzins verlegen , wanneer help
eon gefchrift voorkomt , welks titel voor ineer dan e~ne
uitlegging vatbaar is . Gelukkig echter, wanneer doze
verlegenheid niet van langen duur behoeft to zijn, en
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de Schrijver of Verza ..,elaar zoo beleefl is, lezer en beoordeelaar fpoedig de gewenschte opheldering to geven !
Den Schrijver , zich ook hier genoemd hebbende ,
ontmoeten wij nict voor de eerfte maal ; do gebruikelijke pligtplegingen vervallen dus van zelf.
Wat den
titel betreft, wij worden in bet Voorberigt vermaand,
dien in den zin der Griekfche Fabelkunde niet to moeten opvatten ; ook niet in dien van haarr, die alles
geeft en voortbrengt, zoo als de dichterlijke Grieken
dit woord namen . In weiken dan ? Indien onze Pandora, zegt de Schrijver, den lezer iets aanbiedt , dat
hij niet verfmaadt of wegwerpt - - Wat den eenen
niet behaagt , behaagt misfchien eenen anderen , naarmate hij aan zekere /oort van lektuur gewoon is (bl .

VI) . Zouden wij dan maar dadelijk verfmaden of wegwerpen , wat ons niet bevalt ; terwijl de Schrijver verzekert naar den goeden middeltoon to treven ? \Vij zouden
ons bij den titel niet langer ophouden, indien de Verzamelaar ons niet aan bet vignet herinnerd had . Wij zouden bet hem gaarne overgelaten hebben, wat hij uit de
doos zijner Pandora ten beste had willen geven ; maar
nu zien wij op eons cenen horen des overvloeds voor
ons . Dit vignet zal den bedachtzamen eenig licht geven . Gaarne voor zoodanig eenen mede willende doorgaan, hebben wij dit vignet reeds meermalen bedachtzaam befchouwd . Wij beklagen ons , dat hetzelve niet
beter is uitgevallen ; want zal iets licht geven , bet behoort duidelijk to zijn .
u moet men gisfen , en dit
heeft altijd eene bedenkelijke zijde . Vruchten zien wij
duidelijk, ook bloemen en bladeren ; maar - onderfcheiden wij weal - ffeekt er hier en daar niet ook een
enkel disteltje door? En Momus - kijkt die oni den
rand van den horen, of maakt hij mede een gedeelte
des zich uitfl:ortenden overvloeds uit? Wat er van zii,
wij hebben er niets tegen , dat de Verzamelaar ook bij .
vreemden ter markt gaat . Wij zouden bet zelfs gaarne
zien, want bij H E R D E R en dezulken kan men niet
dan met vrucht ter markt gaan . Men haalt over bet
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algemeen zoo veel van vreemde markten , dat goede waar hier
wel eene plaats mag vinden . Er is nog veel bij HERDER,
STER E, ZIMMERMA
, Al 0CRE, waarmede ons publiek
op dergelijke wijze kan en mag bekend gemaakt worden .
War de bijdragen betreft, wij wenfchen den Schrijver zulke vrienden, als hij verlangt . Uit dusdanige vereeniging kan
lets goeds voortkomen . Ons vaderland heeft meermalen goede gevolgen van dergelijke pogingen gezien ; zij hebben geftrekt tot nut, zoo wel van die bijdroegen, als die de bijdragen
ontvingen . Moge de Verzamelaar bij zulke voornemens met
meer zich kunnen troosten, dan her goed en opregt gemeend
to hebben 1
Deze bundel words geopend met her godsdienjlig gevoel.
Her verwondert ons eenigzins, dat de Schrijver begint met
lets, waarover reeds zoo veel is gefchreven en nog meer
gefproken, en waarover her moeijelijk moet vallen jets degelijks to zeggen, omdat de Schrijver zelf erkent : indien
w~ flechts regt wisten, wat het was! Hij vergeve ons de
vrijmoedige aanmerking, waarmede wij dadelijk als in huis
vallen . Om de noot bl . 5 had geheel de tekst kunnen wegvallen . Daar words de ware toetsfleen genoemd, niet voor
de valfche count, maar voor bet klatergoud, mec hetwelk
de inwendige mensch zich opfmukt, zijnen inwendigen hoogmoed ftreelt, en voor anderen zich fraai optooit . Wij ontkennen dit gevoel geenszins, of denken er met minachting
over ; maar wij befchouwden her altijd als lets , waarmede
de mensch flechts voor zicbzelven to doen heeft, en waarover flechts onder weinigen verf'aanbaar kan gefproken worden ; voor her publiek voegt dit onderwerp niet, ten zij
men bet als eene ligt ontflaande ziekelijke Hemming wilde
behandelen , waartegen flechts de rede her geneesmiddel kan
toedienen . Van godsdienftig'gevoel tot Mysticismus - flechts
eene fchrede! Hieromtrent heeft de voor onzen gezigteinder
to vroeg gedaalde flonkerflar, de voortreffelijke BORGER,
een en ander nagelaten, waarop men niet zonder vrucht ter
marks zoude kunnen gaan . Onder de velerlei wijzen, waarop ons gevoel tot God kan geleid worden, behoort zeker
de zoneklips, waaraan de Schrijver herinnert . Her was in
dit flatig oogenblik : aan bet uitfpanfel fchrijft Hij Zijnen naam !
Bet Fragment bl . 6 is geestig gevonden . Wanneer mere
A F EUR, de
her gelezen heeft, doet de herinnering aan
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beete knecht van alle knechten , of aan Y o R I c a zelven,
den fchrijver of vinder van hetzelve geen nadeel . De (telling, in dit Fragment verdedigd : het is inderdaad een fchrikkel~k ongeluk, dat verfland! words in de wereld maar al
to dikwijls bevestigd . Het verfland zal evenwel voor den
gewonen, waren Inenscb eene behoefte blijven, om bij deze
gefteldheid der wereld er zich niet aan to floren, maar getrouw in zijne pligtsbetrachting to blijven, en daardoor bemoedigd voort to flreven . De gekken krijgen wel de kaart ;
maar de Matadors brengen Diet alleen bet gewin aan . Hans
komt door zone domheid voort, maar Diet altijgl aan bet einde
der baan . - Wij hebben er niets tegen, dat
U B I it
W E D D 1 K het vervolg er zelf bij maakt . Het weinige, waarmede men voor tegenwoordig zich moet vergenoegen, duet
naar meer verlangen .
(Het vervolg en Plot hierna .)

Tijdfchrift voor Munt- en Penningkunde, uitgegeven doors .
0 . VA
D E R c H Y s . Ilde en IIIde Stuk . Te
eiden, by
. C . Cijfveer . 1833 . In gr. 8vo . 176 Bl.

D

it nuttige Tijdfchrift , waarvan wij bet eerfle Stuk vroeger becordeeld hebben, bevat ook weder in de twee voor
ons liggende
ommers een aantal opflellen, kortere en langere aankondigingen en berigten, tot bet vak der Penningkunde en van bet Muntwezen in deszelfs ruimflen omvang
betrekkelijk . Het tweede Stuk words geopend met bet vervolg van E C K H E 'S Beknopt Overzigt der oude Penningkunde , loopende over de opfchriften der oude munten, over
de daarop gebruikelijke tifdrekening, de talen op oude munten, en over de nagemaakte munten , waarbij goede waarfchuwingen aan liefhebbers en verzamelaars voorkomen, om
zich voor dikwerf fijngeflepen bedrog to hoeden . Hierop
volgt dan een kort, maar zaakrijk betoog van het nut der
oude Penningkunde , vooral tot kennis van den trap der befchaving der volken, bij welke die munten gevonden zijn,
en van den toe- of afnemenden graad dier befchaving, gelijk wanneer wij nit van elders weinig beroemde Griekfche
plaatfen fraaije munten vinden, en daarentegen met de Rosneinfeke heerfchappij uI Griekenland en van bet verval de :
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Pomeinfe&en Keizerrijks de barbaarschheid ook in den muntflag zien toenemen . Hierop volgt bet Ontzverp tot eene beredeneerde
aaml st van alle de Gedenkpenningen, voorkomende bij VA
M I E R I s en VA
met de vervolOO
gen, met aanhaling der werken van de He .eren DE VRIES
en D E O G E en de Handleiding van G . VA O R D E , door
den Heer VA
, to Zaandain . Dit fluk is, gelijk
O R D E
alle naamlijsten, noch voor eerie gezette lectuur, noch voor
uittrekfel vatbaar. Wij vertrouwen, dat bet naauwkeurig
is . Het beflaat 34 bladzijden in bet tweede, en 24 in heC
derde Stuk .
a eene kleine (dichterlijke) bijdrage over
den in 1672 gefneuvelden Student C . M I A , (welk vers ons
geenszins een bewijs levers, dat bet dichtwerkje, waartoe
bet behoort, teregt met grooten lof door W I T S E GE Y SBEEK vermeld is) vinden wij eenige inderdaad curieufe gedenkpenningen van den ontijdig geboren' Belgifchen Staat,
wier inhoud foms zeer leugenachtig, maar wier flempel
zeer fehoon is . Zoo heeft men onder anderen eenen penning met den Brusfel/chen fchouwburg en bet opfchrift :
Muette de Portici, erkennende dus zelve dat onzinnige oproer, waartegen de burgerij zich eerst gewapend had, als
bet begin der Belgifche vrijheid . Er komen ook fpotprenten
in voor op den gewezen' fchapenfokker en menfchen- (maar
Belgifche menfchen-) Regent, S U R E T D E C H O K I E R, waaronder ook eene zeer profane . Dit profandren toch fchamen
zicn in Belgie beide partijen niet, de Orangisten zoo min
als de- Revolutionairen . Van de laatflen is een fchandelijke
penning op bet Bombardement van Intwerpen in Oct. 1830,
waarin de verbranding bepaaldelijk van het Entrepot aan bevelen des Konings wordt toegefchreven ! Ook is er eene
nieuwe munt met
E O P O D'S beeldtenis .
Alle deze afbeeldingen in fleendruk zijn zeer goed, en de befchrijving
is duidelijk . Onder de aankondigingen en beoordeelingen on
t zich eene van den Hoogleeraar H A M A K E R over
derfcheidt
eenige werken betrekkelijk Oosterfc.7ie munten van F R a H ,
I D B E R G en M O E
E R . Wij vinden daarin de merkwaar- .
dige daadzaak , dat zich (volgens den grooten Oosterling
F R a H ) Perzifche Vorflen, na den val der Sasfaniden , ten
zuiden van de Kaspifche Zee gevestigd en Eeuwen lang heb.
ben flaande gehouden, en ook die Perzifche munten hebbengeflagen, welke men zoo dikwerf aan de Oostzee vindt, die echter
pp deze munten den naam des oudflen naburigen 4rabifcleu
Stadhtauders plaatflen .
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In bet derde Stuk words E C K H E 'S Overzigt vervolgd,
en daarin bepaaldelijk over de familienamen gehandeid, die
geflagen zijn op de muntfkukken , welke order het opzigt
dier geflachten worden vervaardigd, waarbij verfcheidene punten der Romeinfc'ze Oudheid worden opgehelderd . Zeer aardig is, in een opflel over de duiten, een verse over die
provinciale munt , en de roemrijke herinneringen aan de wapens
der zeven Provincien ontleerd, die met dezelve niet moeten
verloren gaan ; maar in de ophelderingen komen de oude fabelen van F R I S o en G R U o of G R U
U S voor, alsof er
nog wel iets aan waar zou kunnen zijn, daar zij och met
F R A
C U S, H E R T O R'S zoon en flamvader der Franken , gelijkflaan . Onder de aankondigingen en beoordeelingen vindt
de gedenkpenning op bet Amflerdamsch eftheneum in 1832,
die op den avaanfchen Oorlog en de Citadel van Antweipen
eene plaats, benevens het gezegde van den grooten Bankier
8 A R I G , in bet Engelfche Parlement , dat er zich thans
voor honderdtwintig millioenen guldens aan goud en voor
vierenvijftig aan zilver in bet Rijk der hereenigde ederlanden (Holland) in omloop bevinden .
Wij wenfchen van harte , dat dit Tijdfchrift, hetwelk zich
door zoo veel goeds aanbeveelt, genoegzame aanmoediging
zal vindzn, om voortgezet to kunnen worden, en al meer
en meet in belangrijkheid to winnen .

agelaten Gedichten van Vrouwe K . W . B I
eeuwarden, bij G . T .
207 bl. f 3 - 60.

D E R D I K.

Te

. Suringar. 1833 . In gr . 8vo . X en

Deze Gedichten worden voorafgegaan door eene Foorrede van den
Heer D A C o S T A , die niets bijzonders in zich bevat , dan dat
haar fchrijver aan bet Publiek verzekert , dat Mevrouw B I D E RDI K eene waarlijk godvnuhtige Christelijke vrouw geweest
is, (airhans dit is waarfchijnlijk zijne meening ;) en dat zij
dit vooral geworden is in bet Iaatfle dental barer levensjaren,
federt bet verlies van Karen eerstgeboren zoon, in den bloei
van zijnen leeftijd . Recenfent, die de eer niet gehad heeft
van haar Ed . in perfoon to kennen, wil dit echter, naar den
aard der Christelijke liefde, gaarne gelooven, al zou bij het
op zulk eene vijze niet uitdrukken, als D A COSTA, b. v .
floor de volgende antithefe : ,, Eigen kracht en deugd, hoe
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loffelijk ook geoefend in de betrachting van heilige verplichtingen, maakten plaats voor de erkentenis van onwaarde,
zondefchuld en onmacht in ons zelven ; volheid daarentegen
van genade, gerechtigheid, en heerlijkheid in CHRISTUS
„ j E z U s , den Verlosfer van zondaren, den God van volko„ mene zaligheid voor alle armen van geeste, voor alle dor„ ftenden naar gerechtigheid en heil ."
et wel, ezer ! de
oefening van eigen kracht en deugd, in de betrachting van
heilige verpligtingen, hield toen op, want zij maakte plaats
voor bet klagen over onwaarde enz ., en voor bet vol zijn
van genade enz . ! ! Zoo werd dan bet werkdadige praktifche
Christendom nu een lijdelijk en in mystiek gevoel zich verliezend Christendom ? ! Rec . zegt niet , dat het bij Mevr. B I DERDI K zoo geweest is ; ja hij wil dit liefst niet denken ;
maar hij meent , dat zoodanige verwarde voorfiel'ling ligtelijk
derwaarts heenleidt . Al mogt dezelve ook bij fommigen, naar
vroegere of latere menfchelijke meening, hoog regtzinnig heeten, hij houdt zich in dezen aan veel ouder en hooger gezag . Omdat hij van foortgelijke antithefen niets leest bij nIozES en de Profeten, noch bij jEZUS CHRISTUS en de Apostelen, houdt hij zich eenvoudig bij dezen, vooral bij de
laatften ; bij j E z u s c H R I S T U S, van wien hij geleerd heeft ,
dat men „ den boom aan zijne vruchten moet kennen ;" dat
men „ deszelfs woorden hooren en doen moet , wil men zijn
• huis niet op bet zand, maar op eene rots bouwen" (MATTH .
VII : 16-20, 24--27) ; of bij 0A
ES, die aan de Christenen fchrijft, dat, „ indien wij in bet licht wandelen, gelijk God in bet licht is , wij dan gemeenfchap hebben met
lijk
„ elkander, en bet bloed van jEzus C H R I S T U S , zij nen
• Zoon, ons van alle zonde reinigt ;" en dat „ wie zegt,
• dat hij in E Z U S C H R I s T u s blijft , ook zelf alzoo wan• delen moet, gelijk Hij gewandeld heeft" (I OA . I : 7.
II : 6) ; of bij A C o B U S , die bet daarvoor houdt, dat „ bet
„ geloof uit de werken moet getoond worden, en door de
„ werken volmaakt wordt ;" hoewel hij tevens wil, dat men
outmoedig erkennen zal, dat „ wij allen in ;vele opzigten
• ftruikelen" ( A C . II : 18, 22 . 111 : 3) ; of eindelijk bij
YAU US, die den Galatiers, welke door Christenen uit de
oden „ onrustig gemaakt werden," betuigde, dat ,, bij
„ C H R I S T u s E z u s noch befneden noch onbefneden to zijn
„ eenige kracht heeft, maar bet geloof door de liefde wer• kende" (Cal. V : 6) . Rec . zou hierbij nog wel meer kun,,
•
•
„
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nen voegen ; maat hij zal achter bet opgemerkte liever Amen
zerten , gelijk D A c o S T A achter zijne Voorrede ; dat is bier,
dat hij er een einde aan maakt , want anders zou hij wet
fchijnen eene Theologifche Verhandeling, in plaats van de
Recenfie van eenen Dichtbundel , to fchrijven .
De beoordeeling dezer agelaten Gedichten van Mevrouw
I I+D E R D I K zal niet uicvoerig behoeven to zijn, want wijten de begaafde Dichteres is uit hare vorige werken gunflig
genoeg bekend , en voor haar kunnen onze aanmerkingen toch
diet baten . Het zal er voornamelijk op aankomen , of de bier
geleverde ftukken, waarvan bet niet blijkt, dat zij zelve de
ultgave gewild heeft, haren naam waardig zijn .
Het eerfte , dat bier voorkomt , Het Kindeke to Bethlehem ,
is in oils oog juist niet bet beste . Het onderwerp, zoo als
de titel luidt, is waardige dichtftof genoeg ; maar de behandeling is zwak, en blijft er beneden : de befchouwing gaat
nicest over BI A R I A , zoo wel bij de eerfte aankondiging, als
bij de geboorte van haren Zoon ; en bet fink eindigt met eenen
tlitval tegen de genen, die haar zekere godsdienftige verecring
toebrengen, met weak hierover gezegde Rec ., als Protestant,
2ich, ten minfte in de hoofdzaak, wel vereenigen kan, maar
dat hens nogtans bij dit onderwerp zeer ongepast voorkomt .
Wilde hij over de bier doorftralende godgeleerde denk- en
nitdrukkingswijze der Dichteres uitweiden, hij zou ftof genoeg vinden ; doch hoe onmatig lang zou zijn verflag zich
dan uitrekken! Hij wil zich ook, nosh bier noch elders bij
deze Gedichten, in theologifche doornen en distelen verliezen .
Slechts .dn pfychologisch-historisch proefje, waarin hij van
Mevr. BI DER
.DI K zou verfchillen. Bl . 14 en 15 zegt zij
eerst, zoo hij dacht, zeer waar en fchoon
Zeo moederzorg zich Reeds vermenigvuldigt
aar 't panel haar toevertrouwd meer dierbaar is!

Maria! ach

dan heeft uw hart gewis
't Genadepand, zoo eenig en onfchatbaar,
(Tech , als een kind des flofs , voor flerven vatbaar !}
B1j dag en nacht met ongeloken oog
In drukkende angst bewaakt I

Rec . zeide hierop volkomen ja ! maar Mevr . B t
beeft bet andera begrepen, want zij laat volgen
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0 neen •!

zoo moog

Ben- zwakker - moog elke andre rrweder denken ;
Dees wist bet , dat van alle Godsgefclrenken
H~ de eenig zeekre en onverliesbr •e was !

vergankl k als bet gras,
't Was in z~'n hand .

Het levee zaj

Zij heeft bet dus beter geweten , dan M A R I A zelve , die,
bij bet vermisfen van haar twaalfjarig kind, zeide ( u c .
II : 48) : „ Kind ! waarom hebt gij ons zoo gedaan ? zie ! uw
„ vader en ik hebben u met angst gezocht." Het fla bier
Qechts tot eene kleine proeve, hoe men overdrijven kan,
a1s men, ter liefde van zijn flelfel, buiten den Bijbei om
redeneert !
Veel beter beviel ons bet volgende flukje, Onverwachte
Redding, namelijk van een klein kind nit eenen brand, Pertelling (eene ware Gebeurtenis .) Wij willen de omflandighe .
den niet nader vermelden, om den ezer de verrasfing niet
to benemen ; maar bet is treffend en fchoon gedichr, der
Dichteres en Moeder waardig .
Onder de volgende (want wij kunnen niet alles aanflippen)
is niet minder dichterlijk fchoon, offchoon ijfelijk eindigende,
de lerfche egende, Kiewan, een monnik , en Malvina, zijne
biechteling , wederkeerig op elkander verliefd , maar met bet
pligtgevoel ftrijdende. - Eenvoudig natuurlijk verhaald is
Gene andere hertelling uit een and Engelsch holksf'rookjen,
Margaretha en Harry Wijk . - Treffend in de treurige foorr,
hoewel op bet einde al to akelig romanesk , is het naar het
Engelsch vrij gevolgde flukje, Het Graf van 4delhert, bezocht door deszelfs geliefde Emilia ; maar voor eene Romance
fchijnt de dichttrant en bet gebruik der lange Alexandrijnen
to zwaar .
Waarom de nu volgende, in een algemeen opfchrift, Kleinere Dichtjlukken heeten, blijkt niet ; want onder dezelve
zijn fommige van geen mindere grootte, dan de voorgaande,
en onder de eerfle waren er ook ettelijke even kleine . Hoe dit zij , daaronder komen de twee eerfle, Bartimeus de
Blinde en Bethesda, ons doorgaans flaauw en prozalsch voor,
en de hier ingemengde verge estelijkingen en gezochte vrome
opmerkingen alles behalve fraai en Bijbelmatig, al zijn zi;
ook met zamengeraapte Bijbelfcbe termen doorweven . Is de
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Bijbel dan niet rijk genoeg in waarachtige leering, vermaning en vertroosting, zoodat men zich met zulke fpelingen
van valsch vernuft behelpen moet? - Van de zeven volgende , alle van godsdienfligen inhoud , zou ons bet ftukje ,
getiteld Berusting, ten minfle over bet geheel, bet best bevallen , zoo wel wegens knnstwaarde , als wegens helderheid
van gedachte en uitdrukking : de overige zijn , ja , bier en
daar flichtelijk, maar verheffen zich niet zeer dichterlijk ; en
eenige godsdienilige zegswijzen zou Rec . niet gaarne overnemen . De Uitboezeming is in bet eerfte gedeelte vrij dichterlijk, in bet laatlle minder, en, wat den geheelen inhoud
betreft, niet helder, en zou tot ziel- en zedekundige oplnerkingen aanleiding kunnen geven ; maar zulke excurfus zouden bier to lang, en misfchien ongepast zijn. Welligt is bet
meet voegzaam , Dichters, ja ook Redenaars en Prozaisten,
met een enkel woord opmerkzaam to waken op bet volgende
couplet uit het flukje, Berusting :
Tel hem , die van Gods fehuts ornwald,
IYanneer des leyens avond valt ,
In deze fchool van voorbereiding
Zijn wegen houdt voor wijs en goed,
En trefe ook voor- of tegenfpoed,
Met dank terugziet op zijn leiding .
en bun in bedenking to geven, of de zamenvoeging van vier
beelden, van eene vesting, van een' vallenden avond, van
eene fchool, van wegen, in a ne periode omtrent dezelfde
zaak gebezigd , wel gepast en gelukkig is .
De meeste der verdere ftukjes , tot bijzondere perfonen
gerigt, komen ons van minder belang voor bet Publiek,
over bet geheel ook van mindere waarde voor, en hadden dus
veilig kunnen weggelaten worden . Hiervan willen wij evenwel
gunilig uitzonderen bet gedicht Ter bruiloft eener Vriendin,
dat in bet eerfte gedeelte althans zeer fchoon is ; maar in
het laatfte daalt bet aanmerkelijk , gelijk bier in andere ftukken ook wel eens op to merken valt , zoodat men naauwelijks gelooven zou , dat bet van dezelfde Dichteres afkomftig
was . - Fraai zijn ook de twee daarop volgende korte, naive
dichtftukjes, 'Bruiloftsruiker en Zangjlukje, naar bet Fransch,
'amour est un enfant trampeur. Het eerfte zij bier tot eene
aangename proeve :
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Een Aloschroos, nog ter helft in 't donzig groen verfchokn ;
Een takje zedige Piolen ;
De f neekende hergeet nz niet,
Ontloken aan den flillen vliet ;
en tros van elien der dalen ,
Die in het kleed der onfchuld pralen ;
De geurige asmijn, in flerren uitgefpreid,
21s 't beeld van hoogen ernst en aardfche aanminlftheid,
.evallig gefchakeerd met duurzame maranthen ,
Is kostbrer hoogt dtooi dan good of diamanten ,
En geeft bij 't fchoon , dat de oogen flreelt ,
Der braid een leerrijk zinnebeeld,
offelijke vermelding verdienen ook die , welke aan eens
blinde Dichteresfe en aan eene llloeder gerigt zijn : vriendfchapsgevoel in bet eene , moedergevoel in bet andere , gods,
dienflig en over 't geheel verflandig , in zachte poezij uitgedrukt, maakt derzelver waarde nit ; alleen doet de wat
lange gerektheid van bet laatfte bet hier en dear to prozaisch worden .
Onder de vier laatfte gedichten munten die, welke ten op_
fchrift hebben De Grijsaart en de ongeling en De Dageraad,
wel bet meest uit ; bet eerfle, een gefprek over des ouden
blijmoedig leven, door naYve uitdrukking en nuttige leering ;
bet laatfle door dichterlijken gloed der fchildering . Alleen
zou bet der a ndacht van den gen , die enig hier vo rkod
mend beeld zou willen overnemen, misfchien waardig kun.
nen zijn, of bet wel juist is, wanneer in de twee laatfte
regels van de toekomilige gelukzaligheid gezegd wordt, dat
bet dan zal
- eeuwig, eettwig Dageraad
In 't heilverblijf der Heemlen wezen .
Immers , welke beperking bet woord eeuwig ook fomtijds
moge hebben , men verwacht toch meer dan eenen lang voort.
durenden dageraad ; en hoe fchoon deze ook zij , men ver .
langt toch de zon zelve eindelijk to zien .
De flotfom van Recenfents gedachten over deze
agelatet
Gedichten van Mevr. B I D E R D I K is, dat , indien bet nit
haar uitdrukkelijke wil gewcest is , alle deze dichtftukken
uit to geven, men beter gedaan zou hebben , met cenige
,zwakke of minder algemeen belangrijke weg to laten i maai'
IioEKn Escn, 1834 . o, 6,
T
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dat men nogtans , wegens verfcheidene bier voorkomende
treffelijke gedichten, die Karen naam eere doen, Verzamelaar
en Uitgever dank verfchuldigd is .

Safo . Zangfpel. Door Mr. 1 . V A
E
E P.
Muzak van
. B . V A B R E E . Te flmflerdam , bij P . Meijer Warnars .
1831 . In kl. 8vo . 82 Bl. f : - 60.
llet heeft Recenfent niet lnogen gebeuren, de vertooning
van dit oorfpronkelijk Zangfpel bij to wonen ; dan hij heeft ,
van onderfcheidene kanten, met hoogen lof van de compofitie des Heeren V A
B It E E hooren gewagen ; en dit verheugde hem opregtelijk, om den even befcbeiden en nederigen, als verdienftelijken kunftenaar . Spreekt bet gerucht
waarheid, dan moet 's mans fchroomvalligheid hem, zeer
kort vbbr de vertoonirg van zijn kunstgewrocht, den wensch
hebben doen uiten, dat bet Zangfpel niet mogt worden gefpeeld . Wij herkennen hierin den echten ederlander, verre
van alle vreemde windbrekerij verwijderd, en achten er den
verdienftelijken beoefenaar der Toonkunst des to hooger om .
Ook de Heer P F E i F F E R, Decorateur aan den Stadsfchouwburg, verdient, wegens de door hem, of onder zijn opzigt ,
vervaardigde decoration, met eere vermeld to worden ; en
volgaarne brengen wij bier ooze hulde aan de verdienften en
bekwaamheden van eenen vaderlandfchen Schilder, wiens zeldzame talenten , in bet door hem beoefend vak, onzes inziens , maar al to dikwerf met een mingepast ftilzwijgen worden voorbijgegaan .
Deze, zij bet dan ook eene zeer geringe, hulde vermeenden wij , bij deze gelegenheid , aan Toon- en Schilderkunst to
moeten brengen , ten einde ons , vervolgens , meet met den
E
E P
dichterl1 ken inhoud der Safe des Heeren V A
bezig to houden .
Zijn Ed . houde bet ons ten goede, dat de lezing van
dit ftuk onze hooge verwachting, federt lang, door de
meest gunftige berigten, a priori , gevoed, niet geheel heeft
kennen bevredigen . Ten einde alie vermoeden van partijdigheid van ons to weren, willen wij onze bedenkingen met
de meeste befcheidenheid mededeelen. Wij kennen den Dichter to veel talent toe, dan dat hij van onze heufche aanwijzingen geen gepast gebruik zou weten to maken, en geven enze

. VA

E

EP,

SAFFO .

26 3

vrijmoedige aanmerkingen gereedelijk over aan zijne nadere
overweging.
In de befchrijving van bet eerfle Tooneel des eerilen Bedrijfs vinden wij een Venusbeeld onder een koepeldak ; hieromtrent vermeenen wij den Heere V A
E
E P to moeten
doen opmerken, dat de koepeldaken in den leeftijd van s AP H o (*) nergens werden aangetroffen . De Ro9neinfche bouwkundigen begonnen eerst vele eeuwen later de zamenflelling van gewelyen onder en boven den grond to beproeven,
en bet koepeldak ontving eerst daarna bet aanwezen . Ten
t1jde van S A P x 0 waren beide - gewelren en koepeldaken bij de Grieken geheel onbekend .
De uitgegevene Gedichten des Heeren VA
E
E P hebben ons vaak met zijne bekendheid aan den arbeid van andere kunflenaars overtuigd . Zoo is bet ook bier weder met
bet eerfle couplet van dit Zangfpel, waar bet koor : Korgen
bensinne enz . eene navolging is van bet overbekende
Morgen minne, wien de liefde
immer heeft gefmaakt !
Morgen minne, wien de liefde
Reeds gelukkig heeft gemaakt!
I F 1 s E verfchijnt , en wordt , zingende , door bet koor beluisterd ; tot twee malen toe noemt zij F A 0 , als den naam
van haren geliefde , en bet koor toont , dat bet deze verkiaring gehoord en verftaan heeft, in den regel : Hoe! Faon
heeft haar hart geraakt ! - Wij begrijpen derhalve niet ,
waarom V A
E
E P bet koor doet vragen
Wie is zij , Faon I die uwe eeden heeft ontfangen ?
oem, jong'ling, ons haar zoeten naam .
en later
Zeg ons dan, wat naam herhalen
Berg en ftroom en bosch en dalen?
daar alles , na de afgelegde bekentenis van 1 F I S E , voor
bet koor geen geheim meer zijn kon ; zoo als dan ook later
dat koor doet betuigen, bij monde van den koorzanger :
(*l Zeven eeuwen vGor onze jaartelling.
T 2
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Door 't omringend boschgebladert,
oerden wij , met luistrend oor .
Is de conflructie van den laatften regel bier wel volkomen
zuiver? Alet het oor luistert men : het loeren behoort meer
tot bet oog .
Even zoo vragen wij , of t F t s E hare liefde voor r A 0
niet krachtiger zou hebben kunnen uitdrukken , den in de
zeer kalme betuiging
'k Mag het langer niet verheelen,
Wijl hun oog mij heeft befpied .
a uw liefde kan mij ftreelen ,
Faon ! ja 'k ontveins bet niet .
Op bl . 11 vonden wij, in den mond van den woesten t US,
bet woord ,'finderteerheid. Wij twijfelen, of de Grieken
over het geheel en die van s A P 1-I o's tijd in bet bijzonder
fentimentele rergefijkingen en zarnenkoppelingen van then aard
gekend hebben .
Het woord aanheer, op bl . 12, kenmerkt een' geheelDuitfchen oorfprong . Wij geven den Dichter in bedenking , voortaan met het gebruik van zulke bastaardwoorden fpaarzaam to
zijn . Dezelve zijn voor den gewonen lezer onverilaanbaar .
Van de kaai tot Febus koor
Zult gij frisfche rozen itrooien, enz .
Die kaai komt ons in Griekenland ongepast voor. Mij ken.
nen eene Spaanfche, Rouaanfc'se, Celderfclte en Tesfelfche
kaai (of kade) , maar betwijfelen zeer , of men bij de Crieken deze foort van waterkeeringen gekend hebbe ; behalve
dat het woord zelve poetisch noch, voor den zang, welluidend klinkt .
De betuiging van i F i s z (bl . 16)
'k Wacht geen verd're zielsgeneucht .
komt ons eenigzins dubbelzinnig voor ; wij zouden voor verd're
liever hooger wenfchen to lezen .
In het tweede Bedrijf hinderde ons bet welkomstlied, dat,
met vlug beleid, veer s A F F o werd beleid (bl . 19). Dat vlug
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beleid, alleen om des rums wille aanwezig, zal gewis den
E P zelven misbagen .
E
Heere V A
Insgelijks vragen wij , of de verbolgenheid, door t U S ,
in zijne alleenfpraak, bl . 25, aan den dag gelegd, wel in
behoorlijk verband flaat met de voorafgaande betuiging van
&VA

DER :

Moog' mij hec godendom de felfle ilraf bereiden ,
Eer ik dien immermeer vergevt . . . ?
Onzes inziens had die betuiging zijn waft gemoed met woeste
vreugde moeten vervullen . Ook bier vonden wij bet woord
vuig in de beteekenis van fnood gebezigd . Vuig is bet
nude vuidig, dat is : lid, traag.
Op de volgende bl . 26 zings r v s
Allen juichen daar benedn :
'k Zie hen woelen
En krioelen
Ondereen .
De Heer V A
E
E P vergeve bet ons , dac cvij in dit
woelen en krioelen geene poezij hebben opgemerkt I
B1 . 27 cvordt van den maagdenrei gezegd , dat zij S A P H O
tripp'lend en trapp'lend vooruitgaat . Eerstgenoemde fpreekwijs
keuren wij niet ongepast ; bet trappelen zouden wij liever
van paarden dan van znaagden zien bezigen .
u verfchijnt $ A P 1-1 0 zelve ; en - wij ontveinzen her
niet --- wij hadden hare toefpraak meer hare;- waardig gewenscht . De regel : „ waar mijn oog zich wends of ziet,"
zou Recenfent der Zang ler van esbos niet in den mond bebben durven leggen, en dit to minder, daar dezelve later nog
meer dan eenmaal voorkomc .
Even zoo vermeenen wij den Dichter opmerkzaam to moeten maker op de betuiging van s A P H o , bl . 28, waar zij
zingt, dat de lzeil'ge dicks';-engloed door haar bruifend bloed
rendwaart. De edele cenvoudigheid der Ouden duldt zulke
onbeflemde en verwarde denkbeelden niet . Ook klinkc bet
niet zeer kiesch in kzaren mond, wanneer zij vervolgens zich
aldus laat hooren
O dan is 't niet langer Saffo, 't is Apollo die door mij
Aan de fcharen zich doet hooren in verheven melodij .
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Deze verklaring had, onzes bedunkens, beter in den mond
van bet koor gevoegd ; in lien van S A P H 0 verraadt zij
eene mate van hooggevoelendheid , die aan verwaandheid
grenst . Zoo ook is ons de regel van S A P H o , bI . 30
„ wat mij• naar deez' plaats kwam jagen ," als to plat voorgekomen ; gelijk wij merle in overweging geven, of, op dezelfde
bladzijde, de uitdrukking : „'t Feestlijk offer gaat beginnen," als juist kan worden aangemerkt .
Dan, wij willen ons bekorten, ten einde ons beflek niet
to buiten to gaan . - B1 . 39 bezingt S A P H o haar lot en
hare ongelukkige liefde .
iefst badden wij daar de vermelding gemist, dat de kennismaking met F A 0 reeds bij liens
wieg en kindschheid is aangevangen . Hierdoor ontflaat er tusfchen de jaren van hem en van haar een to groot verfchil,
nn aan s A P H 0'S liefde met welgevallen to kunnen denken ;
terwijl tevens al bet bevreemdende, dat antlers in F Ao 's of keerigheid doorftraalt, geheel verdwijnt. Trouwens zijne Minnares kon zeer gevoegelijk zijne Moeder wezen ; en deze omflandigheid, die VA
E
EP gemakkelijk had kunnen vermijden, dient nu, tegen 's Dicbters bedoeling voorzeker, om onze belangilelling in s A P H o zeer
to verminderen .
Op bl . 47 teekenden wij de woorden : „ Groote Go6n !
ik voel rnij beven," op . Meer overeenkomflig met bet fpraak .
gebruik, zou deze regel dus kunnen gelezen worden : GoOn!
ik voel mijn leden beven .
Op bl . 51 viel ons oog op bet keeren der zee, in S APHo's tijd, door middel van dammen . Destijds waren zulke
middelen van voorzorg nog onbekend, en minder noodzakelijk op een eiland, door een' nata.urlijken voormuur van
rotfen omgeven .
,, Ik voel mij beven," hervonden wij op bl . 61, en wel
in S A P H o'S mond !
B1. 66 hooren Wij i u s van zijn /lot gewagen . Zeker heeft
E
EP er niet aan gedacbt, dat zulke gede Veer VA
bouwen destijds aan Griekenland vreemd waren . Van gelijke gehalte, wat de ceuw, waarin de gebeurtenis voorvalt, aan.gaat, is bet getuigde zeefchip, op bl 68, behalve
dat bet woord fchip aldaar reeds bet denkbeeld van zee, en
een landfc .hip eene tegenflrijdigheid in zich fluit .
Min gelukkig is ons, op bI . 81, bet vinden en opbrengen
van s A P a o's lijk voorgekomen . Onwillekeurig, en vooral
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daar zij zelve flechts weinige oogenblikken to voren zich in den
vloed had geflort , kwam ons hierbij de bij ons gebruikelijke en
bier bijzonder aangewezene drenkelingskuur to binnen ; en doze ,
alhoewel aan S A P H O'S tijd geheel vreemd, flond ons to levendig
voor den geest, dan dat wij het denkbeeld aan dezelve, bij
eene zoo creurige uitkomst, van ons konden verwijderen .
De flotregels van het dichtfluk
En haar laatfte fchrede op aarde
Bracht haar in de onfferjlifkheid .
komen ons voor niet Grieksch gedacht to zijn . Hot Elyfiurn
der Ouden zou hier beter gevoegd hebben .
Wij hadden doze aanmerkingen nog met andere kunnen
vermeerderen ; dan wij zouden alsdan vreezen den fchijn van
vitlust op ons to laden, en hot aangevoerde zal genoegzaam
E
E P to overtuigen, dat wij
zijn, om den Heer VA
zijn kunstproduct met alle aandacht hebben nagegaan . Hot
zij zoo, dat, in de Opera, Muzifk en Zang de aspunten
uitmaken, om welke zich alles beweegt (waarom dan ook
doorgaans een Zangfpel meer naar den naam van den Componist, dan naar then des Dichters, blijft genoemd worden) :
dan , wij befchouwen het als eene hooge verdienfle in dit
genre, wanneer ook de Dichtkunst hare plaats waardiglijk inneemt en handhaaft ; en - openhartig gefproken - vormden wij ons to hooge denkbeelden van het talent des Heeren VA
E
E P , dan dat zijne Safo ons volkomen
zou hebben kunnen bevredigen . Wij houden het er voor,
dat hij zich met to groote overhaasting van de op zich genomene teak heeft gekweten, en geven hem in ernfligeoverweging, voortaan eenige meerdere tijdruimte aan her herzien en befchaven zijner producten toe to wijden .
Wij hebben in dit verflag niet eons gerept van hetgeen
in dit Zangfpel wordt gefproken . Ook char hadden wij van
den bekwamen Dichter moor poezif mogen verwachten . Eene
enkele proeve , wear het boekje toevallig openvalt, moge
ons oordeel bevestigen .
SAP ii o verfchijnt, in het derde Bedrijf, in het paleis (?)
van E v A D E R, en wordt daar, door P A A E M o , aldus
verwelkomd
Wees weikom, Saffo, in Evanders lustpaleis,
Geniet hier zoete rust na de afgelegde reis .
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Mijn meester wi1, dat elk uw wetten bier zal eeren .
Gij kunt bier over ons als meesteres regeeren .
En hierop antwoordt de Zang ler van
vermeenen even weinig dichterlijk

esbos,

naar wiq

Evanders gunst doet meer, veel meer, dan ik verdien ;
Doch waarom heb ik bier hemzelven niet gezien ?
PA

AEMO

.

Gij zult , doorluchte ! zijn afwezendheid verfchoonen .
Hij is verplicht den raad der ouden bij to wonen ,
Doch zal , na d' afloop , zich vervoegen in deez' zeal .
SAFro .

'k Vergeld hem nooit genoeg zulk luisterrijk onthaal .
Dan genoeg , en mogelijk reeds to veel gezegd van een
Zangfpel, dat, als zoodanig, door de beminnaars en beoefenaars der Toonkunst, met hoogen bijval is toegejuicht,
en, naar wij vernemen, bij voortduring, veler belangflelling
blijft opwekken . Mogt bet bij de uitkomst blijken, dat bet
nationaalTooneelder Hoofdflad meer en meer de plaats zij en
blijve, waar her Zangfpel over her geheel , en bet nationaal
Zangfpel in her bijzonder, zich luisterrijk kan vestigen en
roemvol weet to handhaven l
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Onderde vaderiandfche Gedichten van den 1leer DE BEER
bevinden zich vele niet onverdienftelijke ftukjes . Onder anderen beviel ons bijzonder, bl . 16 en verv . :
De eidfc ie .Tigers aarr hunuen Opperberel'zebber, blijkbaar
op de zangwijs : IVj le~'en yr i, w
leven blij ; en verder
bet korte, maar zinrijke gedichtje : Rood en Z!yart, bI . 41 .
Overigens befpeurt men in bet algemeen (onze pligt is, de
waarbeid niet to verbloemen) weinig geestverheffing en vinding in dit bundeltje, vele zwakke plaatfen, ruwheden en
foucen, fomwijlen zelfs eenig bombast in ftedc van krach .
tige taal . ldet eerie en andere blijke uit de volgende aan .
wij zinger . 131 . 3
P O O R T U G A E

Terug, o Geest! der hel ontrogen!
Terug voor tail, die / 'illem voert !
Krimp in en udder roar a zelven !
Sper op uWW muil, gedrogt! ontroert .
Dat ontroert ftaat bier in 't meervoud, om op voert to kun .
nen rijmen ; bovendien erkennen wij dien klinkenden onzin niet
voor poezij . Verder a1daar
Verzink in 't niet, en zuiver de aarde
Der lucht, svaarmee g u omgeeft .
Zich met lucht omgeven, luidt reeds zonderling ; maar zuiver
a ! bet behoorde
de aarde der lucht, war beteekent dit ?
to ziju van de lucht ; doch dit konde net in de maac, en de
Schrijver denkt zeker, dat der zoo goed is als van de ; maar
dit gaat niet door. Wel mag de tweede naamval des of der
vervangen worden door van den of van de ; doch waar de
tweede naamval niet to pas komt, daar Iran van den en van
de nooit verwisfeld worden met des en der ; even min als
dat men zou mogen zeggen : ik kom Arnuerdams voor van
4mflerdam ; fchoon men zeer goed zegt : 4muerdams rijkdom voor de rijkdom van Am lerdam. - og lager : Verbleek'
ook z , die a aanbaden . Verbleek' voor verbleeke is goed ;
maar voor verbleeken, gelijk bier, blijkens bet volgende aanbaden, deugt bet nie :.
BI . 4. laaplen hoons.
ooic gehoord!
B! . 5 . Want ederland DAT bloeit er door . DAT, pleonas-
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Geen Willem zal een handbreed wijken Des wegs

enz . Verkeerd voor van den weg ; zie hiervoren.
Bl . 6 . Die geen muitzucht kan verwrikken ,
En geen vleitaal kan verftrikken,
En [die] voor de overmagt niet beeft .
Daar bet eerfte die de vierde naamval is, kan bet in den
laatften regel, waar bet in den eerften naamval zou moeten ftaan, niet worden weggelaten . Meermalen ftuitten wij
in dit bundeltje, en ook bij anderen, op deze zinf'orende foot .
BI . 18. Zij ook zijn magt door ons verplet!
iever : Zij
ook door ons zijn rnagt verplet!

BI . 24 . Belgisch muiter •s , voor Belgifche muiters, ongeoorloofd .
B1 .34 . a, heden words gedacht aan Douza's, van de Werven,
Die, aan Oranje trouw, voor eerland wilden fterven,
En 't muitende verraad bet ligchaam gaf ten prijs .
aar de gefchiedenis , ziet de laatfte regel alleen op V A
en in zoo verre is bet enkelvoudige gaf niet of
to keuren ; maar dan is de meening duister uitgedrukt, en
volgens de bier gebezigde woordfchikking is bet eene erge taalfout .
B1 . 37 . gaf, vs . 9, voor gaaft, tegen den aard der taal .
Men zegge al eens : gij wandelde voor wandeldet, en dus
ook in de overige gelijkvloeijende werkwoorden ; maar op ongelijkvloeijende, gelijk seven, en op onregelmatige werkwoorden, is dit niet van toepasfing .
BI. 4-5 . Van oproer zwanger en MAATSCFIAPPE I K VE I .
Het laatite is geen ederlandsch : bet zou beteekenen venijn
in maatfchappij of compagnie ; doch de Schrijver meent venijn , dat op de maatfchappij meet worden uitgefpuwd. Zijn
dus die trouwelooze (Belgifche) breeders (hetgeen al raar
is) zwanger van oproer en maatfchappelijk venijn ; dat laatfte is weder van eene beteekenis zwanger, die in de woorden
niet ligt opgefloten .
BI . 54 . herdediger zijns (van des Staats) regten , voor
zijner regten : almede eene dichterlijke vrijheid, welke niet
door den beugel kan .
B1 . 79. Gevlecht voor gevlochten is of to keuren . Ook bet
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bier en daar gebezigde rijm van ei of ey op ij, b . V . VA
S P E Y K Op B I D E R D I K, verdient geene aanbeveling .
Tot proeve van her goede , bier en daar in deze dichtverzameling aan to trefen, kiezen wij
Rood en zwart .

Draagt, andgenooten! rood en zwart
Die kleuren dekten eens her hart
Des eedlen Wees (van d' eedlen Wees) in Amitels wallen .
Ach ! weinig dacht die held toen nog
Als 'r geel (de kleur van fnood bedrog)
Zich daaraan paart (*) , zal ik eens vallen .
a, deugdvereerend andgenoot !
Draag vrij de kleuren zwart en rood .
Draagt 't, jongelingen, meisjes, vrouwen!
Her rood als 't dierbaarst heldenbloed,
Dat ooit vermengd werd met den vloed,
Her zwart om over 't rood to rouwen .
Hiermede flappen wij van dit dichtbundeltje af, om over
to gaan tot eene dichterlijke wet in proza .
Immers , bet ganfche denkbeeld der vrijmaking van alle
haven heeft iets dichterlijks . Maar her zij gezegd tot lof der
bier vertaalde Bill (of Wetsontwerp) , dat her opftel gezond
verftand en gematigdheid met verhevene en menschlievende
(trekking vereenigt . Het goede moot men hulde doen , waar
men her vindt ; en hoe zeer ons , als ederlanders, bet eerlooze Ministerie van GREY en PA MERST0 tegen de borst
ftuit , mogen wij aan her heilzame en weldadige der door
hen, uit welken • hoofde dan ook , voorgeftelde en reeds aangenomene maatregelen in dit opzigt onzen bijval niet weigeren .
De vertaling fchijnt ons getrouw, maar niet zuiver genoeg .
Angstvallig behoeft men zich wel niet, in den gewonen hijl
der wetten , voor bastaardwoorden to wachten ; zelfs zijn die,
welker beteekenis doorgaans in een' geregtelijken zin bepaald
is , dikwerf to verkiezen boven zuiver ederlandfche, die voor
meer dan Une uitlegging vatbaar zijn : maar men kan in elk
opzigt to ver gaan, en de Vertaler geeft zich in dat gebruik
van bastaardwoorden to veel toe . Geamendeerd b . v. kon
wel met verbeterd zijn overgebragt .
(*) De Belgifehe vlag.
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Overleveringen uit de Gees .
A . F. Il . Smit, 1832 . In

gr. 8v'0 . 188 B1 . f I - 8o .

ITit eenig medelijden met den Vertaler, die in de meening
fchijnt to verkeeren, dat hij zich door de uitgave van dezen
bundel nog al verdienilelijk heeft gemaakt, aarzelden wij ,
om deze verhalen bij derzelver regten naam to noemen . Maar
in de opgave van den inhoud ontvalt den man zelv' die naam,
en hij kondigt den Sint,Tohannesnachtaanalseenvolks-fprookje .
Eilieve, bet zou met dezelfde moeite doorgegaan zijn,
waarom ze maar niet alien in eens weg fprookjes genoemd ,
in den zin namelijk van die van Blaauwbaard en Bleeder de Gans ?
Hans Heiling itond in verbond met den Satan . Deze verfchaft hem wrack , wegens zijne onbeantwoorde liefde , maar
fleept help to getijk ter belle . - Een Berggeest van een affchuwelijk voorkomen geneest de fehoone Sabine van hare
blindheid, maar bedingt tot loon hare hand . Sabine verbreekt
hare belofte . Maar die heeren Berggeesten laten maar gansch
Met met zich fpotten, en oefenen Turksch regt . De arme
Sabine verdwint, en words dood can den voet van eene ileile
rots gevonden . - Eene Tooverheks verleidt hare medeminnares tot een pleiziertogtje nnar den Bloksberg, wel niet op
een' bezemflok, maar op een' wagen met twee ontzettend
groote, leelijke vledermuizen befpannen . Offchoon de aanflag, om Elsje van haren echtgenoot to verwijderen, voor
eenen tijd gelukt, words echter de Ileks in haar eigen net
verfltikt, en verdrinkt zich uit wanhoop . - In alles vindt
men bier zes verhalen . De niet vermehle zijn van denzelf~
den flempel als de genoemden .
Het boek moot dienen, om den leeslust to prikkelen, en
de opmerkzame lezer words wel ernflig vermaand, om de
zedelesfen en wenken toch niet over bet hoofd to zien,
welke onder bet fabelachtig bekleedfel verborgen zijn,
iemand duide bet ons ten kwade, dat wij bij deze vermaning
en aanprijzing dachten can Tij l Uilersfpiegel, daar hij in den
Bijbel des deux A's bezig is can bet verklaren, indien wij
het wdl onthouden hebben, der Openbaringen van oannes.
Boekbefch. o . III . bl, 133 . reg . 11 v, o . ftaat aantreft,
lees aanlreft.
---_
o . V . bl, 213 . reg . 'T, ftaat det ragifche, lees
de tragifclre.

BOEKBESCHOUWI G.
Vindiciae Originis Paulinae ad Hebraeos Epistolae, nova
ratime tentatae a m . 1 R I D . CHRIST . GE P K E,
Pastore apud Wermsdorfienfes et Hubertoburgenfes ,
qui font Confesfioni Augustanae addicti .
ugd. Bauchtmans . 1832 . Form . oct .
tav . apud . S. et .
Pagg . 228 . f 2- 60.
l4en Duitsch Schrijver neemt met zijn niet alledaagsch
werk de toevlugt tot de drukpers van ons vaderland .
Zeer vereerend is dit voor onzen landaard, dien men
ook in andere opzigten niet meer zoo als vroeger miskent , maar met Ineerdere onderfcheiding behandelt . Onetteroefeningen nemen dan ook
ze Vaderlandfche
gaarne de taak op zich , eenig verflag to geven van
dit belangrijk werk , dat , elders vervaardigd , in ederland het eerfte licht ziet .
De Heer G E P K E, uthersch Predikant to Wermsdorf en Hubertsburg , poogt in dit gefchrift bet gevoelen to handhaven , dat de Brief aan de Hebreers
door P A U U S gefchreven is , en flaat daartoe een'
nicuwen en nog nimmer beganen weg in . In de Voorrede, welke tevens Inleiding is, doet hij ons dien weg
kennen , en levert tegelijk een beknopt overzigt van
dit geheele werk . V66r ongeveer twintig jaren had hij
een ftukje vervaardigd over de waarfch nlijke vriendfchapsbetrekking, in welke men zegt, dat de Apostel
E C A ge/aan heeft .
P A U u s met den Ihijsgeer S E

Op het einde van dit ftukje had hij gezegd : „ Voor
„ het overige laten wij anderen ter beoordeeling over,
„ of uit dezen gemeenzamen omgang van P A U U 5
„ en s E
E CA. , van welken wij de waarfchijnlijkheid
„ hebben trachten to bewijzen , iets kan worden afge„ leid, om den Brief aan de Hebreers , in welken zoo
O. 7.
U
BOEKBESCH . 1834.

M . P . C . GE
„ vele

uitdrukkingen van s

P1 E
E C A

vourkomen ,

aan

„ P A V
u s toe to kennen ." Dit opflel, hoezecr niet
algemeen vcrkrijgbaar , vond opmerkzaamheid , maar niet
in die mate, dat ienlxid dit onderzoek beproefde . De
Schrijvcr fleet dearom zeif hand aan het \verk , daar
het plait aangaande den Schrijver van den Brief gerekend mag worden net ten voile to zijn uitgemaakt .
a eerie voorloopige Inleiding , welke behelst eene beknoptc letterc
undige gefchiedenis van den Brief aan de
liebreers , pag . 20-35 , volgt de Verhandeling zelve ,
waarin zal vworden aangetoond : 10 . dat er eenige overeenkomst en verwantfchap befiaat tusfchen den Brief
aan de Ilcbreers en fommige fchriften van s E E C A ;
2° . dat die overeenkomst zoodanig is , dat dezelve niet
to houden is voor toevallig en gemeen aan alien, die
over godsdienflige onderwerpen denken en fchrijven, maar
veeleer moet afgeleid worden uit zekere betrekking van
deszelfs Schrijver met s E
overlevering is ,
en s E

E C A ; 3° . dat er eene oude

volgens welke er tusfchen

P A U

u s

E C A vriendfchapsbetrekking beftaan heeft ; wel-

ke overlevering ,
bloot is ;

4° . ,

van geene waarfchijnlijkheid ont-

5" . dat de Brief aan de Ilebreers op dien tijd

en die plaats, wanneer en waar die gemeenzaamheid
tusfchen r A U U s en s E E C A noodwendig , ook vol gens de overlevering , beflaan heeft , gefchreven is ; 6° .
dat van Been ander Christenleeraar nit dien tijd kan
beweerd of bewezen

vorden, dat hij met s E

E C A

omgang gehad heeft of heeft kunnen hebben, dan van
P A U U s ; 7° . op welke gronden , nog vermeerderd
met hetgeen in de vorige Hoofdflukken behandeld is,
men r A U

u s met groote waarfchijnlijkheid

voor den

Schrijver van den Brief aan de Ilebreers mag houden .
Elk dezer punten wordt in cen afzonderlijk Hoofdftuk
behandeld . Van deze zeven IIoofdflukken zullen wij zoo
beknopt mogelijk verlag geven , met tusfcheninvoeging
van eene enkele aanmerking, waar het betoog blijken
mogt minder klemmend to zijn .
I.

De overeenkomst van beide Brieven

aan de He-
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brcers en dien van S E E C A aan
U C I I U S, de
Providentiu , blijkt 1° . daaruit, dat hetzelfde onderwverp,
indien men op het hoofdzakelijke let , op dezelfde wq7ze , met dezelfde fpreekw~Vzen , en fomtijds met dezelfde
woorden, behandcld wordt ; 2° . dat onze Bricffchrijvcr
dikwijls zinfpeelt op Stoifche gevoelens, leerflukken en
uitdrukkingen , wclke bij s E E C A to vinden zijn ; 3°
dat hij fomtijds dezelfde woorden ,

als s E

E C A

en

andere Stoicijncn , bczigt bij bet befchrijven van dezelfde
of ook verfchillende zaak . Deze vergelijking gefchiedt
met veel fcherpzinnigheid, ontdekt vecl belezenheid en
groote geleerdheid, offchoon niet overal het to ver gezochte is weggebleven . Aan deze vergelijking heeft
G E

P K E

eene groote ruimte beileed (bl . 36-127) .

Hij loopt den Brief aan de

Hebrecrs ,

bij wijze van aan-

geheel door, en ilelt ons buiten ftaat,

teekeningen ,

apes uitvoerig mede to deelen . Het hoofdonderwerp is
waarom den braven zoo veel rampen overkomen ? Bij
10 . zij
ten
voordeele
van
die
braven
;
2°
zijn
. vallen voor ten
algemeenen matte ; 3° . de brave getroost zich dezelve ;
4° . door het
oodlot of de l'oorzieniglaeid zijn dezelve
befchikt . (Bl . 36-49 .) Het algemeene , dat G E P K E
beide Brieffchrijvers vindt men dezelfde punten :

hier aan deze flellingen geeft , doct de overeenkomst
wel beter uitkomen ;

maar hierdoor verliest het betoog

o s EOp_p . H A V E R K . ed.
2) dat de Pharizeers met de Stoifche fchool

ook veel van zijne kracht . Is bet waar, wat
P H U 5

zegt ,

Tom . II . p .

( in vita

fuu , §

groote overeenkomst hebben ,

2.

dan kan de befchouwing

van dezelfde zaak uit hetzelfde oogpunt nagenoeg op
dezelfde wijze uitvallen bij tevee onderfcheidene Schrijvers , die ten zelfden tijde onder hetzclfde befluur leefden , al Twist de een niet van bet beflaan des anderen .
Hoe algemeener de punten zijn, welke men ter befchouwing kiest, hoe moeijelijker het befluit is of to leiden
ter gunfle van eene andere dan de bedoelde verwant
fchap . De Brief aan de
Christenen in

udea

Hebreers

gefchreven ,
U2

is blijkbaar aan de
en wel aan zulken ,

276

_~I . F . c' . vE1,PKE

die hunne aanhankelijkheid aan de MozaIfche Godsdienst
openbaren , zoo als de Pharizefche fchool aan het Christendom had geleverd , verg . Hand . XV : 5 . Bij wijze
van bedenking geven wij deze zwarigheid op, welke ook
op de twee overige Afdeelingen van dit Hoofdftuk, bl .
49-127 , van toepasfing is .
II . Dit Hoofdftuk fluit zich dan ook naauw aan het
vorige , en neemt aan to betoogen , dat die overeenkomst nict toevallig is , zoo als ieder , die over godsdienftige onderwerpen nadenkt en fchrijft , zich zou nitdrukken , maar alleen to verklaren is nit zekere gemeenzaamheid van de Brieffchrijvers onderling .
aat ons
zien, hoe dit betoog wordt gevoerd . 10 . Blijkt dusdanige verwantfchap uit de menigvuldige zinfpelingen op
StoIfche leerftukken, door S E E C A behandeld ; 2o .
uit het gebruik van woorden en fpreckwijzen , van welke de Stoicijnen , dus ook S E E C A , zich bediend
hebben ; 30 . uit de gelijkheid van denkbeelden, met dezelfde woorden uitgedrukt . Daaruit befluit flu G E P K E,
dat of beide de Schrijvers nit dezelfde bron geput hebben, of de een des anderen fchriften gelezen heeft , of
dat s E E C A en de Brieffchrijver aan de Hebreers met
elkander zekeren omgang gehad hebben . Tot dit laatfle
befluit de geleerde Schrijver . Dit ganfche betoog loopt
van bl . 128-137 . De zwakte willen wij niet aanwijzen .
Het heeft intusfchen niets opgeleverd , orn onze aanmerkingen op het eerfte Iioofdftuk to ontzenuwen, daar
alles gevne naauwere betrekking kan aanwijzen , dan
welke nit de overeenkomst van verfchillende fcholen van
zelve en gemakkelijk voortvloeit .
III . Er beftaat eene oude overlevering , dat er tusfchen P A U U S en s E E C A dusdanige vriendfchapsbetrekking heeft bef'aan . (BI . 138-150 .) Eerst worden hiervoor getuigenisfen aangevoerd van
I U s , of
wit antlers ook Schrijver is van bet ondergefchoven ftukje
de pasfone PAU I et PETRI ; van HIERO YMUS,
de fcript . Eecles . Cap . 12, en van A U G U S T I U S,
in Ep . ad I A C E D O I U M . Deze getuigenisfen ziju
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van to weinig gewigt , om dit gefchiedkundig pleit to beflisfen , al worden zij ook door bet gezag van I P S I U S , in
hitd S E E C A E, Cap . 10, gefchraagd. Want de brieven,
die bier ten tweede worden medegedeeld , en veertietr
in getal zijn, acht van S E E C A aan PAU US en
;yes van dezen aan genen , vertoonen blijkbare kenmerken van onechtheid . Ook G E P K E erkent dit . Hoe
evenwel daaruit volgt , dat er eene briefwisfeling , of
ten minfle vriendfchapsbetrekking, tusfchen beiden heeft
beftaan , zien wij niet in, ook niet na de aanmerkingen van
iiI P S i u s en den Zurichfchen Profesfor
S C H E E R.
Want op deze wijze is de ongerijmdfte
overlevering goed to maken . lets , dat G E P K E niet
algemeen als bewijsgrond in dergelijke onderzoekingen
zal laten gelden .
IV . De overlevering is van waarfchijnlijkheid niet
ontbloot . (B1 . 150--176 .) P A U U S, to Rome gekomen , werd aan den Praefectus praetorio overgegeven
(Hand. XXVIII : 16) . Deze was thans B U R R H U S,
vriend en medeopzigter van S E E C A over de opvoeding van
E R o . Deze vrienden zullen wel over den
gevangene hebben gefproken, en s E E C A alzoo verlangen hebben gehad, P A u u s to ontmoeten . S EE C A had gelegenheid P A U U S to zien , daar deze
zich aan bet hof en in bet paleis des Keizers niet zonder vrucht verdedigde, Phil. I : 9, 13, 14 . Ook had
de oodfche Godsdienst reeds toen eenige bekendheid
verkregen to Rome . Het is wel zoo, SE ECA tOOnt
zich nu en dan van de oodfche godsdienstplegtigheden
en gebruiken afkeerig ; maar daardoor was hij misfchien
den man meer genegen, die door oden vervolgd werd .
Welligt had S E E C A, door middel van G A
10,
(den broeder des wijsgeers , en vroeger genoemd bij
eigen' naam, lien hij voor zijnen aangenomenen heeft
verwisfeld , M . A
A E U S S E E C A) lets van P A UGE P K E voert
U S gehoord, Hand. XVIII : 12 .
nog aan een verdacht getuigenis van
0 G I U S aangaande P A U U S als beroemd onder tijdgenooten van
wege zijne welfprekendheid , als bewijs , dat S E E C A
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wet zoo veel gewigt aan 's Aposteis voordragt heeft
kunnen toekennen, dat hij zich bij hem vervoegd heeft .
S E E C A , hoe aanzienlijk en vermogend ook , behoefde zich daarom aan den omgang met P A U U S
niet to onttrekken . Hij was tevens verftandig en braaf,
en de Apostel had zelfs in 's Keizers paleis vrienden
en a;anhangers (Phil. IV : 22) . Het is wel zoo , s EE C A toont nergens eenige genegenheid voor het Christendom ; hij openbaart echter nergens afkeuring , maar
bleef bij zijn Stoicisme . Misfchien zou men ook in
de verlorene werken van s E E C A over het Christendom meer gevonden hebben , dan in de overgeblevene .
Hij bezigt intusfchen bijbelfche woorden , die men bi j
geen' anderen atijnfchen Schrijver aantreft . Doch daaraan kent G E P K E zelf niet veel gewigt toe . Uit al
het aangevoerde zal wel nict veel meer of to leiden zijn,
dan dat er zulk eene betrckking tusfchen deze twee
mannen heeft kunnen beftaan . En, zoo als ieder weet,
van de mogelo~kheid tot de tivczenlo~kheid doet men een'
to grooten fprong, bij de uitfpraak over eene overlevering, welke misfchien haren oorfprong daaraan alleen
heeft to danken, dat S E E C A en P A U u s door denzelfden
E Iz o zijn ter dood gebragt . Eene fchoone
gelegenheid voorwaar voor overleveringzieke menfchen !
V . Dat de Brief aan de Hebrecrs op denzelfden tijd
en dezelfde plaats is gefchreven , als wanneer en waar
die gemeenzaamheid tusfchen P A U U s en s r E C A
moet hebben beftaan, betoogt nu G E P K E , bl . 176-207 .
De Brief is gefchreven aan Christenen in Palestina ,
omftreeks eruzalem . Dit gevoelen words tegen eenige
bedenkingen verdedigd . Het is ook het gemakkelijkfle
en waarfchijnlijkfte van alien . Hieruit laat zich gereedelijk opmaken , ivanneer die Brief is gefchreven , v66r
de verwoesting van eruzalcm , v66r het begin van de
iloringen in de Godsdienst , dat is v66r het jaar 66 ,
toen de vervolgingen der Christenen reeds een' aanvang
rumen , na het jaar 63 . Daar nu de Brief v66r bet
jsar 69 (lees 66) en na 63 blijkt gefchreven to zi A ,
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volgt hieruit , dat zulks gefchied is in bet j aar 64 of
65 , van welke C E P K E , niet zonder grond , bet 64ay
jaar kiest . Olnflreeks dezen tijd valt juist in de gevangenfchap van P A U u s to Rome , bij well e gelegenheid die gemeenzame omgang van PAU US en s EE C A kan hebben plaats gehad . De Brief is to Rome
gefchreven . Dit bewijst G E P K E , en brengt bet bier
in tot den hoogstmogelijken trap van waarfchijnlijkheid . Dit vijfde Hoofdfluk geeft nu nog , wat niet
beloofd was , - aanwijzing namelijk , dat S E
C A
de meeste zijner fchriften of reeds vervaardigd had , of
toen vervaardigd heeft , zoodat P A U U S gelegenheid
kon hebben ook 's mans fchriften to lezen .
VI . B1 . 207--215 wordt beweerd, dat men, behalve
van P A U u s , van geen Christenleeraar uit dien cerilen tijd bewijzen kan , dat hij met s E E C A eenigen
omgang heeft gehad . Zoo begirt G E P K E dit Hoofdfluk : „ Indien iemand zou willen vastilellen , dat behalve halve P A U U S ook andere leeraars van llct Christendom tendom met S E E C A omgang gehad hebben , die
„ moet bewijzen , dat zij zich toen to Rome en in zulke
„ omflandigheden bevonden hebben, dat zij aan s E„
E C A konden bekend geworden zijn , en dat zij door
„ verftand en geleerdheid zoo zeer hebben uitgemunt ,
„ dat S P; E C A hunnen omgang daarom heeft kunnen
„ zoeken , of dat zij bet een en ander gefchreven heb„ ben , waaruit zekere gemeenzaamhcid met s E E C A
„ duidelijk is of to leiden ." Dit past nu G E P K E
toe up APO
OS, BAR
ABAS, SI VA US Of
SI AS, PETRUS, MARCUS, C EME S Roma ,
UCAS ; welke laatfle nog bet meest, door
nus, en
zijne betrekking op PAU US, in aanmerking komt ,
doch als Schrijver van den Brief roan de Hebreers voor
P A U U S moot wijken .
Uit dit Hoofdfluk blijkt wel ,
dat P A U U S , boven de genoemden , de meeste waarfchijnl1jkheid voor zich heeft ; .maar G E P Ii E maakt
hier, als wij bet zeggen mogen , zich aan een petitio
principii fchuldig ; want hij had eerst Inoeten bewij-
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Zen , dat geen ander Christenleeraar in aanmerking komen kan .
VII . Met veel grond van waarfchijnlijkheid mag men
dus aanuemen , dat P A U u s Schrijver is van den Brief
aan de Hebrcers . Dit words nog nader aangedrongen ,
bl . 216-235 . Uit al het aangevoerde leidt G E P K E
het befluit af, dat P A U u s onzen Brief, en wel op
bet einde van zijne gevangenfchap , heeft gefchreven .
Tot dit gevoelen helt men to meer over, hoe meer door
hetzelve alle zwarigheden , die tegen den Brief zijn ingebragt , van zelve wegvallen . 1° . Het gebruik van
verfchillende woorden en zegswijzen, anders in de Brieven van P A U u s niet to vinden . Door omgang met
S E E C A , het lezen van diens en andere fchriften nit
de Stoifche fchool heldert dit van zelve op . Ook in
de Brieven aan de Romeinen en Corinthers komt het
een en ander Stoisch gevoelen voor . Dit erkent G E PK E gereedelijk ; maar ontkent, dat dit tegen zijn gevoelen flrijdt, omdat hieruit blijkt, dat P A U U S reeds
eenige kennis fchijnt gehad to hebben aan de Stoifche
wijsbegeerte ; dus genegen was, om de fchriften van
S E E C A to lezen, waartoe hij als Pharizeer nog werd
aangezet . Hier moest G E P K E vooral de gelijkvormigheid in denken bij Pharizeer en Stoiker meer hebben
getast : want daaruit heldert zich alles vollediger en
duidelijker op, dan nu hij alles uit her Stoicisme zoekt
of to leiden . 2° . Het gebruik van dezelfde fchrijfwijze
als bij P 111 o , en de overeenkomst met fommige plaatfen en zegswijzen in de fchriften van P H I o , words
ook zonder S E E C A het best opgehelderd , als men
den jongen s A U u s to Tarfus op het oog houdt . 3° .
De onkunde aangaande de Tempeldienst , welke men
meent opgemerkt to hebben in den Brief aan de Hebreers , is nog op eene andere wijze weg to ruimen ,
dan door aan to nemen , dat de afwezigheid van P A Ueruzalem niet geboren is ,
t, u s , die daarenboven to
aanleiding heeft gegeven tot eene dwaling van het geheugen . Door dit gevoelen ontvangen vele plaatfen een
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helder licht . En het is niet tegen de waardigheid en
het gezag des Apostels , dat hij zich van uitdrukkingen
en meeningen heeft bediend, welke hij van den Stoiker
E C A ontleend heeft . - Hierop volgt, bl . 235-237,
S E
nog een Bijvoegfel, aanmerkingen behelzende van onzen
andgenoot
A U T A, (flnnotatio in
ibrum S E EC A E de Providentid ,
ugd. Bat . 1828) den Schrijver
eerst bekend geworden , nadat zijn werk reeds ter perfe
was overgezonden . -- De Index is op dit week cen
bruikbaar en gewigtig toevoegfel .
Onpartijdig hebben wij ons oordeel verklaard over
den gang des betoogs , dat in ons oog niet overal even
klemmend is .
iemand zal dit afkeuren, die bedenkt,
dat G E P K E zijn betoog to veel op zichzelve laat
ftaan, zonder het in verband to brengen met al bet overige , wat ten voordeele van P A U u s als Brieffchrijver
is aangevoerd , en nog meer kan aangevoerd worden .
Daarom meenden wij then gang in onze beoordeeling
van dit work to moeten volgen . Maar men zou ons
verkeerd verftaan , indien men meende , dat wij met dit
werk niet zijn ingenomen .
itteratorcn van profesfie
zullen uit 's mans aanmerkingen over S E E C A en
diens fchriften veel kunnen ontleenen , dat niet algemeen, en althans niet op zulk eene voortreffelijke en
naauwkeurige wijze , is opgemerkt . En Bijbelonderzoekers en Oordeelkundigen zullen hier eene bijdrage vinden . zoo als men er niet dagelijks eene ontvangt , welke, in verband met al bet overige , wat voor P A uU S als Brieffchrijvcr pleiten kan , alle andere meeningen ontzenuwt , en zoo duidelijk mogclijk P A U U S
als Schrijver van den Brief aan de flebreers aanwijst.
Dit oude gevoelen , dat voor bet nieuwe de plaats niet
moct ruilnen , is ook het onze , daar wij geene jagt op
nieuwheid maken . Men hechte op den Pharizeer in
den Brief, zoo als G E P R E op den Stoiker deed ;
dan komt de Apostel P A U u s nog ineer uit , en het
overige bij G E P K E zal dan bevonden worden een
voor dit gevoelen hoogstgewigtig en nuttig werk to zijn .
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Wij geven ons oordeel urn beter, en matigen ons geene
onfeilbaarheid aan, maar durven ons op onpartijdigheid
beroepen, wanneer wij dit werk van G E P K E aan alle
beminnaars van waarheid en grondig onderzoek des Bijbels, zoo als door ons thans gefchiedt, met den meestmogelijken ernst en aandrang aanbevelen .

Ontboezeming over de godsdienflige denkw ze, vroomheid en regtzinnigheid in de Hervormde Kerk , bijzonder met betrekking tot de eeraars ; door R . r rrieuwolda . To Groningen ,
G E
S , Predikant to
btj R . . Schierbeek . 1834. In gr . 8vo . 80 Bladz .
f :-60 .
ezer vermeldt de Heer
in een port bcrigt aan den
n lv G E S , wat hem bewoog tot de uitgave van dit gefchrift . Hij wil order de regtzinnige , oud-Gereformcerde
eeraars gerekend worden , en uit den wensch ,
dat or hoe eer hoe liever een Tijdfchrift uitkome in den
echten , ouden geest der Hervormde Kerk . Hij zegt ,
dat men er van afgewek en is ; doch betuigt tevens, dat
de tegenwoordige Separatisten , vooral derzelver woordvoerders , niet de eenige , ware Gcrcformeerden zijn .
De Schrijver geeft verder to kennen , dat hij , moor dan
zestig jaren bereikt hebbende, den meesten tijd z~ns
levens in con ernflig en biddend onderzoek der waareeraar,, die i
heid doorgebragt heeft . Van eenen
WAAIZHEID dit aangaande zichzelven kan betuigen , mag
men jets goeds verwachten . Daar worden er wel cens gevonden, welke met dingen, aan hun ambt geheel vreeind,
zich bezig houden . E G E s kent buiten twijfel ook
zoodanige voorbeelden ; maar Bijbelfludie , ff, ~Vsgeerte
en Godgeleerdhei.d, met de aanverwante wetenfchappen,
waren onafgebroken de voorwerpen z!~ner langdurige en
og dageli/ks - zoo luionpartijdige onderzoekingen .
is hii hierin van den
den des mans eigene woorden
en
bl is zich bewust ,
morgen tot den avond bezig ,
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dat by' bet onderwajs genieten mag van then Geest, die,
tot en in de waarheid leidt . Waartoe die uitftalling van
eigen' lof? Men toone liever zijn geloof uit zijne werken I
De Schrijver, die op echte, oud-Gereformeerde regtzinnigheid aanfpraak maakt, deelt I . zijne geloofsbelqdenis mede . In de hoofdzaak zullen de meesten zijner
arbtsbroeders het wel met hem 6cns zijn, al gebruiken
misfchien deze en gene fours andere bewoordingen . Dat
wij in j E z u s (het zij met eerbied gezegd!) meer wedervinden , dan wij door de zonde verloren , zal echter
niet zoo gaaf door alien toegeflemd worden . De ftelling
zou althans aanleiding tot gevaarlijk Inisbruik kunnen
geeen . Dat E z u s voor onze zonden boette, is geene
Bijbelfche uitdrukking. Wat E G E S voorts van de
ongenoegzaamheid der rede zegt , als ook van de mystiek , in een' goeden zin , is volkomen waar . Dewijl
het woord plctatsvervanger thans veelal in eene bepaalde
beteckenis wordt genomen , fchijnt het ons minder gepast,
j E z u s eenen Plaatsvervanger to noemen .
D€ Schrijver beantwoordt II . d e vraag : ll'at meet
men denkcn van de bcfchuldiging, dat de meeste
eeraars van den geest en inhoud der zuiver Gereformeerde
eer zijn afgeweken ? Te regt merkt hij aan , dat bet
lasterfchrift van eenen D E C O C K geene wederle5ging
waardig is . Hij zegt : ll'at mijzelven betreft : ik trek
bet m~ w,veinig aan , daar ik m j mine zuivere , oude
Gereformeerde denkwe
ze levendig bewust ben . Doch hij
tnaakt tevens de aanmcrking , dat er wel eenige grond
veer deze befchuldiging , althans van velen der ambtsbreeders , voorhanden is . E G E S verklaart , volkbmen eens to z~n met den dicpdenkenden E R o Y , en
dus de neologifche denkww~jze en geestelooze Schrifiverklaring , die , volgens zijn zeggen , finds eenige jaren
bet Gereformeerde Kerkgenootfchap is ingedrongen , of
to keuren . Hij oppert bezwaren tegen B 0 S V E D enz .,
maar prijst T H o U C K, then hij den geestvollen T H oU C K noemt . De B~7dragen tot de Godgeleerde P'tenfehappen worden gegispt, als afwijkende van den
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echten geest des Evangelies . De Schrijver zegt , dat
F I E I)
E R , in zijne Collectenreife , hoewel al te eenzijdig en overdreven , echter geen onregt heeft , wanneer hif beweert , dat het drooge Rationalisme velen
van onze Godgeleerden maar al to zeer heeft aangetast . Dit , meent E G E S , blijkt dan ook genoeg
aan de eerredenen , waarvan wij overfiroomd worden .
„ a ," zegt hij , „ velen mag men wel eer-redenen
noemen , omdat aan dezelve bet wezen van hetgene men
eertijds Predikatien noemde geheel en al ontbreekt ."
Maar de naam doet immers niets ter zake .
E G E S felt III . dat de veranderde denk- en predikwijze , vooral der jongere ecraren , aanleiding geeft
tot bet feparatisme , daar vele eenvoudige lieden hen
niet begrijpen , omdat de voordragt , de taal , de flijl ,
de manier van voorflelling voor hen to hoog is . Maar
zouden eenvoudige lieden de predikatijn van den ouden
tijd werkelijk zoo veel beter hebben kunnen begrijpen ?
of hechten die onkundigen misfchien meer aan klanken ,
dan aan zaken ? - „ Van kinds af," fchrijft E GE S,
„ tegen de Remonfiranten in eene hooge mate ingenomen,
vernemen zij , dat deze door eenen Hoogleeraar en Hofprediker in onze Kerk in alle opzigten in bet gelijk gefleld, en de haders der Dordfche Kerkvergadering jammeriijk ten toon gefteld en gehavend worden ." Dat een
oud - Gereforineerd Predikant , die op regtzinnigheid
ROEMT, geen genoegen vindt in bet werk van de Heeren
)t p E Y en D E R M OUT , is geenszins to verwonderen ;
maar, behalve bet liefdelooze der perfoonlijke aantijging,
verraadtbettevenspartijdigheid,wanneer hij, fchrijft : Een
D E R K E M P voert daar tegen eene krachtige taal,
V A
met bewijzen geflaafd. a, krachtig is die taal van den
Advocaat, maar krachtig in bittere verwijten en hatelijke
aantijgingen , niet den nederigen , Christel~jken zin ademende, well e, volgens r, G E s, (bl . 15) in de Bijdr.
tot de Godg . [Vetenfch . ontbreekt . De Schrijver vraagt verder : „ En die eeraars , die zoo zeer van verlichting
fpreken en prediken , en hunne verlichting willen op-
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dringen -- zijn ze wel licht in den Heere ? Is er niet
eene zekere onbehoorlijke losheid in hun fpreken, in hun-

nen omgang, in hunne verrigtingen ? Veroorlooft men
zich niet vele dingen , welke vroegere eeraars zich nimmer zouden veroorloofd hebben , en waartegen zij zich
in hunne predikatien met kracht en nadruk verzetteden ?"
Men zou de vraag ook kunnen omkeeren : En die Predikanten , welke zoo veel van regtzinnigheid fpreken en
prediken , en hunne regtzinnigheid willen opdringen -veroorloven ze zich ook fours dingen , ivelke niet alien ,
die eene yr jere denkwvijze volgen , zich zouden veroorloven ? In elken eeraar , hij moge een voorf}ander van
verlichting of van Dordfche regtzinnigheid zijn , moet
men alle losheid afkeuren ; maar hij inzonderheid handelt berispelijk , die in den dagelijkfchen omgang wel
eens de taal der ligtzinnigheid of van bet ruwe gemeen
fpreekt , maar des zondags voor de zuiverheid der leer
ijvert, om aan fommigen to behagen
E GE S
heeft gelijk, dat de boom aan de vruchten gekend moet
worden ! ! - Wien de fchoen past, die trekke hem aan 1
Voorts volgen IV . gepaste aanmerkingen over de jammerlijke verwarring van echte yroomheid met flijf dogmatisme en kerkeljke regtzinnigheid. Maar bet bier
gezegde fchijnt wel eens nicer of min to ftrijden met bet
vroeger beweerde . De Schrijver geeft , V . op de vraag
Moet de zuivere regtzinnigheid en Christel jke yroomheid alleen b j de fekte der Separatisten gezocht worden ? een ontkennend antwoord, en wil, VI, teregt,
dat her middelpunt van vereeniging zijn moet her kinderljk en levendig geloof in j E z v s - niet menfcheljk gezag en menfchel jke bepalingen . Maar wat zijn
dan de Synodale befluiten der Dordfche haders , die
ook bier weder geroemd worden ? De Heer E G E S
wijst , ter voorkoming van meer kwaad , de volgende
middelen aan : VII . Men keere terug in zijn Onderwijs
en eerredenen tot her eenig levendig beginfel, waaruit
onze Kerk harere oorfprong heeft genomen . VIII . Men
fchrome niet , om alles , war daartegen inloobt , als
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antichristisch to bejlr~den . En IX . Men gone aan de
Ghristel~ke Dogmatiek , vooral ook aan de Hoogefcholen , eene andere en bctere wending , opdat het blijke ,
dat zi geeee bloote verflandsoefening z~ , maar tot de
hervorming van den geheelen mensch betrekking hebbe .
Eenige vragen , op bet wezen der Godsdienst betrekking
hebbende , worden in dit laatfle gedeelte gedaan , en
daarop volgt de zeer nederige aanmerking : „ Hetgeen
ik bier gefchreven heb , is voor vele (?) eeraars, die
zich in de wijsgeerte niet geoefend hebben , to hoog ;
maar ik ftel deze vragen vdor aan anderen, voornamelijk
nan hen , die aan de Hoogefcholen onderwijs geven in
de Christelijke Dogmatiek en hetgeen men de natuurliyke
Godgeleerdheid noemt, hopende, dat dit gefchrift in
hunne handen kome en gelezen worde ."
Rec . , die in de ontflane twisten geenszins partij wil
kiezen , heeft in bet gefchrift van E
goede aanmerking gevonden , maar ook gezegden en flellingen , waarmede hij zich niet kan vereenigen . Hij zou
geenszins willen onderfchrijven, wat b . v . de verdienlle .
lijke H O F S T E D E D E G R DOT over bet eedbreken en
afwijken van de Kerkleer zegt, alhoewel des Profesfors
gedachten door eenen anderen beoordeelaar in dit zelfde
Tijdfchrift op eene gunflige wijze zijn aangekondigd ;
dock hij meent bij den oud-Gereformeerden Predikant
ieuwolda, behalve bet reeds aangeduide, zekere
van
partijdigheid aan den anderen kant opgemerkt to hebben,
welke niet gefchikt is, om bet l waad , waarover men
klaagt, weg to nemen .

herhandelingen van bet Bataviaasch Genootfchap van
.Kunfien en Wetenfchappen . XIIIde en XIVde Deel .
andsdrukkerii. 1832 , 1833 . In gr .
Batavia , ter
8vo . Behalve de Tloorberigten, 745 bl .
Het dertiende Deel der Verhandelingen van bet Bat, ;,yiaasch Genootfchap begint met twee flukken over de
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Cholera f4fiatica, zoo als die op
ava waargenomen is,
voorafgegaan door cen Voorberigt van den Heer F R I T Z E,
Med . Dr . Het cerlle fluk heeft tot Schrijver den Heer
M . 1 . E . M U I. E r, , Med . Dr . , Officier van Gezondheid der tweedc klasfe bij het Hospitaal van IFeltevrede,
en bevat voornamelijk de waarnemingen omtrent deze
ziekte , in de jaren 1829 en 1830 in het gemelde Hospitaal gedaan (bl . 1-ill) . Deze Verhandeling draagt
overal blijken van het helder verftand, den geest van
waarneming en de waarheilslicfde van den Schrijver, en
vertoont ons op ava deze ziekte in hetzelfde beeld, onder
hetwelk men , hclaas ! nu ook in Europa de Cholera heeft
leeren kennen . Klimaat en luchtgeitel fchijnen hier veel
minder wijziging to veroorzaken , dan men voorshands zou
vermoeden , en de flelfels van fommige Geleerden wel
tot hunne verdediging zonden behoeven . De Schrijver
ontveinst niet , dat de behandeling dezer ziekte weinig
voldoende refultaten oplevert ; ook dit zal elk waarheidlievend Arts in Europa moeten erkennen . De inademing
van zuurfl:ofgaz werd ook op ava beproefd , Inaar veroorzaakte benaauwheid en hoest , zonder eenige goede
gevolgen op to leveren, zoodat men van de verdere aanwending daarvan moest afzien . --- Het tweede ftuk (bl .
113-181) behelst eenige waarnemingen omtrent de Cholera door den Heer H . S C H I
E T, Chirurgijn-Majoor bij de Koninklijke
ederlandfche Marine . Deze
Schrijver had in de jaren 1821 tot 1824, en dus nog
gedeeltelijk gedurende de groote epidemic, zoo aan boord
van het fregat 117elampus, als bij de Padangfche expeditie, welke hij als Eerlte Officier van Gezondheid bijwoonde , ruime gelegenheid , deze ziekte in hare verfchillende graden en bij zeer verfchillende voorwerpen
waar to nemen en to behandelen . Het komt ons voor,
dat deze Schrijver grooter lust heeft in theorien dan de
eerfle , en zijn verflag is niet met die eenvoudigheid en
laelderheid opgefleld, welke de andere Verhandeling verfieren . Dat de warmte der dampkringslucht deze ziekte
voortbrengt, en er aan geen bijzonder miasma of con-
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tagium to denken valt, gelijk de Heer S C H I
E T
beweert , heeft de gefchiedenis dezer wereldepidemie , die
den aardbol rondreist , niet bevestigd . Ook bier zal de
waarheid wel blijken eene dochter van den tijd to zijn .
Het derde ftuk in dit Deel is een opfiel van Dr .
V 0
S I E B o D over de afkomst der
apanners, waarin deze Duitfche, thans , gelijk men weet , to eiden
wonende Geleerde, van wien wij een uitgebreid werk
over apan to wachten hebben , de onderfcheidene gevoelens der Schrijvers dienaangaande toetst, en tot het
befluit komt, dat de apanners van zoogenaamden Tartaarfchen (Mongoolfchen) oorfprong zijn . Volgens hem ,
beflaat er tusfchen de Mantfchoefche en apanfche taal
eene groote overeenkomst (hl . 183-275) .
Het genoemde Deel wordt befloten met drie kleine
ftukjes . 1-let eerfte behelst iets over de Daijakkers
(Beajous) van Banjermasfing op Borneo , door M . H .
H A E W I
, oud-Refident aldaar (bl . 277-292) , en
geeft ons eenige berigten over de zeden en begrippen
van dat yolk, waarvan fommige ons aan de begrippen
en zeden der flille Zuidzee-eilanders herinnerden . - Het
tweede ftukje is eene befchrijving der Kokos- of Keelingeilanden , door den Heer A . V A D E R A G T, voorbeen Zeeofficier (bl . 293-322) . `Deze kleine koraaleilanden , welke niets dan kokosnooten opleveren, zijn
tweeendertig in getal , waarvan bet grootfte , best- of
llar •e-eiland, omtrent 11 Holl . mijl lengte heeft en -1. 6
mijl op het breedfle gedeelte beflaat . Zij liggen zuidwaarts van Sumatra , op 12° 3' tot 12° 14' Z . breedte .
Twee Engelfchen, x ARE en R 0 S S , hebben zich bier,
de laatfte met zijn huisgezin, gevestigd, en hunne onderlinge verwijdering is misfchien de eenige oorzaak ,
waardoor zij belet zijn den
ederlandfchen handel op
Sumatra to benadeelen . - Het laatfte ftukj e , eindelijk ,
bevat aanteel eningen over het gebergte Tinger, door H .
j . D o bI I s , Refident van Soerabaya (bl . 323-356) .
Dit ftukje handelt hoofdzakelijk over de zeden, gebruiken en de godsdienst der bewoners van dit gebergte , die
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aanhangers van bet Branzinfche geloof gebleven zijn .
Uitvoerig worden de plegtigheden van een huwelijksfeest
befchreven, hetwelk de Schrijver bijwoonde .
Het veertiende Deel behelst voornamelijk een Gefchiedkundig Overzigt van den Handel der Europezen op apan , door wijlen G . F . M E Y A , van 1826-1832
apan ,
ederlandfchen Handel in
Opperhoofd van den
ontleend uit een ofcieel aan bet Indisch Gouvernement
ingediend Rapport (bl . 1-377) . Wij gelooven , dat
wij dit f1uk to rcgt eene hoogstbelangrijke bijdrage tot
de gefchiedenis van den handel in bet algemeen en van
den
ederlandfchen in bet bijzonder mogen noemen .
Men moet zich verwonderen over bet taai geduld, waarmede onze winstzoekende voorvaders zich alle de kwellingen en teleurilellingen getroost hebben, waardoor bet
hun, na de verdrijving der Portugezen en de mislukte
pogingen van Engelfchen en Rusfen, vergund is, voortdurend de eenige Europeers , die op apan handel dreven , gebleven to zijn . De terugladingen , die vroeger
uit goud en zilver benevens koper, later alleen uit bet
laatstgemelde metaal beflaan, zijn thans op bepaalden
taks geregeld , en de geheele handel gefchiedt , finds bet
emidden der vorige eeuw , bij contract ; zoodat de
derlanders , in plaats van kooplieden in apan to zijn ,
eigenlijk flechts makelaars , leveranciers en commisfionarisfen van de Keizerlijke geldkamer kunnen genoemd worden . Eene lofwaardige onpartijdigheid ftraalt in dit gefchiedkundig verflag op vele plaatfen door, daar de
ederSchrijver , wel verre van al de handelingen der
goed
to
keuren
,
bij
fommige
gebeurtenisfen
bet
landers
verkeerd gedrag der zoogenoemde Opperhoofden of Opperkooplieden onbewimpeld laakt . Dit is b . v . bet geval met bet door bet Opperhoofd . K o E K E B A K K E R
in 1638 gehouden dubbelhartige gedrag , hij gelegenheid
van den opftand van 1rirna en Amakfa . De Heer nI E 1geeft, ten flotte van zijn overzigt, eenige middeA
len op , welke , naar zijn inzien , tot herftel en uitbreiding van den apanfchen handel en tot verbetering van
T
O . 7.
BOEKBESCFI . 1834 .
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den toefland der ederlanders , die eigenlijk op bet eiland Defima opgefloten en gevangen zijn, ftrekkenkunnen .
ets over de flcupuncOp deze Verhandeling volgt :
tura ( aalden/11eekkunde), getrokken uit eencn brief van
den apansch-Kcizerlijken aaldenfleker I s I S A K A S 0S I E B O D
TE
S, en medegedeeld door Dr . v o
(bl . 379-389 , met eene plaat) . Men bezigt tot bet
naaldenfleken bijzondere naalden van goud, zilver of
ijzer,, van de dikte van cen paardenhaar tot op die
van 4 lijn . Door bet fteken met deze dikke naalden,
tot dat er bloed vloeit, bewerkt men plaatfelijke bloedontlastingen . De dunne naalden daarentegen hebben eene
verfterkende [of liever Gene prikkelendc] uitwerking . De
lengte dezer naalden is verfchillend ; nogtans mogen zij,
volgens I S I S A K A S O T E S, niet langer zijn dan
drie apanfche duimen, dewijl bet anders to moeijelijk
words, om daarmede om to gaan . Aan bet bovenfle
einde dezer naalden is een bijzonder handvatfel aangebragt, omtrent dene lijn dik en van 4 tot 6 lijnen lang,
ten einde dezelve to beter tusfchen de vingers to kunnen vatten en draaijen . Men fleekt deze naald in een klein
kokertje van metaal, hoorn, ivoor of dergelijke, nadat
men dit laatstgenoemde loodregt op de plaats van het ligchaam, waarop men de kunstbewerking wil uitoefenen,
gezet heeft . Men klopt dan zachtjes met den regter
wijsvinger, of met een klein bijzonder hamertje, op bet
nit den koker uitfiekende handvatfel der naald, zoo lang
tot dat deze eenige lijnen diep de huid is doorgedrongen . Dan neemt men bet kokertje weg , vat bet handvatfel tusfchen den duim en den wijsvinger , en fleekt
de naald, zachtjes draaijende, al dieper en dieper in
bet ligchaam .
Uit bet kort verflag, hetwelk wij gegeven hebbell ,
ziet men de verfcheidenheid en belangrijkheid der Verhandelingen , welke in deze twee Deelen vervat zijn .
De druk is , naar bet ons voorkomt , met meet zorgvuldigheid gefchied, dan die der vorige Deelen .
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Antiquitatum Grxcarum brevis Descriptio cast . D . i .
Xorte Befchr~ving der Griekfche Oudheden, uit de
Gefchriften van geleerde Mannen opgemaakt door
ei. M . H O O G V I E T . Delft , bij B . Bruins , en
den, bly H . W. Hazenberg . 1833 . In gr . 8vo . IF,
193bl.f1-70 .

I

at de kennis der Griekfche oudheden noodzakelijk is
tot regt verfland van de Griekfche en vele atijnfche
Schrijvers, flemmen wij den Heere H 0 0 G V I E T volkomen toe : of dit boekje gefchikt zal zijn , om de ederlandfche jeugd op de atijnfche fcholen een goed denkbeeld van die oudheden to doen verkrijgen, daaraan twijfelen wij .
Hot is opgefleld in vragen en antwoorden ; de Schrijver noemt dat forma dialogi . Om nu niet to fprel en
van hetgeen W Y T T E B A C FT ergens over then vorm.
aanmerkt , is het ons altijd voorgekomen , dat het machinaal van buiten leeren daardoor to veel bevorderd
wordt . En waartoe die vorm in gedrukte leerboeken ,
daar het mondelinge onderwijs zelve hot vragen en antwoorden medebrengt ? Daarbenevens kan men nimmer
eene vervelende eentoonigheid en lastige herhalingen vermijden ; en het gebeurt dikwijls , dat het antwoord niet
juist op de vraag past . Zoo lezen wij bl . 144 : Quomodo puerorum educatio distingui potest ? In educationena puerorum et puellarum . Men zoude die vraag
ook overtollig kunnen noemen . En wat zullen wij zeggen van bl . 136? alwaar op de vraag, vat men to vertlaan hebbe door de zucht der 4thenienfers voor het
fchoone, dit antwoord gegeven wordt : llmorem illius
pulehri atque boni, quod in aliis admirabantur, et
ipfi confequi fludebant .
Een ander gebrek in dit fchoolboek is , dat, volgens
oude gewoonte, noch tijden noch volken genoeg onderf
fcheiden zijn , waardoor de leerling dikwijls in de war
V2
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gebragt wordt . En dit is moeijelijker in de Griekfche
oudheden , dan in de Romeinfche , omdat men met zoo
vele en velerlei Staten to doen heeft, en de Romeinfche
zich bijna uitfluitend bij eene ftad bepalen . De Schrijver
I T S C H
zegt, zijn werk uit . B o s, Inaar ook Uit
en w A C H S DI U T H to hebben zamengefteld . De Antiquitates van . B o s fchijnen wel zijne voorname bron
geweest to zijn, welke hij veelal volgt, met verandering
van enkele woorden , en hier en daar met niet genoeg
naauwkeurigheid . Men vergelijke bij voorbeeld bl . 43 met
. B O S Pars . I . Cap . 15 . de ominibus . En hetgeen de
Schrijver zegt van de %7rrao xAfi vss is geheel verkeerd .
Het zijn vooreerst twee verfchillende woorden o x -rac ,
um,iaovss ; ten andere zal men owac moeten lezen, gelijk
E, I S
E R to regt heeft aangemerkt .
Over meer andere onnaauwkeurigheden, over ftijl en
taal zullen wij niet fpreken, maar den Schrijver, wien
het niet aan vlijt en goeden aanleg fchijnt to ontbreken,
liever aanmoedigen, om met den tijd jets meer degelijks
en nuttigers in het vak der oude letteren to leveren .
Wij hebben fchoolboeken genoeg .

ote in Terentium cast . D . i . 1lannierkingen van 3 . F . G Ii 0TIUS .
Te Amflerdam,
OVIUS over TERE
bij
van
der
Vinne
.
1833
.
In
8vo
. VI, 144 bl .
.
f 1 - 25 .
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®nder de oude Schrijvers , welke de groote taalkenner
o v i u s aan zijne toehoorders verklaard heeft,
G R o
was ook T E R E T I U s . Een exemplaar van de door
hem gedicteerde aanmerkingen is naar Oxford geraakt,
en dezelve zijn aldaar in den jare 1750 in bet licht
gegeven . Profesfor c . II . F ROTS C H E Ii , to eipzig,
heeft in 1833 cene nieuwc en meer naauwkeurige uitgave van dat werkje bezorgd, van welke deze door ons
aangekondigde cen nadruk fchijnt to zijn . De bijvoeg-
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felen van Prof. F R 0 T S C H E R beduiden niet veel ; als
daar is zijn uitval tegen de novi Cicerones , R U H K E
I U S nihil de hoc verbo , en wat meer van then
aard is . Dat R U H K E I U S over zeer vele plaatfen,
welke G R O o v I u s breedvoerig verklaard heeft, niets
gezegd heeft , is , dunkt ons , een bewijs , dat hij ,
fchoon de Dictaten van G R 0 0 V I U S wel kennende ,
van dezelve echter met zedige fpaarzaamheid in zijne
Dictaten over T E R E T I U S gebruik gemaakt heeft .
En als men R u II K E I u s niet kende, noch bet
werk van beide groote mannen vergeleken had , zoude
men bijna uit eene aanteekeuing van den Heer F R 0 TS C II E R opmaken, dat RUH
KE
IUS wonder veel
(mirum quantum) uit G R O 0 V I U S bad overgenomen . Wij bevelen deze aanmerkingen aan alle minnaars
der oude letterkunde, vooral aan jonge lieden, ten fterkammer is
fte aan . Zij kunnen er zeer veel uit leeren .
E de corbet, dat de Boekhandelaar V A D E R V I
rectie aan zulke onbekwame handen heeft toevertrouwd ,
en deze keurige aanteekeningen door een zoo groot aantal drukfouten ontfierd worden . Of hetgeen wij bl . 114
lezen : herfura folvere, dicitur de eo , qui dum expedire fe conatur, magis impedit , atque in eodem ludo
hareat , ook op rekening van den Hollandfchen corrector moet gezet worden, weten wij niet . Want wij hebben
wel eens Duitfche uitgaven gezien , waarin iets ftilzwijgend, zoo bet beet, verbeterd wordt , hetwelk echter
de onkunde van den uitgever verraadde . G R O 0 V I U S
heeft in alien gevalle gefchreven in eodem lute &eret .

Geheime Gefchiedenis van het Petersburgfche Hof, federt de regering der Keizerin E I S A B E T H, tot
den dood van den Grootyorst CO S T A T I . Uit
de nagelatene papieren van een' oud' Staatsman . Uit
het Hoogduitsch . In een Deel. Te eeuwarden, b
Steenbergen van Goor. 1833 . In gr . 8vo . 396 B .
f 3-75 .
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O f deze Geheime

GESCHIEDE IS

Gefchiedenis op dezen naam in alien
deele aanfpraak maken mag, meent Rec . eenigzins to
mogen betwijfelen . Den naam van geheim kan zij toch
niet geheel dragen , daar er verfcheidene dingen in vermeld worden , die in het openbaar gefchied zijn , b . v .
de regering van P E T E R III , de anecdoten uit het leven van C O S T A T 1 . Over de gefchiedkundige
echtheid en waarheid van alles kan men niet genoeg oordeelen ; want , behalve het zeer onbepaalde op den titel ,
vindt men geen bet minfte narigt , hoedanig de bronnen
zijn, waaruit het werk geput is . Dat het nu eerst ontdekte geheimen zouden zijn , hierop fchijnt ook nog al
wat of to dingen : ten mint' a Rec . herinnert zich , verfcheidene van dezelve reeds lang elders gelezen to hebben, b . v . meer dan thne anecdote betreffende de gunftelingen van C A T H A R I A, de plagerij van P A U
I, aan den Franfchen tooneelist F R o G P- R E s uitgevoerd, bl . 306-314 . Volledigheid , eindelijk , mag men
aan deze gefchiedenis niet toefchrijven ; want b . v . (en
dit is eene vrij groote leemte) van de regering van Keizer A E X A D E R wordt niets gemeld, dan zijue troonbeklimming ; en van C O S T A T 1
bijna niets anders, dan eenige losfe , dikwijls vrij beuzelachtige anecdoten uit zijn leven , zoodat hieruit althans niet blijkt ,
waarom juist zijne beeldtenis voor den titel prijkt . Zoo
zal men bier ook over het geheel niet vole ftaatkundige
geheimen, ook in betrekking van Rusland tot andere
ation, vinden ; maar veel meer particuliere handelingen
der Vorften en hunner gunftelingen .
eemt men echter bet hier bij elkander gebragte zoo
zoo als het is,, waarvan het ons niet lust den ezer eerie
dorre fchets to geven , dan zal men hier en daar eenige
Wet onbelangrijke bijzonderheden aantreffen . Men zal de
bier voorkomende Vorften , Vorflinnen en Grooten aan
folnmige , maar helaas ! niet altijd aan de beste zijden ,
als menfchen leeren kennen : en hieronder beflaat de
als groot bewonderde C A T iI A R I
A II , met hare talrijke elkander opvolgende gunfielingen , of eigenlilc de
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Haven van haren wellust , eene voorname , maar niet
zeer vereerende plaats . Men zal bet bejammeren , dat
men bier zoo weinig edele, of zelfs maar gewoon goede menfchen aantreft , die er dan toch ook wel zullen
geweest zijn ; waarom men to fterker naar meer over
Men zal zich
A E X A
D E R zou verlangd hebben .
op nieuw kunnen overtuigen , dat alle Vorftenglans en
Hofluister ijdelheid is , zoo de ware menfchengrootheid
ontbreekt , die alleen door echte levenswijsheid en waarachtige deugd to verkrijgen is . Bij bet lien, eindelijk,
van zoo veel menfchelijke dwaasheid in de genen , die
bet meest wijs moesten zijn, ja van bet laag zinken der
e- •
in den hoogften stand verhevene menfchen , zal de
derlander zich verblijden en bet hoog waarderen , eenen
Koning en een Koninklijk Huis to hebben , bij welke
zoo veel ware en huifelijke deugd gevonden wordt, dat
men daarop , ook in dit opzigt , als op fieraden onder
de Vorften en Hoven, roemen mag . -- Met zulk eenen
geest van opmerking gelezen, zal dit werk welligt nog
bet meeste nut kunnen doen .

Muntboek , bevattende de naren en afbeeldingen van Manten , geflagen in de zeven voor ;nalig vereenigde ederlandfebe Provincien , federt den Yrede van Gent tot op onzen
tfd : door P . V E R K A D E, to Vlaardingen . IIIde en IVde
Aflevering . (Munten van Holland. Alunten van Westvriesland.) Te Delft, bij de Erve A . Sterck . 1832. !n
gr . 4to . f 7 - 25 .
r

oen wij in o . 1 van onzen vorigen jaargang de twee eerfte
Afleveringen van dit verdienftelijk werk van den Heer V E RR A D E aankondigden, befloten wij met den wensch, dat her
den Schrijver niet nan de noodige aanmoediging ontbreken
zoude, om dit Vaderlandsch Gedenkttuk to voltooijen . Offchoon onze hoop, blijkens den ijver, waarmede het werk
sordt voortgezet, niet geheel is to lent gefteld, finart her
ons echter, uit het Berigt, 't welk de vierde Aflevering
vergezelt, to vernemen, „ dat de tijdsomftandigheden oo1
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op de deelneming in dit, voor den t itgever zoo moeijelijk
als kostbaar werk , eenen nadeeligen invloed hebben, zoodat met hetzelve met aanzienlijk verlies words voortge ..
„ gaan ." Daar dit nu van den Schrijver van een nuttig werk
niet kan gevorderd worden , voeden wij de hoop , dat vele
vermogenden, door den aankoop van dit echt natioiiale werk,
dat niet alleen voor alle Verzamelaars van Kabinetten ononcbeerlijk, maar ook voor de zoo gewigtige Muntftudie
hoogst belangrijk is , deze vaderlandfche onderneming wet
zullen willen onderfteunen .
Deze twee Afleveringen bevatten to zamen 24 bladzijden
letterdruk en 38 Platen . De uitvoering van bet een en bet
ander verdient alien lof . Zoo zijn dan nu de Provinciale en
Stedelijke Munten van Gelderland, en die van Holland en
Westvriesland, voor bet eerst ordel jk, volledig en fierlijk
afgebeeld . Die van Zeeland en Utrecht, welke beide, volgens bet aangehaalde Berigt , reeds geheel afgeteekend zijn ,
zullen fpoedig volgen, terwijl ook aan bet overige met ijver
words gearbeid ; zoodat bet alleen aan de deelneming onzer
andgenooten zal haperen, zoo dit belangrijk werk niet fpoedig en met glans volcooid worde .
,,

Esfal fur les Miniscres publics, par le Baron A . C . s o U CK A E R T VA
S C H A U B U R G, Docteur en droit, Chambel.
M.
le
Roi des Pays Bas . A la Haye et Amfterlan de S
chez
Freres
van Cleef. 1833 . 8vo . VIII cc 176
dam ,
les

pag . f 2 13it gefcbrift is eene vertaling, of liever omwerking, van
de Disfertatio Inauguralis .Turis Gentium , Dr, EGATts rebusque ab his agendis, welke de Schrijver in den jare 1827
in bet openbaar aan de Hoogefchool to Utrecht verdedigde ,
ter bekoming van den graad van Doctor in de Regten . Er
words bier gehandeld over de AFGEZA TE van allerlei graden, of liever over de met een openbaar karakter bekleede
perfonen, welke door eenen onafhankelijken Staat aan eenen
anderen gezonden worden, en this over _9mbasfadeurs, Ministers Plenipotentiarisfen , Refrdenten , Charges d' Affaires
enz . Omtrent deze allen wordt door den Schrijver, in een
port beftek, zeer veel goeds bijeengebragt ; terwijl hij aan
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bet flot zijns werks zediglijk erkent, dat bet alleen de hoofdomtrekken eener grondige en volledige Verhandeling over dit
iettemin hebben wij hetzelve met groot
onderwerp bevat .
genoegen gelezen en herlezen, en kennen het, in meer dan
den opzigt, eene blijvende waarde toe, alzoo de Schrijver zich
niet heeft bepeald tot excerperen van de beste werken over
dit fluk, nlaar ook zijne gezegden veelal flaaft met welgekozene
voorbeelden, ontleend uit de gefchiedenis der laatfle jaren,
en meer bijzonder uit hetgeen federt den fchandelijken opfland van Belgie heeft plaats gehad ; voorbeelden alzoo, welke
niet waarfchijnlijk reeds elders geboekt zijn, en van welke
de Schrijver, uit hoofde zijner betrekkingen tot voorname
perfonen , iets meer heeft kunnen vernemen , dan voor bet
algemeen bet geval zijn kan . Uit dit oogpunt zijn vooral
de aanteekeningen achter des Schrijvers werk van bijzonder
belang . In den tijd, welken wij beleven, een tijd, waarin
de pen der Staatslieden zoo lang bet zwaard des Krijgsmans
in de fcheede heeft gehouden, is voorzeker een geregeld
overzigt van bet wezen der hooge Diplomatie meer belangrijk dan in rustiger tijdsgewrichten , en wij durven dus ,
thans vooral, de lezing van dit welbewerkt gefchrift gerustelijk aanbevelen .

Pandora, ektuur voor den befchaafden (land .
uitgegeven door B . T . U B I K III E D D I K .
T

Verzameld en
Ifle Stuk .

(Vervolg en got van bl. 254.)

O ver de fchoonileid der ziel .

Bij dit onderwerp heeft de
Vertaler of Verzamelaar ons dadelijk een geweldig flruikelblok in den weg gelegd met de vraag : wat is eene fchoone
ziel? bl . 15 . (De fcheiteekens fchijnen daar niet wel geplaatst .) Wij zouden er ons wel luchtig kunnen afmaken,
met to zeggen, daar men met de bepalingen (definities)
van alwat bet ligchaam betreft nog zoo weinig gevorderd is,
men bet met die der ziel zoo naauw niet moot nemen . Evenwel hoe wil men over de eigenfchappen van iets fpreken,
wanneer men niet weet, wat dit iets eigenlijk is? Wij houden
ons oordeel terug : men is er toch druk op uit , alles , wat
men vroeger tot een zeker onbekend iets bragt, tegenwoordig
flechts voor uicingen der bewerktuiging en niets meer to
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evenskracht en niets meer . De ontleedkunde zal
houden .
misfchien met der tijd uit gevolgtrekkingen wegens de fchoonheid der herfenen tot die der ziel aanleiding kunnen nomen . Misfchien geeft ook de vergelijkende ontleedlunde der
Engelen, door zekeren Dr . iiI I s E s (*) v66r eenig en tijd
in bet licht gegeven, eenige opheldering . Hoe hoog wij
ATO en S O K RAT E S ftellen, bet komt ons voor, dat
P
bet fchoone omkleedfel bij hen niet zonder invloed was .
Doch laat ons geene meerdere zwarigheden fcheppen, dan
de Schrijver of liever Vertaler ons reeds aanvankelijk in den
weg gelegd heeft ! Ook de oudheid vindt bier in den horen
eene pleats , en to regt .
De voor- en nadeelen der Geleerdheid. Wat is er in de
wereld, hetwelk niet eene goede en eene kwade zijde heeft ;
of liever , waar bet licht niet door fchaduw getemperd
wordt? Wij erkennen met den Schrijver, dat bet even zoo
moeijelijk is , eene voldoende bepaling to geven, wat een
Geleerde is, als wat men onder ziel to verflaan heeft. WanIIeer men bij den goeden en lieven C A U D I u s (f) leest,
hoe eet Geleerde behoorde to zijn, ach lieve hemel! dan
tcijfelen wij niet zoo zeer aan bet beflaan der ziel, als wet
E R
aan dat van eenen Geleerde ! Indien H A
E R en s C H I
zich geene to groote dichterlijke vrijheid veroorloofd hebben, toen zij bet onderftaande (1.) fchreven, dan ziet bet er
met de geleerdheid bedroefd uit , en wij onthouden ons maar,
over hare voor- of nadeelen verder to fpreken .
Verfland en hart, door . G . V O H E R D E R . Voor den
ver flandigen lezer niet to lang, voor de vlammende en gevleugelde hartjes misfchien wel wat uitvoerig ; doze zouden
kunnen volftaan met bl . 28 en 29 to lezen : 4ls het niets
meer is , enz . tot : dan blijft het fleeds bedorven werk, en zit
gelieven de les op bl . 48 to betrachten : Tracht hier beneden
near eendragt van ver(land en hart . Waarom? Daartoe leze
men bet geheele betoog met aandacht .
Dat de fchrijf- en verhaaltrant van w . s C o T T nog zees
lang op de regte waarde zal gefchat worden, lijdt geen twijfel,
(*) De Schrijver van bet werkje, de Cholera verdedigd.
(f) M . C A U D I U S' FTlerke, 2 Band, pag. 72, viertes
Exempel .
(4
.) Unfelig Mittelding enz . en vender :
#and, enz.

Undwas der P t-
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volgens hetgeen over de Romantifche werken van dezen ook
yonder ons beraemd geworden Schrijver gezegd wordt (bl .49) .
Blijve de klasfieke waarde zijner Romantifche ge vrochten gevestigd, maar binnen zekere grenzen, en verdringe zij niet zoo
-veel, hetwelk met niet minder regt klasfiek genoemd words! Hier
rnogen verfiand en hart elkander wel in evenwigt houden . Daartoe werken ook mede de brieven aan :a A TTtI I A S C A U D I U s,
den lieven , goeden C A U D I U S , den lieven , lvijzen Bode , deft
zaligen vriend, de trowve, edele ziel . Met genoegen meenen wij in den brieffchrijver Oudoom acob weder to ontmoeten ; hartelijk verhengen wij ons, dat die goede oude zich
bier ook niet onttrekken zal .
ets is ons flechts duister,
bl . 63, wanneer de brieffchrijver bij de wotirden : maar apes
zoo op en door elkander gewospen, zegt : bier maakt de brieffchrijver eerie bittere fatyre op zijn werk : op welk werk?
u , wat er van zij , indien de Schrijver bet zelf doet , is
iets
bet wet ; dan behoeft een ander bet niet to doen .
ieidt meer tot verbetering, dan zelf de gebreken in to zien ;
men befpaart daardoor anderen de moeite van ze aan re wijsen, en bewaart hen van in de mogelijke foot to vallen, bij
den balk in bet eigen oog den fplinter in dat van den anderen to zien .
Het Oosterfche Verhaal, Addalmanfor en Abdallah, vinde
ftijne plants voor die in dergelijke verhalen behagen fcheppen .
Wij zouden ons in voor de lezers zeker vervelende befpiegelingen over de beteekenis der fynonimen verliezen, en
nog verder van den weg raken met onze zwarigheden, dat
menfchen , hoe met elkander overeenflemmende , geene fynonimen of van gelijkluidende beteekenis zijn . De bier medegedeelde Synonimen herinneren aan vroegere Oogpunten . Waxen de rijken en armen zoo, als zij in bet gefprek bl . 80
enz . voorkomen, men zoude de Maatfchappijen van Weldadigheid met derzelver
egotiation kunnen ontberen ; de rijke
zoude laten arbeiden, en de arme zoude niet anders dan verdienen willen . Thans
? Die over de liefde tot den naasten eenige omfchrijving behoeft, leze niet flechts bl .84,
maar brenge bet daar to vindene zoo veel mogelijk in praktijk. Het korte gebod is echter genoeg voor de toepasfing .
Met Gedachten, Opmerkingen, Aanteekeningen words dit
ftukje befloten . Omtrent deze, ook voor bet vervoig, zoude
men kunnen zeggen : Denk , maar zeg niet alles, wat gij
denkt . Merk op , maar maak niet to vele aanmerkingen.

30 0

B. T.

UB

I

K WEDDIK, PA DORA .

Teeken aan , maar deel niet to veel mede . Bij den overvloed van vreemde bloemen , die in allerlei keurige korfjes ,
mandjes, vazen enz . ons aangeboden worden, beftaat er toch
eenige behoefte aan zulke, als de Verzamelaar het befchaafd
publiek aanbiedt . Hij flage in zijne onderneming, inzonderheid wanneer hij bij vreemden ter marks gaat met zulke
waar, welke de ellendige Romantifche prullen en fmaaken zoutelooze Romans meer en meer verdringen moge ! In
het vervolg iets over ftijl en taal . Thans genoeg.

Gedichten van C . G. W I T H U Y S . I Ie Deel. Te Aw lerdam ,
b~ G . . A . Beijerinck . 1833 . In gr. 8vo. 204 Bl. f 3 . 60 .

De Heer W I T H U Y S , die in zijn dichterlijk talent Dog al .
leen nit eenige losfe flukken allergunfligst bekend -is , levert
bier eene eerfte verzameling zijner dichtproeven, welke wij
hem, naar zijnen wensch , opregt kunnen verzekeren, dat
ons zeer welkom is . Wij vinden ons dus verpligt, om hem
bij het Publiek zoo loffelijk aan to melden , als hij ons dit
fchijnt to verdienen ; maar hij zal het ons dan ook, hop en
wij , niet euvel nemen, als wij hem , met befcheidene vrijmoedigheid , iets aanwijzen , waarin het ons voorkomt , dat
zijn werk voor meer volmaking vatbaar is , en waarmede wij
niets anders dan den bloei onzer vaderlandfche Dichtkunst
bedoelen . Bij zijne eerfle optreding gefchiede dit een en
ander een weinig uitvoeriger, dan wij doorgaans zouden
doen . En nu, zonder verdere pligtplegingen, ter zake!
WASHI GTO
opent den bundel : zijn roem wordt op
deze niet gewone wijze voorgefleld : Een gezaligde vraagt
aan de Engelenfchaar, wie die verhevene is , welken hij voor
God ziet zitten : de Engel E O A (*) noemt WASHI GDe Helvorst
TO , en vermeldt nu deszelfs verdienflen .
verfchijnt hem, als de Godin des Roems, om hem to verleiden ; maar hij wederflaat overwinnend, tot vreugde des
hemels . - Rec . erkent in deze vinding wel een blijk van
(*) W I T H U Y

s maakt de tweede lettergreep van dit woord

kort, de eerfle lang, Eloa ;

K

O P S T O C K

daarentegen, be-

ter naar het oorfpronkelijke, omgekeerd, Eloa, fomtijds
ook Eloa.
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dichterlijk genie, maar oordeelt ze voor bet onderwerp overmatig verheven . Reeds in de vraag des gezaligden klimt de
Dichter zoo hoog mogelijk, zoodat bet volgende dalen moet .
E O A is bij K O P S T O C K de eerfte der Engelen, die alleen tot de gewigtigfte zendingen gebruikt wordt : is doze
bier niet een to groot perfoon ? - Door dit al to fterk ftreven naar bet verhevene, wordt ook de uitdrukking wel eens
duister of minder naauwkeurig ; b . v . bl . 2 . TVien zag ik,
broeders, God van d' aanvang of nabij ! waar bet onzeker
is , of dit laatf'e op broeders of op wien ziet . - Wat is een
onbedauwde boezem, bl . 4? (*) - Kan men van een proefuur wel zeggen, dat bet uit den afgrond daagt? - B1 . 8
zeggen de Hemellingen van WASHI GTO : De fchaal
z~ns adels daalde, en hoog klom zijn verheven waarde in
ons befpiedend oog . Is verheven waarde bier hetzelfde als
adel, dan is er eene tegenftrijdigheid in de uitdrukking, want

als de eene fchaal daalt, dan klimt de andere : zoo niet,
dan werd de verheven waarde van WASHI GTO
to ligt
bevonden?! -- Verder zegt de groote Man van Konings(wij zouden liever zeggen van tirannen-) troonen :
Hun goud is bloed ; bun vracht van paarlen is geweend .

Het dichterlijke denkbeeld is fchoon : Hunne paarlen zijn
tranen ; maar is bet niet wanflaltig overdreven, hiervan eene
vracht van paarlen to maken? - Bl . 9 . Op regenbogen rust
Zijn regenbogen hiertoe gefchikt? - Dit ea
zijn zetel.
meer zou Rec . kunnen vragen ; Inaar welligt zal de Dichter
de gebreken van dit zijn vroegere ftuk (bet is van 1822),
ofchoon niet onwaardig bier geplaatst to worden, zelf thans
wel erkennen .
In geheel anderen trant is De Watervrees . Roze , die de
vrijheid boven alles mint en van geen liefde hooren wil ,
gaat met Karen fpeelnoot fflillem fpelevaren ; en op dit togtje
weet hij haar, door bet onophoudelijk doen wiegelen van
bet bootje, bet jawoord of to dwingen, zoodat zij, na verloop van eenige dagen, een paar worden . -- Hierin fchijnt
ons W IT H U Y S gelukkig geflaagd to zijn : bet is luchtige ,
losfe, bevallige dichttrant, vrolijk en toch zedig .
De hierop volgende Ontfchuldiging is , dat hij den lof der
Vrouw niet bezingen kan, maar die dan toch eigenlijk bier
(*) Hier en elders rij mt W I T H U Y s dit woord op bloefem
hij zal wel weten, dat dit niet naauwkeurig is .
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u, dit escuus zullen de vrouwtjes wet
bezongen wordt.
laten gelden, indien bet hiertoe bijgebragte maar voldoende
is. Wij vinden er dan ook bier en daar wel goede en fchoone redenen voor aangevoerd ; maar toch over bet geheel ,
zoo als bet wel eens met fommiger excufen in bet gemeene
leven gaat, wat al to kunflig. Zoo is de aanhef zoo hoog
mogelijk, ja overdreven geflemd, b . v . Hoe ook zoude ik
ooit haar malen, Haar, in bovenaardfchen bouw, Meer dan
angel ; haar, de vrouw, 't tp'ezen aller idealen ? Op zulken
toon kan men bet immers niet volhouden ; en dan nog :
&en n'est beau que le vrai. Bij zulk al to hoog ftijgen
in het begin, kan bet bijna niet anders, of de Dichter moet
dalen ; gelijk wij dit ook bier en daar meenen to bemerken,
onder anderen in de twee laatfle coupletten. - Hier en daar
vinden wij ook eenige duisterheid in uitdrukking of conkructie . B. v . men zegt wel : zoo fier een maagd ; maar kan
men ook zeggen : fier een maagd, (bl . 24) voor : eenefiere
maagd? Wat is (bl. 27) in eene zogende moeder weemoed,
kwijnend zegepralen, glans, die haar omgloort? Zoo is bet
ook in bet voorlaatfle couplet duister, dat van de trouw
der vrouw gezegd wordt, dat er fleenen roem van dragen ;
en bet wordt door den volgenden regel :
men vraag"taan
oevejlein, niet genoeg opgehelderd : bet bier bedoelde had
beter uitdrukking verdiend . Wij hadden bet geheel in zulke
natuurlijk fchoone verzen gewenscht, als de volgende, (bl .

0!

2S, 29) die wij daarom bier tot eene proef geven
Minder vast, in 't hart der bosfchen,
Slaat de hop haar flanke lean
Om den forfchen eikflam been ,
Qm zijn bladn haar bladertrosfen ;
esfer kleeft de klimopvlecht
In de fchorfe, die z~V kliefde,,
Dan de vrouwe, vol van liefde,
Aan den dierbren man zich hecht .
een, de lauwer heeft geen bldren,
Arouwen-oorlogsmoed ten loon ;
Mannen past een lauwerkroon,
Rezen pasfen vrouwenharen ;
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Doch wanneer 't den dierbre gddt,
Grifpt haar teedre hand het wapen,
En met lauwren om de flapen
Keert zij van het oorlogsveld.
4delheide en Maria , een burgerli/k tafereel uit den laatst
verloopen tijd, ftelt de eerfle voor, als eene brave ederlandfche weduwe, levende met haren eenigen zoon Herman
en hare ouderlooze nicht Maria. Bij den Belgifchen opftand gevoelt deze laatfle vooral de verpligting, dat ieder
zich wapene, en wil dus het aanzoek van Herman om hare
liefde niet aannemen , ten zij dat hij mode ten ftrijde trekke . Hij, hoe gaarne ook hieraan voldoende, durft het om
zijner moeder wille niet beflaan ; Inaar deze, toen 's Konings
wapenkreet zich
at hooren , fpoort er hem zelve toe aan ;
hij leeft, als dapper flrijder in de vaderlandfche rijen,
en hoopt, bij den vrede, op het bezit van zijne Maria . Het ituk is over het geheel fchoon : het is de overwinning
van de liefde tot het Vaderland op die voor den beminden
vriend en zoon . Voortreffelijk inzonderheid zijn de toefpraken van Maria (bl . 49, 50) en van fIdelheide aan Herman
(bl . 53-56) . - De coupletten , waarmede W I T H U Y S dit
ftuk bij de voorlezing befloot, maar die hij thans, wegent
veranderde omitandigheden , alleen in de Aanteekeningen mededeelt, waren over het geheel wel waardig er bijgevoegd
to worden, behoudens herziening van ettelijke zwakke of
ftroeve regels . - Mogt Rec . nog eene algemeene aanmerking maken, dan zou hij oordeelen, dat het geheele ftulc
door mindere lengte welligt bier en daar meer in kracht zou
gewonnen hebben.
Van de drie volgende flukjes , getiteld De ff nter, De
en Slaapzang bif de wieg van een flervend Kindje,
fchijnen ons de twee laatfle wel het natuurlijkst en gelukVooral de Slaapzang is zeer
kigst gevonden en gedicht .

Tijd,

nalef en vloeijend ; en daarom zou Rec. voor de regels

Ziet gij , klagende om u been , Ons voor 't laatst u groeten ,
ter duidelijkheid wel willen lezen : Ziet ge ons, klagende ons
u been, Voor het laatst u groeten . Maar achter de volgende woorden of fpreekwijzen , in deze f'ukjes voorkomende,
zet hij een vraagteeken :
Proeft voor beproeft (bI . 60) ;
voleindt voor is voleind (bl. 61) ; luik uw lief gezigt (bl,

66) voor luik, d . i . fluit uwe oogen, zoo als bl . 33, hoe-
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wel daar verkeerd luikte voor look gelezen wordt ; de aarde , (bl . 67) bet land, waar lechts distels bloeijen . (? !)
Het ftuk , getiteld Aan den Zanger van bet Dicht luk
Zwitferland (x . H . K I ) , bevat wel fchoone plaatfen,
die den waren Dichter vertoonen ; maar ook weder, zoo
als bet Rec . voorkomt, blijken van minder gelukkig flreven
naar bet verhevene . Schoon zijn b . v . over bet geheel
eenige coupletten, waar de Dichter in zijne verbeelding den
reiziger op de Alpen volgt, zoo als bet Ifle en 3de, bl . 71 :
0 trefend is 't, -Van daar bet oog op 't nevlig dal to laan,
Den mensch to zien, naauw merkbaar voor den blik,
En diep to voelen : „ zoo gering ben ik ."
Hoe plegtig dddr to fmelten in een lied,
Te bidden, ddar , op 't uiterst punt der card' ;
Waar elke blik op 't lage huivring baart,
En al bet hooge in 't hart zich overgiet ;
Waar 's menfchen voet , ten hemeltogt gereed,
Het laatfle flof in zegepraal betreedt !
Maar als hij bl . 70 zegt : 't Is of een Engel uitroept : „ De
Oppermagt Heeft niets gemeens met de aarde en haar gelacht ;" is dit wel waardige Engelentaal? drukt bet wel
uit, wat bij waarfchijnlijk uitdrukken wi1, de verhevenheid
van God boven zijn fchepfel? en is bet, zoo als bet bier
ftaat, niet terugftootend? - Stoute dichterlijke trekken zijn
er in de befchrijving van den nacht op de Alpen, bl . 72,
73 ; maar behoefde de Dichter, om bet verhevene to bereiken, bier de akeligheid wel ? was bet noodig, daar in God
een' flraffend' Regter to zien, die „ foot vergramd de wereld buiten 't licht" ? Het fteekt wel flerk of bij de volgende liefelijke befchrijving van den morgenflond ; maar zou
bet prachtige van eenen Alpen-nacht bier niet even goed,
j'a beter, zoo wel aan de waarheid, als aan de verhevenheid voldaan hebben? - Is bet wel natuurlijk, een zinnelijk voorwerp bij eene aandoening des gelnoeds to vergelijken, gelijk, bl . 74, de verftijfde golven gezegd worden
to ftaan , koud als de wroeging, die 't berouw niet fmelt ?
Past ook fmelten wel eigenaardig bij wroeging ? Danrenboven is de conftructie niet duidelijk , omdat in onze taal
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aldus niet blijken kan , dat die in den 4'cn , en het berouw in
den 1flen naamval flaat .
u volgen wederom drie flukjes van zachteren coon .
ief
~sje, aangezocht door een' wijsgeer, een' Raadsheer, een'
Hertog, een boertje, den laatften kiezende, is regt natuurlijk, los en vloeijend naar dichttrant en maat . - Floris vertelt aan Frdwin, dat bet geld het beste is. Een fatyriek
geestig flukje . - Bij de luiting van de winter-werkzaamheden enz . Eene aangename uitnoodiging, om naar buiten
to gaan, en de lente to genieten ; zacht, levendig en vrolijk . ien' ons beflek het toe, gaarne zouden wij uit bet
eerfte of laatlle iets aanvoeren ; maar wij moeten ons vergenoegen met ze in hun geheel den ezer aan to bevelen . -Mogten wij nog iets aanmerken, dan zou het b . v. zijn,
dat, wanneer op den winteravond de loosnheid ons omkruipt
in d' adren , ( bl . 96) wij vreezen , dat wij niet veel zullen woekren met tad en verfland ; dat in de oogflen der kennis to bladren ons niet zeer natuurlijk gezegd fchijnt ; en
fiat de twee daarop onmiddellijk volgende beelden , den tempel to fchoren , --- ow den God, die het licht is , to nadren ,
ons to ongelijkfoortig met elkander en met de vorige voorkomen, om ze bier in cane periode zamen to voegen ; zoo
als wij, am dergelijke reden, in de niet zeer fraaije regels
(bl. 97) : I-let broze genoegen , dat weeffel van rag, Perwaait in den wedloop der londen , voor het laatfle dan nog
liever zouden lezen : door den adem der londen .
Op de dichtf ukjes Padervreugde en Padesklagt zal Rec .,
om de fmartelijke herinneringen, waarvan de Heer WITii u Y s , in de Aanteek . bl . 197, gewaagt , geene aanmerkingen maken, maar alleen zeggen, dat het laatfte wel het
meest vol natuurlijk gevoel van den vader en dichter is .
De Perlatene is ie:nand, die , daar hij aiwat hem dierbaar was verloren heeft , aan den veerman der benedenwereld
vraagt , om hem mede to nemen , en , daar deze beftendig
weigert , eindelijk zelf in bet water fpringt en omkomt . Is
deze verdichting wel in den geest der Ouden? In de Griekfche en Romeinfche Mythologie zijn de genen, die aan den
oever van den Styx komen , geen levenden , maar dooden ,
of eigenlijk fchimmen ; en de veerman c H A R o komt niet
op de bovenwereld , en treedt daar niet onverwacht paleizen
door en tempelhoven, en kiest z n vracht (bl . 112), maar
deze wordt hem door i E R C U It 1 u 5 toegevoerd . Ilet fchijnt
o. 7.
W
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diensvolgens niet natuurlijk to zijn, dat die verlatene eerst
in de benedenwereld zijnen dood vindt .
[let laatfte diebtfluk is ook bet uitgebreidfle , als beflaande ruim een derde van den geheelen bundel . Het is
De Val van Sigetli, dat is , (volgens de gefchiedenis, in de
Aanteek . medegedeeld) de verovering van deze Hongaarfche
vesting door de Tur •k en, in 1565, nadat zij door den Veldheer
S E R I I allerroemrijkst verdedigd was . Een voor krachtige poezij zeer gefchikt, en als zoodanig door den Heer w I T II U r S ,
gelijk vroeger door K o R E R , gelukkig gekozen onderwerp,
bier in vijf Zangen behandeld, waarvan de drie eerfle, vooral
de 2 11 en 3de, ons over bet geheel ais de fchoonfte zijn voorgekomen : ja , in alle komen , naar Rees . oordeel , zeer fchoone , maar ook zeer zwakke verzen voor ; zoodat hij zich bijna
verwonderen zou , hoe beide uit dezelfde dichtader konden voortvloeijen,indien hij niet bedacht, dat de Dichter
ook mcnsch is, en dus zijne ader niet altijd even vaardig
of helder vloeit .
aat ons , bij de inhoudsopgave van elken Zang, van bet een en ander eenige proeven mogen
aanvoeren .
Eerfle Zang. Overwinning, door een gedeelte der bezetting van Sigeth op de Turken behaald, waarin A i S C II A H ,
de Favorite van Sultan So IMA , krijgsgevangen gemaakt
words . Dit laatfle is wel flechts epifode ; maar zij is bier
zeer gepast aangebragt, niet alleen ter aangename afwisfeling, maar ook wegens den zamenhang, waarin de Dichter
liaar met bet volgende fielt, en bet belang, dat hij den ezer voor die fchoone weet in to boezemen . Doch juist
hierom to meer zou Rec ., nadat w I T II U r s gezegd had,
dat z trad bedekt den flottrap op , En bleef voor 't oog der
onbekenden Fen puikroos in gefloten knop , niets meer verwacht hebben, of althans iets anders , dan dat flaauwe flot
van deze epifode en van den geheelen Zang : Serini ging
li~rar voor naar haven ; Hij fprak geduld en cooed haar in ,
En bragt de prank der Turkfche haven , Schoon als de moeder van de min, B Eva, zijne gemalin . - De versmaat
is in dezen Zang , zoo wet als in de andere , gedurig eenigzins afgewisfeld , en doorgaans gelukkig , zoo als b . v . bier
bet triomflied , b1 . 121 , 2 : Hallo ! wij ver;vonnen . T^,-ek
juichend nu nit enz . , met bet insgelijks driemalige flot-referein : Perbleekt is de Mann voor 't Pannonifche Kruis . Hier
en daar kon echter de uitdrukking natuurlijker zijn, b . v .
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bi . 120 : Wraak to fchrwen op bet blaauw der luchten Met
brand van dorpen en ge,'auchten , voor : aan de blaauwe lucht
met vlaanmend fchrift, of dergelijke : is dit wel natuurlijk
genoeg gezegd ? - B1 . 121, 2 : Helm en tulband ondereen ,
als blcemen tusfchen ijs bedolven, ell : Hongarijens magt is
fchaoner dan 't gefarnt' bij nacht : is dit wel eenvoudig genoeg in den mond van een wacht, die flechts berigt, wat
hij ziet aankomen, en wel niet in den winter , niet bij nacht,
maar bij helderen lente-zonnefchijn ?
Tweede Zang . Befchrijving van de Iegerplaats der Turken ;
indruk van de geledene nederlaag op s o I, I DI A , vooral van
her verlies zijner n I s c 11 A Il , dat hem noopt , om tegen Sigeth op to trekken . - Het morgengebed in het Turkfche
leger is treffend voorgefleid ; misfchien is de befcbrijving
van den dos en de wapenrusting des Sultans daar minder
gepast . In den regel : En 't leger zweeg, en knielde, en
fprak God in 't gebed, zou men noodzakelijk moeten lezen :
tot God ; . want iemaud fpreken en tot iemand fpreken is niet
hetzelfde ; doch daar dit om de maat niet kan, zou men
misfchien kunnen lezen : en fprak 't gewijd gebed, of iets
dergelijks . (*)
Kracht van taal is er in de plaats (bl .
139-141), waar het gebeurde aan s o I M A wordt bekend
gemaakt , b . v. zijn eerie antwoord
„ Spreek!" riep hij met een flem, die 'tmoedigst hart vervearde,
Spreek van Aifchah, flaaf! al 't ovrig heeftgeen waarde .'
En hield z n vlammend oog als op een' worm gerigt.
en hierop het eenvoudige, maar treffende berigt van den
Overfle
(*) Hier nog eenige taalkundige kleinigheden uit den I8ten
en 2den Zang, maar toch voor den taalminnaar niet over het
hoofd to zien . Fonkelen voor vonkelen, van vonk ; wuifend
voor wuivend ; gedwee voor vatbaar (b1 . 120) ; ont/loot voor
zich ontfloot (bl . 127) ; reukwerk (bl . 137) voor reukwerk,
(zoo als bl . 141) ; een deelwoord , flar blikkende (bl . 134)
voor terwijl liij flar blikte, dat zich zonder zelffl .n . of voornaamw . niet flaande kan houden, zouden wij niet durven
goedkeuren . - Hier en op vele plaatfen ddcir, sneer, of
ook dikwijls dkdr, meet, eras, e nz . i s dit wel noodig? en
welk onderfcheid is er in ?
\V 2
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• God," fprak de krijgsman, „God behield haar levenslicht ;
• Zij is niet dood, maar meer . Zij viel in's vijands handen ;
• Ze is in Serini's magt ; in Sigeth draagt zij banden ."
iet onze ruimte bet toe , wij zouden gaarne meer overnemen, als proeve van gelukkige uitdrukking .
Zoo is ook de derde Zang in bet algemeen fchoon, die
A i s C H A H in Sigeth voorflelt, vriendfchap makende met
E V A, welke WITH U I S, in navolging van R U R E R, de
Gemalin van S E R I I flelt to ziju . Tusfchenbeiden wordt
de nadering van bet Turkfche beer befchreven, de opeifching
en aanvankelijke belegering der flad, met de afgeflagene aanvallen ; waarbij bet Rec . echter verwondert, dat de Dichter geen partij getrokken heeft van den eed , dien S E R I I ,
volgens de gefchiedenis , (zie 4anteek . bl . 201) ann zijn
krijgsvolk deed afleggen . Aangenaam contrasteert nu hiermede de veiligheid der twee vrouwen in bet kasteel , waar
E V A poogt A I S C H A H Christen to maken .
ammer dat dit
laatfle bier en daar to prozaisch gedicht is, b . v . de regels bl . 153 :
Zij toonde , met bewogen item ,
Den troost dier leer, in teed en flerven ,
En 't heil, dat Christus doet verwerven ;
aar niet dan door 't geloof in Hem .
Beter is bet volgende, waar A i S C H A H de eerdienst der
Christenen bijwoont , en de indruk, dien dit op haar maakt ;
vooral bet loflied der bezetting, waarvan dit bet tae couplet is
God! Gij zit goed !
iefde van U blinkt op svalleq en velden ;
iefde in den val en de zege der hel7len ;
iefde in de vlammen, en liefde in den vloed!
God! Gij zijt goed!
Minder gelukkig komt ons de vierde Zang voor. Eerst
words de brand der flad vermeld, waarna de bezetting in
bet kasteel terugwijkt ; rnaar bet blijkt niet, zoo als to :h
de gefchiedenis zegt, dat SERI I zelf eerst de oude, daarna
de nieuwe fiad , die niet meet houdbaar was, liet in brand
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f eken : deze daad to doen uitkomen, niet zoo zeer den
brand to fchilderen, dit was, dunkt ons, bier de hoofdzaak . - Hier en daar ftieten wij op zwakke plaatfen, flaauwe of duistere befchrijvingen ; b . v . : Tier weken hield de
glad her zwaar beleg uit ; en wat verder : De glad moest
aan den viand kowen ; zeer prozaYseh ! Maaijend was de
dood ook hen voorbijgefneld. Snelde de Dood hen dan voorbij, dat is, werden zij gefpaard? neen! maar maaijend : doch
men maait immers niet hard loopende . -- Het vuur der
brandende glad to noemen een nachtvuur, van een Eunjerbende omgeven, fchijnt ons duister, en bier to gemeen ; to
meer, daar de Dichter bet onmiddellijk daarop veel beter
noemt de edelje ofervlam enz . - S o 151 A beraadflaagt ,
wat hem in de gegevene omftandi~heden to doen zij . In
de geheele voorftelling hiervan vinden wij die vloeijende
gemakkelijkheid niet, welke w IT H v Y s elders vertoont .
De hierop volgende aanbieding en bedreiging van s o I M A
aan SE RI I is beter, maar had misfchien nog meer met
die, waardigheid kunnen uitgedrukt worden, welke de Dichter den Sultan voor 't overige toefchrijft . Het vrolijke natuur- en minnelied, dat S o I AI A zich hierop ter verflrooijing laat zingen, is wel bevallig ; maar bet is eene andere
vraag , of dit bier wel zoo gepast is als bet vloeklied , na
bet moedige antwoord van S E R I I , bl . 166, 7 . - Treffend evenwel is hierop bet korte berigt van S F RI I aan
s0 IMA , dat AYSCIIAH, bij bet inftorten van een gedeelte des kasteels , omgekomen, maar als Christen geflorven is . S o I AI A
geeft hierop bevel tot een' nieuwen
florm ; doch deze mislukt, en hij flerft plotfeling . Dit alles
is kort en over 't geheel krachtig befchreven .
De vsjfde Zang befchrijft de verdere verdediging van bet
kasteel, en, toen deze niet Ianger mogelijk was, de uitvoering van bet laatfle befluit van s E R I I en zijne manfchap, om zich midden onder de vijanden to werpen, en
den heldendood to fterven ; waarop bet kasteel door buskruid, waarin zijne Gemalin de lont werpt, in de lucht
fpringt : - De aanhef is fraai door eene vergelijking van
den valk, die fomtijds den adelaar durft aanvallen en hem
doodelijk kwetst : men ziet natuurlijk hare bedoeling op SER I I en s o IAI A , hoewel zij nog gepaster zou geweest
zijn, indien de dood des laatflen eene gelukkige uitkomst
voor de belegerden had to weeg gebragt . - Verder wit
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Rec . ook in dezen Zang bet goede en fchoone geenszins
miskennen ; maar nogtans is dezelve hem voorgekomen wel
de zwakfie van alle to zijn . Vooreerst vond hij verfcheidene uitdrukkingen, die hem toefchenen niet zeer dichterlijk, of niet zeer natuurlijk gebezigd to zijn . B . v . of de
vaste influiting van bet kasteel to vergelijken bij bet klemmen van den bast om de noot, (bl . 173) althans in dien
zamenhang, wel waardig genoeg is ; of de regels, bl . 17't,5 :
Welligt ook had de onduurbre (looping
Van ligchaamjlerkte en zielekracht
Het Yolk tot overgaaf gebragt ;
lhant tusfcizen voortduur en ontknooping
Is toch, voor 't niet ontaard gemoed,
Door ouders, waa;(chap, gade en panden,
flan de aard' geAeclit met lief debanden ,
De keus van 't vriendlijk leven zoet .
wel dichterlijk en helder vloeijend genoeg zijn, zouden ij
den Dichter zelven wel in bedenking willen geven . Een
moeijelijk flreven naar verhevenheid maakt duister, was bl .
176 van s E r, t I'S invloed gezegd words : De grond weipt
leeuwen op zjfn baan . De tijd fchiet tiendubble wieken
aan ; Dan groeijen mannen in fekonden . Hij is, als de
leeuw, door 't vuur verwoeder, kastijder van 't geweld . Onnatuurlijk is ook de zi.menvoeging van beelden, wanneer hij
zijne, aanfpraak tot zijne manfchap dus befluit, bl . 181 : Die
eed zal in gezangen leven, En mariner faaplend op uw lijk,
Een fleutel zijn van 't Hemelrijk : een eed, die in gezangen
leeft, zal hun lijk met warmer dekken, neen ! mariner daarop flopelen, en als zoodanig een fleutel van bet Hemelrijk
zijn ! wie kan zich dit monflerachtige voorflellen ; en dit
in den mond van s r. r i i op dat oogenblik ? * MMMaar oak ,
ten andere, de geheele dichterlijke zamenflelling fchijnt Rec .
niet zoo geluklig toe, als hij dit in de vorige Zangen met
groot genoegen be-,ft opgemerkt . De rede van s E R i t tot
zijne manfchap, en bet afleggen van den eed, om to overwinnen of to flerven, (bl . 177-181) heeft wel goede plaatfen, inaar is op dat tijdflip, waarop de Dichter ze plaatst,
to lang, en had (gelijk bij den derden Zang gezegd is) vroeger moeten geplaatst worden : daar had ook de deelneming
van E V A aan dien eed, en de uitweiding over de trouw aan
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haren man , beter gevoegd , dan hier , waar her vrij on
waarfchijnlijk is, dat zij nog leeft , vermits e i s C x nn in
E V A'S inflortend vertrek omgekomen is . (Zie bl . 167 .) De
verdichting, dat zij de lout in her kruid flak, fchijnt hier
mede niet op de regte plaats vermeld, daar bet eerst later gebeurd is . De laatfle toefpraak van S E R I I aan zijne manfchap (bl . 185) is op zichzelve niet verwerpelijk ;
maar vergelijkt men deszelfs korte tvoorden in de historie, (.4anteek . bl . 202) dan valt zij er bijster bij of in
natuurlijkheid en kracht van taal . Hetzelfde fpringt ook
in her oog bij de befchrijving van bet uitrukken en fneuvelen van S E R I I en de zijnen, waarin regels als deze
De dood, eerbiedig toegetreden, Onti'ing hen aan z n koude
borst ; Serini flierf, enz . Geen hunner bragt er 't aanzijn
af, voor deze laatfte heldendaad to flaauw zijn. Ilet in de
lucht fpringen van her kasteel flelt de Dichter gelukkig op
her oogenblik, dat de Turken de kruisvaan afrukken : de befchrijving bevat ook wel eenige krachtige verzen ; maar her
geheel is toch to gerekt : b . v . nadat de Dichter dezelve
reeds geeindigd had met de vrij floute fictie, dat de kruisvaan van her kasteel ongefchonden en blinkend in de lucht
opzweefde, was her immers overtollig, nog eens to zeggen : De knal fchokte alle hemelronden enz . ; en dan nog,
na alles als ingeflort voorgefteld to hebben, die prozaifche
regel : In 't bust ruid was de brand gekomen , hetwelk daarenboven alleen gezegd wordt van een toevallig ongeluk,
niet van een opzettelijk aanfleken . - Her fpijt ons eindelijk to moeten zeggen, dat bet floc ons voor zulk een fcboon
onderwerp niet krachtig genoeg voorkomt . Voor her laatfle couplet althans, waarin de Dichter meldt, dat een kunstloos Zanger aan het If, dat is hij zelf, s E R I I bezongen
heeft, en wenscht, dat hij dit zoo moge gedaan hebben,
dat die Zanger met Serini (moge) lei, en Van nagejlacht tot
nagejlacht, zou men icts wenfchen, dat beter past en treft .
Zou hij niet veel gelukkiger partij hebben kunnen trekken
van hetgene, dat hij zelf, Aanteek. bl . 202, uit de historie
vermeld heeft, namelijk dat de Turkfche Grootvizier her
hoofd van S E R I I , hoewel eerst ten toon gefteld, fpoedig,
als blijk van achting voor heldendeugd, nan Keizer McxIterugzond , en dat deze den held eene prachtige
M I In e
graftombe deed oprigten? Zou eene waardige vermelding
van deze eer bet fluk niet beter befloten, en den Dichter
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grootere eer aangedaan hebben, dan de flaauwe vermelding
van zichzelven ?
Zal Rec . zijne gedachten over dit ganfche dichtfluk in
korte woorden zeggen ? Het komt hem voor , dat de Heer
w ITH U Y S ook hierin wel op verfchillende plaatfen, en
voornamelijk in de drie eerfle Zangen, zijn dichterlijk talent
fchoon aan den dag gelegd heeft ; doch, daar de beste Dichter zelfs, voora-1 in een gedicht van langen adem, niet alrijd even gelukkig is, dat hij welligt beter zou gedaan heb_
ben, dit fluk van nog jonge dagteekening (1833) eenigen
tijd to laten rusten, en dan, na nogmalige vergelijking met
de gefchiedenis , to herzien , en de zwakke plaatfen zoo veel
mogelijk to verbeteren, of geheel om to werken .
Voor bet overige betuigt Rec . naar waarheid, dat zoo
wel de waarde, die hij over bet algemeen aan bet werk van
den Heer w I's H u Y s hecht, als de hooge prijs, welken hij
flelt op de bevordering der vaderlandfche Dichtkunst, hens
eeniglijk tot al de bovenflaande opmerkingen, zoo wel(
van bet fchoone als van bet gebrekkige dezes bundels, geleid heeft ; en hij wenscht van harte, dat de Dichter, zijne
kracht en zijne zwakheid door elgene onpartijdige opmerking leerende kennen, met bezadigdheid zal voortgaan met
zichzelven to volmaken, alzoo van tijd tot tijd rijpe vruchten van zijnen dichterlijken geest voortbrengen, en den
roem der
ederlandfche
etterkunde in dit vak helpen
handhaven .

Gustaaf Rijzing en Matthijs Biezer, of y •uc,'zten der Oproeding . Een Tafereel uit het begin der egentiende Eeuw .
Door T . VA S r A
, Predikant . Te 's Grarrenhage, bij
A . Kloots . 1833 . In gr . 8ro. 320 Bl. f 3 - 40.

D it boek

,, leert eensdeels dat treurige tijdvak nit de gefchiedenis onzes vaderlands kennen, bij den aanvang(?) dezer eeuw , waarin hetzelve ten fpeelbal geftrekt heeft van
vreemde overheerfehing, en ten bloede toe onderdrukt
werd ; en bet toont anderdeels aan, dat eene opvoeding,
waaraan godsdienstzin en vroomheid des harten ontbreekt,
„ offchoon geheel gewijzigd naar de regelen van uiterlijke
• welvoegelijkheid, bet voornaamfte beftanddeel mist, om
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• gelukkige en nuttige menfchen to vormen ." Aldtrs drukt
zich de Schrijver in bet voorberigt nit over den inhoud en
het oel van zijn gefchrift . Zijn Eerw. heeft niet misgerekend, wanneer hij meent, „ dat bet gefchiedkundig gedeelte
„ zich getrouw aan de waarheid gehouden heeft ;" vertronwt,
„ dat in bet overige niets zal gevonden worden, hetgeen
• tegen de waarfchijnlijkheid inloopt," en hoopt, „ dat
„ de karakters gelijk ann zichzelven gebleven, en in elke
„ flad of elk aanzienlijk vlek van ons vaderland to vinden
• zijn ;" terwijl, wat ons aangaat, de wensch des Heeren
V A
S P A
vervuld is , ,, om de aandacht zijner geachte
• lezers op eene aangename wijze gaande to houden ."
De eerfle zijner hoofdperfonen is de zoon eens rijken
Hoogleeraars, veronachtzaamd door zijnen vader, vertroeteld door zijne moeder, en geheel bedorven door een' Franfchen Gouverneur, welke ook de oudfle dochter des huizes
verleidde , en nog v66r de ontdekking hiervan, maar toch voor
de rust en bet geluk des huisgezins nog veel to laat, zijn
affcheid ontving. De andere dochter is een door en door
braaf en lief meisje, dat dan ook eenen braven e1i kundigen
Predikant, Karen neef, tot echtgenoot bekomt . G U S T A A F
words aan de Akademie een lichtmis ; trekt als garde d'konneur naar Frankrijk ; maakt na zijne terugkomst eeu braaf
meisje, door een rampzalig huwelijk, ongelukkig ; leeft, na
fcheiding van deze, met eene bijzit, en flerft, na bet doorbrengen van zijn vermogen , in berouw . - M A T T 11 I S B I Ez E R is een arbeiderszoon , die in zijne jeugd G U S T A A F
uit bet water redt ; vervolgens boerenknecht words ; in de
Franfche confcriptie valt ; den veldtogt in Spanje Inedemaakt ;
aldaar tot Officier words bevorderd, en eindelijk in bet dorp
zijner geboorte tot den post van Ontvanger wordt benoemd ,
waar hij met E s j E, de dochter van zijnen voormaligen bags,
een gelukkig huwelijk fluit , nadat dit paar lang was vaneengefcheiden door den laster, welke, en nog al met veel fchijn
van regt, op haar kleefde, van eenen oneerbaren omgang to
hebben gehad met G U S T A A F , aan wiens flerf bed dan de
onwaarbeid van dit gerucht uitkomt .
Dit is bet hoofdbeloop der gefchiedenis . Wij lazen bet
boek met veel genoegen . De gebeurtenisfen zijn genoeg boven bet alledaagfche, om belangrijk, en toch nict avontuurlijk genoeg, om onwaarfchijnlijk to wezen . De gang des
verhaals is geregeld en nangenaam ; de ftijl zuiver en leven-
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dig ; de motto's boven de Hoofdflukken gepast . (Wij willen
niet angflig naar vlekken zoeken , maar merken ten opzigte van
hoc laatfle alleen aan, dat Hoofdfluk 8 en 20 hetzelfde motto
hebben (Rom . VI : 211.), terwijl er een gemist wordt boven
Hoofdfluk 17 .) De gevoelens zijn overal edel , vaderlandlievend en Christelijk . Druk, papier en uitvoering verdienen lof ; gelijk ook de gravure der titelplaat . Overigens
mogen wij een plaatje flier prijzen met een' zoo flijven
toren, op welken, wij weten niet waar van daan , een
zoo zware en fcherpe flagfchaduw voorkomt , en dat in
hot laatst van
ovember de boomen geheel groen en in bet
blad vertoont .
Wij moedigen Ds . V A S P A
aan tot hot fchrijven van
meer zulke aangename boeken . Zion wij niet geheel mis ,
dan ligt in dit verhaal nog ftof genoeg . B i E Z E R kan ook
nog wel eens tegenover F A gefleld worden , welke laatile
dan in Belgifche dienst moot zijn, en alzoo vaderlandfche
heldenmoed en deugd bij den eerflen ftaan tegenover Franfchen wind en lafhartigheid bij den laatften . Hot behoeft
dan ook niet to ontbreken aan belangrijke tooneelen, b . v .
een aanflag van FA op de pleegdochter van D9 . R I Z I G
enz . Kom , V A
S P A
! zet u cons aan bet work . Wij
intusfchen prijzen dit uw gefchrift van geheeler harte aan
bij onze jeugd van beiderlei geflacht en bij ouders van allerlei rang . Zij zulien daarin, bij aangename lectuur, vele
hoogstbelangrijke wenken vinden, welke ieder wel mag ter
harte nemen .

Tien jai-en gevangenis, of Gedenkfchriften van S I v i 0 P E I C 0.
aar de Franfche vertaling van bet oorfpronkelijke Italiaansch . Te Amflerdam, b~ . C . van Kesteren .
1833. In gr. 8vo . VIII en 392 bl. f 3 - 60.
Deze Gedenkfchriften van een niet onberoemd Italiaansch
Schrijver, welke , wegens deelgenootfcbap aan bet Genootfchap der Carbonari, van wege bet Oostenrijksch bewind
vervolgd is geworden , zijn naar de Franfche ve ca'.ing in
bet
ederlandsch overgebragt door den Heer . D E Q . . . .
(Q U A C K ?) . Indien men dezelve lezen wilde , om des oorfpronkelijken Schrijvers ftaatkundige gevoelens en ontwerpen,
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met de redenen en bet doelwit daarvan , to leeren kennen ,
zou men zich geweldig vergisfen . Ook wegens bet Gezelfchap der Carbonari ontvangt men geene de minfe inlichting .
een! men ontmoet bier alleenlijk eene vertrouwelijke, in
levendigen en fraaijen Fiji vervatte, mededeeling van PE I C O'S gewaarwordingen en lotwisfelingen, gedurende bet
tijdsverloop zijner tienjarige opfluiting . Somtijds had de Schrijver oogenblikken van wanhoop , ongeloof en wraakzucht ,
en hij is to opregt , om die donkere tijdfippen nit de gefchiedenis van zijn hart to verbergen ; doch telkens hernamen
bet vertrouwen op de Voorzienigheid, bet geloof aan bet
Evangelic, en de vergevensgezirdheid, hunne regten in zijn
gemoed . In * dozen Italiaan is hot opmerkelijk, dat hij feeds
zijnen troost in den Bijbel zocht, en van niets anders weten
wil, dan hetgeen hij daaruit weet of to leiden . Hij had
oogenblikken van twijfel aan den Goddelijken oorfprong van
bet Christendom ; doch deze twijfelingen overwon hij telkens, zonder ooit zijne toevlugt tot de Roomfche Kerk en
bare hulpmiddelen to nemen . Indien hij Roomsch is, dan is
hij zuiks even als E R A S M U s ; maar in overtuiging en beoefening is hij zoo echt Protestantsch , als immer mogelijk
is, ten minde voor zoo ver wij uit dit work zijne gedacb_
ten leeren kennen . In zijnen Evangelifchen ijver doet hij
zelfs nu en dan eene overdrevene uitdrukking, b . v. bl . 96,
dat men bet aanwezen van God niet kan erkennen , wanneer
men bet Evangelic vcrwerpt . uister zou hij gezegd hebben,
dat men alsdan zich minder ecieie begrippen van et Opper ..
wezen vormt, offchoon men deszelfs befaan erkennen moge .
Overdreven is ook fomwijlen de kieschheid van P E I, I c o, b . v .
bl . 267, waar hij weigert gebruik to waken van de vleeschfpijzen, die de gevangenbewaarder hem fchenken wilde , en
dat alleen , in weerwil dat de honger hem kwelde, omdat
de man hem dan welligt to veel blijken van edelmoedigheid
zou gegeven l .ebben ! Maar or ziju overdrijvers in alles , en
best dan nog in de deugd .

De Geestentoren aim de Bodenzee, of de zwaar beproefde
Geliefden , eene Ifloostergefchicdenis uit Aliddeleeuwen , door
A U G.
E 11; R 0 C K. Uit het Hoogduitsch . Te Groningen ,
bij . Romeiingh . 18::3 . In gr . 8vo . 239 Bl. f 1- 80.
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Een Geestentoren, waarin niets fpookachtigsofgeestachtigs,
zelfs , wat erger is , niets geestigs voorkomt , maar wel eene
verwarde , onwaarfchijnlijke vertooning ten tooneele gevoerd
words . Treur- of Blijfpel kunnen wij haar niet noemen .
Zij heeft ons geene tranen afgeperst , geen' lath ontlokt .
H O R A T I U S heeft bet reeds geleerd : Wat werken van
fmaak betreft, worden middelmatige Schrijvers noch door de
menfchen, noch door de Goden geduld . En o ! ware bet ook
thans nog zoo, dat zij , gelijk hij zegt , zelfs in de boekwinkels niet toegelaten werden ! (*)
Tot een proefje een gedeelte van de lijkrede van den
biechtvader op eenen zelfmoordenaar : „ Zijn geheel leven was
een keten van misftappen en dwaasheden, welke hij echter
in bet laatfte uur zijns levens ingezien heeft - hetwelk hieruit op to maken is , dat hij , om voor de zijnen door eenen
fchandelijken dood zijn aandenken niet fmartelijk to maken,
zelf een einde aan zijn leven gemaakt heeft . Hij zag in,
dat bier bet einde van zijn flecht leven was ; om der deugdzamen wille, die met hem in betrekking flonden, is God
hem genadig geweest . - aat ons , daar ook voor ons eenmaal, voor den eenen vroeger, voor den anderen later, bet
uur des doods zal flaan, thans een aandachtig „Are Maria"
bidden en hem eeuwige rust wenfchen."

(*)

111edioeribus esfe Poetis
on homines, non DH, non concesfere colurnnae .

Disfertatio uridica Inauguralis , de ure-jurando Deciforio ,
quam . . . . defendet W A T E R U S G O E D K O O P, Zonneugd . Batav .
maira-Zelandus, ad diem 24 unii 1833.
apud C. G. Menzel. 1833 . In 8vo. maj . 80 Pag .
Proeve eener inleiding tQt de kennis der wiskundige wetenfchappen , ten dienfle der fluder•e nde jongelingfchap en andere jonge beoefenaren der wijsbegeerte ; door . D . C 0 C H ERE T . Te Arnflerdam, b~ de Erven H . Gartman . 1833 . In
kl. 8vo . XII en 98 hl. f : - 80.
De Oppervlakte der Aarde, of Handleiding tot Herinneringslesfen over de Aardrijkskunde , door j . V A W I K , R 0 E-
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en anderen , vrij gevolgd. Te Kampen, bij K . van
Hulst . 1833. In kl. 8vo . IV en 256 bl . f 1 - 25.
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Gefchiedenis van de Pro vincie Overijsfel, loopende van bet begin
onzer jaartelling tot op den tegenwoordigen tijd, met twee
andkaartjes , door 1 . A . 0 0 S T K A M P . In III Stukjes.
Te Zwolle, bij .
. Zeehuifen . In kl. 8vo . X VII, 376
bl.f1-80 .
De regtsgeleerde Verhandeling , welke de Heer W. G 0 E Da o o P , Zoon van den waardigen , volijverigen Predikant to
Gent, to eiden verdec~igd heeft, hebben wij in bet algemeen
met goedkeuring en bijval gelezen . Inzonderheid beviel ons
§ 3 . De quibusnam rebus, nec non quonam in cafu jusjurandum decif'orium deferre et praestare licet . Ook femmen wij
in met Cap . IV . 11n jurisjurandi deciforii ufus admittendus fit,
waar de flotfom van des Schrijvers onderzoekingen daarop
neerkomt, dat bet wenfchelijk zou zijn, dat de be/lisfende eed
niet , gelijk thans bet geval is, in allerlei zaken en in elken
flaat des gedings kon worden aangeboden en overgedragen .
Het verderfelijke en zedebedervende van die bijna altijd mogelijke beflisfing door den eed alleen, zonder eenig bewijs,
is Recenfent, bij ondervinding, in meet dan a ne zaak,
welker behandeling hij op zich genomen bad, en nit zeer
ergerlijke voorbeelden , gebleken .
Daar de Heer C 0 C H E R E T, bij zijne Proeve eener inleiding tot de kennis der wiskundige wetenfchappen , zich volfrekt onkundigen voorflelt , en alleen bij elke volgende afdeeling aanneemt, dat hetgeen bevorens gezegd is begrepen
en onthouden is geworden, zoo heeft Recenfent deszelfs
werkje nit dat oogpunt, bij de lezing, befchouwd ; en hij
zou, naar zijne overtuiging, onredelijk handelen, indien hij
niet erkende, dat de Schrijver zijn voorgenolnen oogmerk
bereikt had. De eenvoudigheid en juistheid vooral der bepalingen, en de gronden, waarop die van anderen, b . v . omtrent de evenwijdige lijnen, (bl . 54 en 55) worden afgekeurd, hebben ons meermalen de fcherpzinnigheid en den
grondigen betoogtrant des Schrijvers doen bewonderen . Als
drukfeil was ons, (om van geene maar al to menigvuldige taalen fpelfouten to reppen) op bl . 22, den laatflen regel, in
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bet oog gevallen 237 voor 236 ; maar tot ons genoegen is
deze, en andere fouten in cijfers en wiskundige teekenen,
in de lijst der drukfeilen, achter bet werkje , verbeterd . Gerustelijk kunnen wij dit boekje aan alle onderwijzers in de
wiskundige wetenfchappen, ten behoove hunner leerlingen,
ja ook, om de hier en daar gemaakte nieuwe of minder algemeen in zwang zijnde bepalingen, voor henzelven aanbevelen .
De verdienftelijke V A W If K heeft , door zijne, met oordeelkunde nit onderfcheidene Duitfche Schrijvers bijeenverzamelde, Handleiding tot Herinneringslesfen over de 4ardrijkskunde, nieuwe aanfpraak op onze hoogfchatting verworven . Inzonderheid zijn de voorafgaande flatistieke Tabellen
van belang .
De Gefchiedenis der Provincie Overijsfel, door den Heer
0 0 S T K A 111 P voor een fchoolboek befiemd , verdient niet
alleen als zoodanig, maar ook wegens de algemeene wetenfchappelijke waarde, onzen lof. In bet oudfie gedeelte der
gefchiedenis is hij echter niet zoo naauwkeurig, als wij wel
zouden wenfchen . Bij bl . 12 : „ Wijders moeten wij opmerken de ek-rivier, zijnde een westelijker tak des Rijns,
zoo men meent, omtrent bet jaar 71 onzer ti idrekening ontftaan , bij gelegenheid dat C A U D I U S C I V I I s eenen , door
D R U s u S opgevorpenen, dijk had doorgefloken ," herinnerden
wij ons hetgeen over die moles Dr •ufi nog kort geleden in den
Konst- en
etterbode was aangemerkt , en hoe de beroemde
V A
S P A E
reeds bet verkeerde dier onderfielling nopens
bet ontftaan der rivier de ek had aangetoond . Op bl . 17
fpreekt de Schrijver zichzelven tegen . Daar befchrijft hij ,
naar waarheid, de woonplaats der Batavieren, op bun eiland
en verder op den vasten wal van Gallie, d . i . ten widen
van hun eiland . Maar nu beweert hij , dat nog andere volken op dat eiland woonden, en voert als zoodanig aan de
Kaninefaten aan den noordelijken en misfchien ook aan den
middelfien Rijn-mond , langs bet flrand ; de kleine Cauchen,
de Mar faterz , de Frifiabonen en de Sturiers, welke hij alien
ten noorden van bet Batavifche eiland plaatst . Maar dan
woonden zij ook niet op den toenmaligen Bataaffchen bodem : on, met uitzondering der Kaninefaten, die alien of
meerendeels op hetzelfde eiland met de Bataven woonden,
waren zij ook inderdaad alien ten noorden van dat eiland
gezeteld . Hoe kan dan de Heer 0 0 S T K A X11 P zeggen , dat
zij op den bodem der Batavieren zich toen ter tijd , en dus
reeds vddr C A U D I u s C I V I 15 , hidden nedergezet?
a
zelfs , fchoon de Kaninefaten waariijI op bet eiland der Batarieren gevestigd waren , kon o o s T K A M P, zonder tegenfhraak van zichzelven , dat niet eens beweren , daar hij , to
rest of to onregt , bun cone noordelijker ligging , althans
voor bet meerendeel , toekent . .-- Doze aanmerkingen mogen
bewijzen, dat wij bet werkje met oplettendheid hebben gelezen . Hot geniete veel vertier, en beantwoorde aan bet
doelwit des Schrijvers !
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Uitboezeming van Biervliets Burgerij , na bet uitreiken van
bet metalen kruis, door den Heer Kolonel Kommandant van
dit District, to Oostburg, op den 5 Febr . 1834, aan eenige
Burgers van Sluis, Aardenburg en Biervliet, die zich,
in 1830 en 183[, aan de verdediging der grenzen onzes
Yaderlands yr willig gewijd hebben ; door eenen der •zelven ,
den Predikant van Biervliet, uitgegeven, enz . Te Middelburg, b~ . Moens en Zoon . 1834 . In kl . 8vo . 6 BI.
f : - 12 5 .

Z

onder den moed en de goede hooding van bet meerendeel
tier ingezetenen van Zeeuwsch Ylaanderen, zou die voor
ons Vaderland zoo belangrijke ftrook lands in 1830, v66r dat
er nog geregelde troepen waren to hulp gefneld , door de
Belgen zijn overrompeld geworden, en zeifs in 1831 zijn de
dientlen der bewoners van bet Ode en 5de district der Provincie Zeeland gansch niet overtollig geweest . Zij verdienden derhalve bij uitflek de eer van het metalen kruis to mogen dragen, althans voor zoo ver zij vrijwillig de wapenen
hadden aangegord, en deze eer is dan ook aan die braven
toegekend . De Predikant B 0 S S E A A R, to Biervliet, behoorde onder de bedoelde vrijwilligers , en de bier aangekondigde dichtregelen zijn door hem, bij gelegenheid der uitreiking van bet metalen kruis aan hem en zoo vele andere ingezetenen dier landftreek, vervaardigd . Om bet buitengewone der zaak, dat een Predikant als ERI GSMA gedecoreerd words, en zoo voor zichzelven als anderen zijnen dank
hiervoor ontboezemt, als ook om bet weldadige doel der
uitgaaf, meenen wij dic korte, doch niet onverdienftelijke
dichtftukje geenszins onvermeld to molten laten . Er wordt
wel eens to weinig aan de verdienflen der burgers van Zeeuwsch
Ylaanderen gedacht . Zonder hunnen ijver zou de linkeroever der Schelde geheel in handen der Belgen gekomen zijn,
en reeds lang ware aan ons Vaderland de wet door Frankr k
en Engeland voorgefcbreven geworden : want, al ware, b . v .
in den tiendaagfchen veldtogt, Zeeuwsch Ylaanderen beroverd
geworden ; zoo bet niet, tijdens den wapenftilftand van 1330,
in onze magt ware geweest , zou ederland die gewigtige
plek gronds wel hebben moeten teruggeven, en, in plaats
van een embargo, zouden wij welligt eene landing op de
Zecuwfche eilanden ondervonden hebben . De
ezer houde
ons deze ni_weiding ten goede
Sandfort en Merton , of de nadeelige gevolgen eener verkeerde , en de heilrijke uitwcrkfelera eener ver flandige Opvoeding .
aar bet Fransch van A R . B E R Q u t . Met gegraveerden Titel, Vignet en Platen . Te Amflerdam, bij
G . Portielje . 1832 . In 8vo . 252 Bladz . Gecartonneerd.
f 2-40.
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llet voorberigt zegt ons, dat dit werkje oorfpronkelijk in
in bet Fransch
bet Engelsch opgefleld en door B E R Q U I
vertaald is . Bij hem echter bleven SA D FORT en MERTO
Engelfchen . Dit kwam den
ederduitfchen bewerker
niet gefchikt voor : hetn dacht, dat de beide knapen, met
behoud van hunne meest uitkomende trekken, in een Hollandsch gewaad moesten verfchijnen . „ Het is alzoo geene
• vertaling, zelfs geene navolging ; bet is een, voor twee
• derden, oorfpronkelijk werk . De canevas (om bier cene
• vreemde uitdrukking to gebruiken) is alleen behouden ."
Offchoon nit de zedigheid van den vertaler of omwerker
gunflig affleekt bij de onbefchaamdheid van fommige anderen, die, hetgeen weinig meet is, dan letterlijke vertaling,
voor eigen werk willen doen doorgaan, zoo nam ons de
qualiteit, eene omwerking to zijn van eene vertaling, voor
dit gefchrift niet zeer gunflig in . Maar wij hebben bet gelezen - met Heeds klimmend genoegen . S A D F O R T , een
boerenknaap , die bij een gezond verfland een edel hart bezit, is to zamen met den jongen beer MERTO , die, door
weelde bedorven, zich ingebeeld, hoovaardig en weerfpannig betoont, in den kost bij den Predikant v o s s I u s , die
een zeer, verflandig, uiterst• wijs en zijne leerlingen liefhebbend onderwijzer is . Men houdt daar gefprekken, leest
verhalen voor enz . , al hetwelk BI E R T o
met den dag tot
zijn voordeel doet veranderen . De flrekking is uitnemend ;
de voorbeelden gepast ; de flijl uitlokkend . Wij willen daarom op enkele vlekjes niet hechten . Men zal b . v. in ons
land niet gemakkelijk paarden vindeu, die opgetoomd's nachts
in de weide loopen ; bladz . 62 .
iet ongaarne hadden wij
eene verdeeling in Hoofdftukken gezien . De plaatjes zijn
lief ; alleen is de Hand van den bond op bet eerfle zeer
onnatuurlijk . Wij prijzen dit werkje van ganfcher harte aan .

ederlandfche .Teugd ; zamengeees- en eerboek voor de
fleld voor de lag ere Sc,holen, door c . VA D E R V V E R .
Te Amfi`erdarn, bij H . Bakker, Cz . 1833 . In kl. 8vo .
112B1.f :-30 .
ene verzameling van fpreuken, verhalen e nz . i n proza en
poezij, die op zichzelve niet geheel zonder verdienfle is,
maar aan welke , bij de ontzettende menigte leer- en fchoolboeken, geene behoefte beflond. Een leesboek, als dit,
in verfchillenden fchrijfflijl, heeft ons de Maatfchappij : tot
ut van 't Algerneen reeds voorlang gegeven . Van opzettelijke beoordeeling onthouden wij ons , latende die, waar
zij ook beter to huis behoort, aan de Bljdragen voor bet
Onderw fs over.

BOEKBESCHOUWI G.
Kerkredenen van . H . ME R E D' A U B I G 9, llit
het Fransch vertaald en met vermeerderde 4anteekeningen nagelaten door Mr . W . B I D E R D I K . Te
llm lerdam, b%j . Immerzeel, un . 1833 . In gr . 8yo .
VIII en 224 bl. ,f 3 - 60 .
II et oordeel , dat de oorfpronkelijke vervaardiger dezer
Kerkredenen bl . 9 velt , ontwapent de kritiek volkomen
„ Vat de waardij dezer Predikaatfien aangaat ; hoe dikwijls ben ik in het doorlezen daarvan onbeflist en verlegen geweest of ik ze wel in druk zou geven , daar ik
hare zwakheid in alien opzichte gevoelde ! Echter geloofde
ik deze bedenkingen niet genoegzaam om mij terug to
moeten houden . Het was mij niet to doen om als Prediker redevoeringen uit to geven , maar om als Herder
aan zijn toehoorders , als vriend aan zijn vrienden een
aandenken to laten ." Dit getuigenis fellen wij bier op
den voorgrond , omdat wij hierdoor geregtigd worden ,
om to verklaren, wat de lezing en herlezing ons heeft
doen opmerken . Het geringe neemt een vriend voor lief .
Het ganfche gefchenk had het gewone devies kunnen voeren : lTeinig , maar van harte .
De Vertaler oordeelde over deze Kerkredenen veel gunfl iger . Ook diens woorden zullen wij affchrijven , en dan
van de f}ukken zelve , zoo veel mogelijk met de eigene
woorden , de hoofdzaken opgeven . Onze ezers mogen
dan zelve over deze Kerkredenen een oordeel vellen, van
hetwelk wij ons thans , om voldoende redenen, meest onthouden . Voorb . bl . V en VI luiden de woorden van B 1 D E R D I K : „ Het genoegen , waarmede ik deze Kerkredenen las , en Vet nut , naar mijn inzien daarin , zoowel als in de Aanteekeningen daarachter, gelegen, deed mij
die in ons
ederduitsch overbrengen , in verlangen dat
BOEKBESCH . 1834 .
O. 8.
X
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zij moor algemeen gelezen wierden . Hot cerfte dezer ilukken , door hem op eon Kersfeest voorgedragen , is afzonderlijk uitgegeven . Thands volgen de vijf overige ,
benevens zijn voortrefFelijke voorrede of opdracht aan die
van Hamburg ; waardoor bet oorfpronkelijk als din boekdeel befchouwd , volledig in bet eerlandsch is . Mijne
vertaling is getrouww, en vertrouwe ik, leesbaar voor die
IIolla .dfche ooren heeft, door geen bastaarttaal als allengs
ingevoerd is , bedorven . In de Aanteckeningen hob ik geacht eenige aanmerkingen bij to mocten voegen, die echtee zecr wcinig zijn, niet dan des Schrijvers voordracht
bevestigen , en voor die ze buiten dit niet onderkenncn
mocht door zoogenoemde texthaakjes onderfcheiden ."
Hieruit ziet onze
ezer , wat B I D E R D ij is aan en
met dit work gedaan heeft . En dit is voor hem , om
oordeel to vellen, hiervan genoeg . Wij gaan nu van de
Kerkredenen en vervolgens van de Aanteekeningen verflag geven . De ezer verfchoone ons , dat wij de Opdragt , als van plaatfelijk belang voor Hamburg , ftilletjes laten rusten .
I . Kerkreden over het ! den . Tekst Gal . VI : 14, bl .
15-40 . „ 't Is de ijdensdag waar de groote ftrijd op
geftreden, de beflisfende flag geleverd is , die ons de
eer en de on'_terflijkheid aan moest brengen . Deze dag
is die van de infchrijving onzer adelbricven in bet Book
des levens . Verre van m! , dal ik zoude roemen anders dan in 't kruis onzes Heeren ezus Christus 1 -De overdenking van dozen dag , mijn Brooders , moot
befiemd zijn om doze verkregen aanfpraak op room to
onderzoeken . Daar is twecderlei gevoelen omtrent dit
flak . Het gevoelen des 14postels, 't geen wij handhaven zullen : en 't gevoelen der lrareld, 't geen wij to
beflrijden hebben . Met andere woorden : Eerst , zullen
wij de heeriijkheid van . bet kruis van Christus verklaren,
en vervolgens zullen wij u c begrippen daaromtrent ona hot voorftaan der waarheid , na 't beftrijderzoeken .
den der dwaling , zullen wij ons gekweten hebben van
't geen ons was opgelegd ." Indien bet den ezer gaat,
,,7,,
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zoo als het ons ging , zoo weet hij nog wcinig of liever niets van hetgeen hij heeft to %vachten . Wij zullen
hem this , zoo veel dit mogelijk is , uit den droom helpen . „ Het gevoelen des 4postels . De Apostel der Hcidenen kondigt het kruis van Christus aan als zijn eenigen grond van roem . En de eerfle reden , die hem daartoe beweegt , is zekerlijk, dat hij daar het blijkbare keninerk en heerlijkheid van de Godheid in haar vollen luister in ziet . - a, mijn Broeders , dat kruis is de ecnige
leermeester die ons den levenden God openbaart . - Waar
zult gij Gods heiligheid leeren kennen , dezen zijnen
hoogf'en affchuw van de zonde en die u zoo ernflig vermaant ?
iet door hot geweten , maar door liet kruis .
Zult gij , na dit gezicht , nog onbefleinde en vliichtige
denkbeelden van Gods heiligheid hebben ? - Waar zult
gij Gods liefdc leeren kennen , deze oneindige barmhartigheid , die de grondflag van al uwe blijdfchap moet
zijn ? De atuur zegt hiervan iets, maar met kracht en nadruk fpreekt hier het kruis . - Waar zult gij Gods heerlijkheid leeren kennen ? - Maar oin onze jammeren aan een
kruis gehecht gaat Uwe heerlijkheid alles to boven . Daar
zie ik geenerlei fpoor meer van 't menfchelijke . Daar
blinkt Ge , daar fchittert Ge , in een luister die U alleen toebehoort ; cen ten eenenmaal Godlijke glans . Ach -,
ik benij geenen Engelen , geenen Archangelen meer , dat
zij U hunne hulde op den Hemelthroon toebrengen . 't Is
ons naenfchen gegeven, U op eenen bewonderingswaardiger throon - aan het kruis , aan to bidden . Zij" (let
vooral op dit flaaltje van meer dan gewone kennis, welke
zoo flellig wordt blootgelegd !) „ zij , Uwe Engelen ,
verlieten den Hemel, 8 Heer, wanneer Gij daaraan genageld hingt , omdat er op de aarde toen to zien was ,
't geen de Hemelen nooit getoond hadden ." - „ Maar
roemt Paulus in Christus kruis, omdat het hem al de Heerlijkheid Gods openbaart , niet minder roemt hij daarin ,
omdat het hem geheel zijne eigen ellende doet kennen . -Maar roemt Paulus in het kruis van Christus , als 't
geen hem nit zijjne valfche verheffing heeft nedergefloX2
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ten ; 't is vooral , als hetgeen hem tot de ware grootheid verhoogt . -- Maar let, mijn Broeders , op de beweegreden, die de Apostel-zelf bier bijbrengt . Het z~
verre van m~ , zegt hij, dat ik zoude roemen anders
dan in 't kruis onzes Heeren fez us Christus : Door 't
welke de WARE D m gekruist is en IK DER WARE D .
Dit is voorzeker , mijn Broeders , een overheerlijk voorrecht van ezus kruisfiging . - Dan een laatfte beweegreden die Paulus in bet doortrekken van Azie , Griekenland en Italie , en in 't overfteken van alle zeeen, deed
uitroepen , dat hij geenen anderen roem wilde , is zijne
gedachte aan de kracht van dat kruis, en aan de overwinningen die bet verbeiden ." (Zou P A U u s niets
anders gevoeld en bedoeld hebben ?)
„ Het gevoelen der /i7areld. Is dit uwe taal ook, mijn
Broeders ? - Indien dit des Apostels gevoelen was, wat is
bet uwe ?' (Ontdekt gij , ezer, hier zamenhang, dan ziet
gij meer dan wij .) - adat nu gevraagd is, of niet 's mans
hoorders -behoorden onder de genen, die niet in bet kruis
roemen, en dit zelfs onder bet hooren van deze Kerkreden toonen , gaat de man voort , alsof alien bet hadden toegeftemd , om de reden hiervan op to geven
„ Misfchien zegt gij wel : Is bet dan noodig zoo zeer
aan dat kruis to denken ? Daar is in de Godsdienst zoo
veel meer dat gewichtiger is! - Indien bet kruis waarachtig is, is bet uitgemaakt, dat geheel de flellaadje van
wat wij ons laten voorflaan moest inftorten , en wij niet
dan in dat kruis onzen roem zoeken . Maar is bet wel
waarachtig ? - Maar heeft zoo iets kunnen zijn ? In
welk eene verbazing, in welk e verbijstering brengt ons
die leer ! En waarvoor kunnen wij 't anders' aanzien
dan voor eene dtivaasheid ? --- Maar indien dit kruis van
Christus thands uwe wijsheid en uw roem niet is, wat
zijt gij op den aardbodem ? En welke Godsdienst behoort gij toe? Zit gij Christenen ? - Christenen zonder
bet kruis ! - Ach , mijn Broeders ! moeten wij 't bloot
leggen , waarom gij roemt anders dan in dat kruis ? Het
is omdat gij er niet aan gelooft . - Het is zoo , gij ge-
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looft bet zelfs , maar - ten halve . - ja , Veer ! Ik 11a
heden op, en bied mij aan voor uw kruis ! Gij bracht
daar U-zelf op ten offer voor mij ; ik breng er bet mijne . -Aeh ! laten zij nu voor den dag komen , laten zij zich
nu voor ons opdoen , alle die famenfcholingen van bet
ongeloof , die in alle eeuwen hunne lasteringen tegen bet
kruis onzes Heeren uitbraakten ! Wij vreezen hen in
geenerlei wijze ." Deze opgaaf der hoofdpunten kan den
ezer in ftaat lellen om to oordeelen , in hoeverre hier
het gevoelen der [Vareld is voorgedragen . „ Slechts een
enkel woord nog ! B:lijft bij dit kruis . Gij hebt aan onze
roepfiem beandwoord, Befchreit daar de tijden uwer onwetendheid . Offert aan dat kruis alien valfchen roem op .
Houdt daar vast aan in uwe beproevingen ; wanneer de
zonde in uw vleesch wakker wordt . En wanneer zelfs
bet heelal zich daar tegen vereenigen mogt ." (Is dit
geene hyperbole of buitenfporige grootfpraak?) Deze
zijn de hoofdpunten in de toepasfing of perorati_c, welke
eenigzins flaauw afloopt . Deze Kerkreden fchijnt bet
zorgvuldigle bearbeid to zijn . Ten minfte 43 bladzijden
aanteekeningen volgen op 26 bladzijden tekst . Zoo uitvoerig als deze kunnen wij al deze Kerkredenen niet
mededeelen .
II . Kerkreden over de verkondiging van het Euangelie. Tekst M A T T H . XI : 5 , bl. 85-107 . Dat dezelve
gediend heeft bij bet Avondmaal, geeft Diet zoo zeer de
oon en inhoud to kennen , als veel meer deze woorden
op bl . 104 , 105 : „ En wanneer , mijn Broeders ,
moest bet u verkondigd worden, indien niet op dezen
plechtigen dag , waarin gij dit brood en dezen wijn ontfangen gaat , geheiligde teekenen van bet lichaam en 't
bloed dat voor onze overtredingen is geofferd !" Op her
einde der inleiding (wij moesten liever zeggen omleiding,
want men wordt nog al ver om- en afgeleid) leest men
„ Maar heeft men de groote nieuivst jding gehoord ? Ik
weet bet niet ." (Zou D' A U B I G P- dit in goeden ernst
meenen ? Om to willen verrasfen , moet men op den
kanfel geene onwaarheid zeggen , zelfs niet in fchijn . )
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,, lk vrees , dat er velen zijn die nog niet weten , dat
bet Euangelie verkondigd words , en dat hot aan de armen verkondigd wordt . - Onze tegenwoordige overdenking moet beftemd zijn om bet then genen to melden die
hot wet weten . - Wij hebben dus in het eerfte deel onzer Rede het verkondigen des Euangeliums als gebeurtenis to bewijzen ;" (wij dachten , dat dit geen bewijs
behoeft) „ in het tweede de gefteldheid aan to toonen
waar men in zijn moet om van die verkondiging baat to
hebben . llet Euangelie wordt verkondigd . Hot wordt
den a,--,men vcrkondigd . Dit zijn de twee waarheden die
wij zullen ontwikkelen . Hot Euangelie wordt verkondigd . Wat is deze tijdi-ng ? Het is cone tijding van verleende vergifenis, van gemaakte verzoening, van 11'redc .
Geene der behoeften van de aarde beftaat er, of deze
blijmaar bevredigt haar . - Hot Euangelie is meer dais
alles , wat de menfehen groot noemen, waarmee hunne
zorgen en gefprekken vervuld zijn . Een verbond door
God met den mensch gefloten . ffkondiging van vergiffenis ; maar van Hem uitgegaan die van eeuwigheid tot
eeiiwigheid de flerke God is . Een yr heidsbrief, maar
van de waarachtige vrijheid aan Adams geflacht verleend .
Hoe belangrijk is hot dan niet , dat die blijmaar alomme
verfpreid worde ! Wij nwgen ons, niet beklagen : het
Euangelie is verkondigd . God heeft zijne maatregelen
genomen . God doet dit door zijn Woord verkondigen .
God doet deze bekendinaking door zijne bondzegelen bekend maken ." De ezer denke eens na op hetgeen hier
van het Avondmaal gezegd words : „ Dit Sacrament
blijft met de verborgenheid die 't bevat beftendig in 't midden van 't Christenvolk . En wanneer ons hot Woord ontrukt mocht zijn , wanneer de mono van Gods dienaren zwijgen mocht, dat brood dat de gemeenfchap in zijn lichaam,
die drinkbeker die de gemeenfchap in zijn bloed is , zouden des to krachtiger fpreken als zij alleen zoudeii fpreken , en aan elke oodmoedige en naar zaligheid hijgende
ziel verkondigen , dat bet
am geflacht is , dat bet
blood des

ieuwen Tlerbonds voor velen vergoten is tot
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vergeving der zonden ." (Die kracht van het Avondmaal zonder het Woord zal niemand, die een oogenblik nadenkt, erkennen .) „ a die blijmaar is en zal
beftendig worden verkondigd . Het Euangelie is overal
verkondigd . 't Euangelie, mijn Broeders, is waarlijk
hier omlaag verkondigd ." Hierop volgt eene toefpraak
aan de Hamburgers, als
Om deze leentheners .
fpreuk heeft waarfchijnlijk de Redenaar zijne hoorders
ook naar Athene omgeleid. -- „ Het wordt den alien
verkondigd. 't Is Diet moeilijk, de oorzaak to ontdekken, waarom men die blijde boodfchap niet algemeen
en hartelijk omhelst . Onze text-zelf leert het ons . Het
Ruangelie wordt verkondigd ; maar een ding is ons
noodzakelijk om het to hooren : het wordt den armen
verkondigd. Armen van geest . Men moet erkennen,
dat men werkelijk geen eeuwig goed bezit . En hoe zou
God dezulken rijk kunnen maken, die buiten en zonder
Hem rijk meenen to zijn ? - Maar wij zelve, kunnen
wij het verkondigde aannemen, indien wij niet arm van
geest zijn?" Op eene enkele bladzijde (100) wordt dit
oppervlakkig genoeg afgehandeld, en daarop worden
eenige bezwaren voorgedragen en nit den weg geruitnd .
Met niet din woord words gewag gemaakt van hetgeen
r; z u s bedoeld heeft . Zoo preekt men niet
naar, maar na den tekst . Eenige aanteekeningen vullen bl . 109-114 .
III . Kerkreden over de dienst van ezus Christus .
Tekst
U C
XIX : 16 en 17 , bl . 117-137 . „ De
mensch moot dienen . Sedert hij de onfchuld verloren
heeft , heeft hij de vrijheid verloren . Er is hem alles
aangelegen, wat meester hij kiest . Want g1j weet, zoo
Heer , zoo Knecht ; dit is een algemeen zeggen . Onder
alle meesters is de beste God . Maar is God cen Meester tot wien wij geraken kunnen ? God is tegenwoordig mede in de reeks onzer meesters , Hij is een van
die wij kiezen kunnen ." (Was God niet de Muster
van den mensch , toen hij zijne onfchuld nog niet verloren had? Men vergunne ons deze enkele vraag, naar
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aanleiding van het boven medegedeelde !) „ Wij willen this heden met u de practikale zijde dezer dienst
van ezus Christus overwegen . Onze text flelt ons
eenen Heer en dienstknecht voor ; wij zullen eenvoudig onderzoeken : wat de dienstknecht, en avat de Ileer
zegt. Bij de overweging van het verhaal is betreWende
den dienstknecht , de eerfle vraag die zich opdoet , deze : Waar vond hij de noodige middelen om den meester ,. then hij gekozen had, to dienen ? Aan wien behoorde hot geld , dat hij uitzettede ? Behoorde het hem ?
Had hij het met zijn handenarbeid gewonnen of voorbeen van zijde ouders geerfd ? Geenzins, mijn Brooders . Uw pond, zegt hij aan zijn meester , - 't is
het nave, Heer! Ik was een acme dienstknecht, die
geen duit bezat. - Verneem dus , mijn waarde Toehoorder ! waar gij van uwen kant de kracht en de bekwaamheid moot zoeken . - Maar hoe veel had de
dienstknecht ontfangen ? Groote fchatten ? -- groote aardfche goederen ? - Een pond. Hoe zoo weinig ! moest
de dienaar zoo gering een fommetjen niet verachten ?
Ach, mijn
gants niet, hij doet juist het tegendeel .
waarde Toehoorder, doe op heden uw voordeel met, uw
decl, en morgen ontfangt gij een nieuwe fom . Doch
waaraan moeten wij dan werken ? waar werkte de
dienstknecht aan ? -- Immers aan de dingen zijns meesters . De welgeboren man was op reis gegaan ; 't was
derhalve natuurlijk dat hij ze zijn' dienaren in handen
flelde . - Zeer good, mijn Brooders ; wat is dan de
Bank waar gij naar uw eigen zeggen uw pand (pond?)
ingeven moest, indien niet : de dingen van ezus Christus 2
ezus Christus is vertrokken, enz . - Maar naar
welke regelen neemt de dienstknecht hot werk zijns meesters waar ? - Zekerlijk lei hij zich toe om in alles
to doen als zijn Heer gedaan had . - Ach , mijn Broeders , zullen wij bet voorbeeld van Christus niet ten
regel nemen ? - En wat was 't gevolg van den arbeid des dienstknecits ? - Uw pond heeft tien ponder
daartoc gewonnen , zegt hij . - Een enkel pond geeft
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er tien! Dat is duizend ten honderd, 't geen de zaken
waarmee hij zich bezig houdt, dozen dienaaropbrengen!
Welk eene winst, mijn Brooders ! Daar zijn zeker in
de wareld niet veel voorwerpen van handel , waar zoodanig een voordeel op zit ! - Zie daar wat gij verwachten moogt , indien gij u wel toelegt op bet work
waar wij van fpraken . -- De dienstknecht had wel gehandeld : ook was de Heer met dat zijn gedrag zeer to
vreden ; en hij befloot tot een blijk van zijn genoegen
hem een deel van 't beftuur over zijn Rijk to geven .
Met verwondering moot de dienstknecht vervuld worden , als hij deze woorden verflond . Ik heb niet meer
dan mijn pligt gedaan, moest hij, moesten ook wij zeggen . Hoewel niet verdiend gewordt dat loon hem toch
zeker wegens trouw in bet minfte . Dit is gefchreven
om ons to leeren hoe -root de belooning zal zijn . Vreezen moest de boze dienstknecht ." Hier gaat D' A U B I cA buiten den tekst . Zij , die nog niet in de dienst
des Konings ftonden , moesten , bij hot aanhooren van
die grootmoedige taal tot den trouwen dienstknecht, naar
zulke dienst verlangen . Hier loopt alles tegen de gelijkenis in . Doze ftelt den Heer in afrekening met zijne
dienaren na afgeloopene reis, en dus komt ook bet laatfte niet to pas , dat een dienstknecht midden in bet work ,
worftelende met vrij wat zwarigheden , op bet hooren
dier woorden , met mood hot werk weer opneemt . De
Aanteekeningen vindt men bl . 138-146 .
IV . Kerkreden over den pligt der Heeren jegens hunnc Huisgenooten .
Tekst 1 T I M o T H . V : 8, bl .
Dit
ftuk
is, naar ons oordeel, bet beste
149--171 .
Wij
zullen
u eerst eenige beweegredenen
van alien . „
van den plicht aanvoeren , en vervolgens eenige richting
waarnaar go u van then hebt to kwijten ." Ziehier
's mans verdeeling : I . Beweegredenen . A . Pligtbefef
1 . Pligt jegens Christus, 2 . jegens uwe broederen, 3 .
jegens God, den Hemelfchen Vader in ezus Christus .
B . Befef van bet nut , 1 . voor uzelven , 2 . voor uwe
dienaren , 3 . voor uwe kinderen . 11 . Regel van gedrag .
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A . Gevoelt u hun gel#ken , B . hun heeren , C . hun
Geene der overige Redenen laat zich zoo
logisch als deze ontleden . Aanteekeningen beflaan bl .

dienaars .

172-183 .

V . Kerkreden over het werk der zaligheid. Tekst
Filipp . I : 6 , bl . 185-213 , met Aanteekeningen bl .
214-224 . Deze Rede is de minf'e van alien . De wijze
van uitvocring deelen wij niet mede . Wie met predikwerk eenigzins bekend is , zal met grond geen gunftig
vermoeden dienaangaande koesteren , wanneer hij flechts
op bet volgende nadenkt : „ Onze text bevat zeven
woorden die wij ophelderen moeten en die ons tot een
achtervolgend onderzoek zullen brengen van deze zeven
punten : P . bet werk waarvan bier de Apostel fpreekt ,
2° . de plaats waar 't gewerkt wordt : in u (naamlijk)
zegt hij , 3° . de hoedanigheid van dit werk : 't geen hij
g oed noemt , 4° . den werker aan wien hij bet toefchrijft ,
als 't begonnen hebbende, 5° . 's Apostels gedachte omtrent bet voleindigen, 6' . de zekerheid dezer voleindiging, die hij vertrouwt , 7° . 't einde waartoe deze
voleindiging zich uit zal ftrekken, naamlijk, tot op den
(lag van

ezus Christus."

Het is ons , bij bet lezen dezer ftukken , meer dan
eens voorgekomen, dat c A U S H A R M s eenigzins als
model is gevolgd . Diens bekende Thefes flellen hem ,
ten minfte als Prediker , aan bet hoofd van allen , die
tegen bet Rationalisnnae den kanfel beklinimen . Wij weten niet , of to Hambz,rg in de Franfche Gemeente zulke Rationalisten beftaan, en of zij dan wel veel onder bet gehoor van zulke Kerkredenen komen zullen ,
als bier voorkomen . Daaraan ligt ons ook weinig gelegen . Maar C A U S H A R at s, een man met een Karen kleed , en hoogstwaarfchijnlijk daar , waar hij is ,
op zijne plaats , volgt men niet zoo gemakkelijk, als
velen zich verbeelden . Bij hens is kruim, foliditeit ,
naicveteit , en veel , dat medefleept ; niets van dat platte
en onbeduidende, waarmede zich het flaaffche kroost
der nadpers (fervile pecus imitate rum) kinderachtig
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fchijnt to vermaken . C AUS HARMS, dit zeggen
wij , niet enkel volgens hetgeen wij van dezen man lazen , maar ook op grond van eene andere kennismaking,
zou in ons Vaderland, waar de Bijbel geeerbiedigd
wordt , geheel anders fpreken en fchrijven , dan nu en
dan door hem to Kiel gefchiedt .
De uitdrukkingen, een gekruiste God, en andere van
deze foort bij D' A U B I G > , gaan wij voorbij . Mlisfchien behooren doze tot de bewijzen van 's mans rechtheid , waardoor hij dubbel eerwaardig is . P A U U s ,
in plaats van P E T R u s , is eene fout , welke door de
aanhaling van Hand. III : 1.5 gemakkelijk verholpen
wordt . Maar met de kieschheid, welke op den kanfel altijd heerfchen moet, achten wij onbeflaanbaar b . v .
de onbedachte uitdrukking op bl . 32 : „ Voor 't overige , weet , dat God het in dit flak eens met u is , en
dat Hij zijn kruis voor datgene uitgeeft waarvoor gij
hot aannemen wilt, want Hij noemt hot eene dtivaasheid." --- Hiervan genoeg !
anteekeningen .
u nog een enkel woord over de
„ Ilet heeft mij ," zegt D' A U B I G > bl . 223 volg .
„ eenig genoegen gegeven de namen daarin bij een to
ilellen van mannen , in zoo vele opzichten zoo verfchillend, maar alien ddn in de waarheid . Moge deze
zelfde waarheid, die door alle eeuwen heen de kracht
en het leven der kerk geweest is, haar in onze dagen
blijven bezielen ! En houden wij vast, wat overal,
wat altijd, wat van alien geloofd is !" -- De uittrekfels , welke in de Aanteekeningen uit onderfcheidene
fchriften zijn medegedeeld, hebben gewis nuttigheid vooral voor hen , die niet in de gelegenheid zijn velerlei
aanhalingen na to flaan . Doch moeten die aanhalingen,
zoo als 's mans bovenflaande woorden fchijnen aan to
duiden , dicnen ter bewijsvoering voor de waarheid der
in deze Kerkredenen voorgedragene leer, als welke overal, altijd en van alien omhelsd is , dan brengen wij
hiertegen onze bedenkingen in . Vooreerst , dat niet
cenige weinigen moesten aangevoerd zijn , maar ten min-
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fte veel meerderen , zoo niet alien . Dit maakt het gebruik van dien lastigen ftelregel omflagtig , ja onmogelijk . Hetgeen door D' A U B I G t gedaan is , kan dan
niet voldoen . Eene tweede bedenking brengen wij in
het midden, welke het volgen van dien ftelregel als ten
eenemale ongerijmd voorftelt . Is alles waarheid, wat
altijd, overal en algemeen is geloofd, dan wordt hetgeen
onzin en dwaling is evenzeer als geldende waarheid geijkt . Is integendeel alleen waarheid datgene, wat al de
vereischten van meergenoemde algemeenheid bezit , dan
ontvangt men voor de ganfche volheid der bijbelfche
leer een dor geraamte zonder geest of leven , als beroofd van alles , wat niet overal , altijd en van alien
geloofd is . Voor hen , die den vasten fteun des Bijbels wantrouwen , en hem niet als eenige kenbron volgen, moge op weg, hoe dan ook , tot kruk dienen de
ftelregel : quod UBIQUE , quod SEMPER , quod AB OMIBUS creditum est ; men heeft vasteren grond en zekerder leiding, wanneer men zich houdt aan het devies van
U T H E R :
Gottes Wort foil Artikel des
Glaubens llellen , al wordt de geldigheid hiervan niet
overal , altijd en van alien erkend .
De aanteekeningen van B I D E R D I K zijn Ineestal ophelderingen 6f ter bevestiging bf ter wijziging van de
meening des Kerkredenaars . Eenige , vooral achter de
vierde Kerkreden , geven lucht aan 's mans bekende ontevredenheid over bet tegenwoordige menschdom .
Zij
zijn zoo bitter niet als vroegere , maar toch to bitter ,
om andersdenkenden to kunnen winnen voor hetgeen niet
geheel bezijden de waarheid wordt opgemerkt . B I D E R D I K c . f. vaart to onbepaald uit tegen de Wijsbegeerte , en heeft toch een wijsgeerig ftelfel , dat hij
volgt , - dat ftelfel van vroegere dagen , dat meer en
uitvoeriger leerde dan het Evangelic . Hij is dus van nature tegenvoeter voornamelijk van dat ftelfel , dat minder en bekrompener voordraagt dan de noodige leer der
Christene-n , dock welk ftelfel, hoe men ook fchreeuwe , Gode zij dank ! in ons Vaderland geene openlijke
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begunriging vindt . Wijsbegeerte leerling , Bijbel leeraar ; dan gaat alles goed . Doch B I D K K D I, K en
medeftanders verheffen, even zoo goed als, en niet minder dan deszelfs tegenvoeters , de Wijsbegeerte tot leermeesteres , aan welker voeten , om het zoo uit to drukken, Gods Woord zitten moet , om to leeren zeggen ,
vat men verkiest . Men is hiermede df buiten df binnen de muren van Troje . De beter gezinden en beter
onderrigten zijn , indien wij goed zijn ingelicht , zelfs
niet in den omtrek dier ftad .

Verfchillende Gedachten over de betamende uitgebreidheid of bepaaldheid van 's Christens bede om vergeving van zone zonden . Uitgegeven door j . G . C .
aren , bij Zutphen . Te
K A C K H o F F, Pred . to
Zutphen , bij W . C . Wansleven .
en 73 bl .

f:

In gr . 8vo . VIII

- 75 .

.Aan den Eerw . K A C K H O F F werd door een gemoedelijk vriend eens de vraag gedaan : „ Moet een
geloovig Christen nog Heeds oni de vergeving van alle
zonden , welke hij immer bedreef , blijven bidden, of
die bede flechts bepalen tot zijne tegenwoordige ftruikelingen en tekortkemingen ?" Des Schrijvers antwoord
hierop wordt in de eerfte Afdeeling van dit boeksken
gevonden . Tegenbedenkingen van j . W . C . T E CK I C K, Pred . to Zaandam, R . DAMS T , Pred .
to
uis , en H . G A
O I S , Pred . to Vriezenveen ,
volgen in de tweede Afdeeling . In eene derde deelt
Ds . KA C K H O F F weder zijne aanmerkingen daarop
mede, en geeft in de vierde of laatfte nog Bijdragen
van vijf onderfcheidene Geleerden, welke, op vriendelijke uitnoodiging , hun gevoelen over het boven genoemde
punt fchriftelijk hadden to kennen gegeven .
De beperktheid van ons bef'ek laat geenszins toe ,
dat wij in het breede beoordeelen, wat voor en tegen
wordt bijgebragt . Wij vonden niet overal die helder-
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heid en juistc ondericheiding , waarop het hier zoo zeer
aankomt . Daar de vraag bepaaldelijk des Christens bede
betreft , had men eenige bewijzen , b . v . uit Pfalm 51 ,
die niet ter take doen , wel kunnen achterwege later .
De geheele zaak moet alleen uit een Christelcfk oogpunt befchouwd worden . Te regt is door Ds . T
Ct,1 c x en anderen aangemerkt geworden , dat de Heilige Schrijvers geenszins die onderfcheiding tusfchen
vroegere en latere zonden maken . Had men beter in
aanmerking genomen, wat bet Evangelic uitdrukkelijk
leert , daar zou welligt minder verfchil van gevoelens
geweest zijn . De Zaligmaker zelf wil, dat in zijnen
naam gepredikt zal worden bekeering en vergeving van
uk . XXIV : 47 . Ongepast is het , van fplitzonden ,
fing der zonden to fpreken, en al het vorige als eene
afgedane zaak to befchouwen, gelijk deze en gene wil .
Hoe verre de mensch ook vordert in Christelijkc volmaking , hij bereikt echter de volkomenheid niet . Deze
bewustheid houdt hem nederig, en doet hem blijvende
behoefte aan vergeving van alle zijne zonden gevoelen,
waarop hij echter, naar ons gevoelen , alleen in zoo verre
kan hopen of vertrouwen, als hij aan de heilige bedoelingen der Goddelijke liefde tracht to beantwoorden .
Wij zouden this , offchoon op de redenering wel iets
is aan to merken, in de hoofdzaak ons kunnen vereenigen met bet gevoelen van Ds . K A C K 1-10 F F, zoo als
dit bl . 38 nader is omfchreven . Ook zeggen wij met
cen' der andere Schrijvers, bl . 61 : „ Bid, zoo als
bet behoefte is voor uw hart ; doch men vergete daarbij riet, wat Matth . VI : 14, 15, Tit . II : 11-14,
1 oan . III : 3 en elders geleerd wordt ."

Inleiding tot eene reeks van hoorlezingen over de Gefchiedenis van het Vaderland, door Mr . 1 . D A
C o s T A . Te Amferdam , bij . H . den Ouden . 1833 .
In gr . 8vo . 54 Bl. f : - 75 .
De Heer
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Historie , haudt , federt 1831 , aaneengc-

fchakelde Voorlezingen over de Vaderlandfche Gefchiedenis, en heeft de eerfice en tweede reeks derzelve doen
voorafgaan door eene voorbereidende Inleiding .

Bij eene

derde reeks achtte hij bet nu „ voor zijne aanftaande
„ Hoorders eene uitwinning van kostbafen tijd to zullen
„ zijn , indien hij deze Inleiding door den druk openbaar
„ maakte :" hij fcllijnt ze dus to voren gedicteerd te hebben , want anders zou bet tijdverlies wel niet veel meer
dan op zijn hoogst een paar uurtjes geweest zijn . Maar
wclligt is bet verder opgegevene bijoogmerk eigenlijk
hoofddoel, namelijk

„ om langs then weg , tevens , den

„ belangfiellende gelegenbeid to geven ,
orntrent zijne
„ wijze van zien en denken ten opzichte onzer Ge„ fchiedkunde , tot eenigzins beftemder denkbeelden to
„ geraken ."

-

zien en denken ,
bet

wel

hebben ,

En weike is dan nu die wijze van
hieruit blijkende ?

Het is , indien wij
onder anderen en voornamelijk doze

„ Van bet oogenblik aan ,

dat een yolk als zoodanig

„ (gelijk men bet uitdrukt in masfa of nationaal) de
„ ware Godsdienst aanneemt en belijdt, zoo treedt dat
„ Christenvolk daardoor zelve in de plaats en betrekking van bet oude Iss •a el ;" (bl 13) en : „
eder„ land is in waarheid , wel niet bij uitfluiting , Inaar toch
„ bij uitnemendheid, een tweede Israel :" (zie bl . 28--31 .)
Dit nu words door den Schrijver gefteld, maar niet bewezen ; en wij zouden ons dus kunnen vergenoegen
met bet bekende : 11frmanti incnmbit probatio . Maar
hoe kan hij in goeden ernst zoo iets beweren , daar hij
zelf erkent , (bl . 29)
„ dat
ederland evenmin als
„ eenige andere Christennatie onder zulk een verbond,
„ onder zulke eeuwig blijvende belofte ftaat , of ftaan
„ kan , als bet uitverkoren zaad van A B R A H A M ,
„ Gods geroepene , Gods vriend" ?
Of moeten vlu ;tig gemaakte vergelijkingen ,

ais die op bl . 30, tus-

Israels uitleiding nit Egypte en
ederlands verlosfing van .Spanje , tusfchen M o z E s en w I
E ru I,
fchcn

o s U A . en

M A u R I T S,

de Rigters en de Stadbou-
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ders , - moeten zulke vergelijkingen , die gedurig mank
gaan , en die men ook elders meer of min zou kunnen
maken, voor bewijzen doorgaan ? Gelukkig, dat zij
niet verder voortgczet zijn ; anders mogt men vragen,
wie onze s A U I, , onze DAVID , onze S A 01\10 enz .
geweest zijn ! Wilde men een veel later tijdvak der Israelitifche Historie met onze vroegere vergelijken , dan
zou bet 117accabefche wegens eenige overeenkomst veel
gelukkiger zijn : maar ook zoo , gelijk bij alle zulke
toevallige overeenkomften, zou de vergelijking eindelijk
niet dan gedrongen kunnen volgehouden worden . - aar
bet oordeel van Rec . , kan zulk eene ftelling , als boven genoemd , trimmer bewezen worden . Onder bet
Evangelic aller volken kent hij zulk eene affcheiding,
en dus ook zulk eene bijzondere Theocratie, als onder
Israel in bet belang van de Godsdienst plaats had,
niet meer . Hij erkent bet groote belang van edcrland in de fchakel der volken van Europa, eerbiedigt
en dankt hierom to meer Gods befluur over hetzelve,
en wil gaarne, dat de Schrijver der
ederlandfche,
zoo wel als der Algemeene Gefchiedenis, een dienaar
der Goddelijke Voorzienigheid zij ; maar hij kan er zich
niet mede vereenigen, om tot hare befchouwing een flandpunt to kiezen, dat, hoe godsdienftig bet ook fchijne,
nogtans verkeerd is, en alles in een valsch licht doet
zien . - „ Doch ," zal de Heer D A C 0 S T A ons (zie
Voorrede) to gemoet voeren , „ wraakt iemand dat ftand„ punt-zelve , als to zeer op bet gebied der Godsdienst
„ geplaatst , ik wenfche mij geene eere toe , dierbaar„ der dan zulk een blaam ; als die mij door de genade
„ Gods, bet zij fprekende , bet zij fchrijvende , bet
„ Evangelie mijnes Heeren niet fchame," enz . Maar
welk eene verwarring of overdrijving ! Kan men clan ,
tot juiste en vruchtbare befchouwing der Vaderlandfche
Gefchiedenis , geen flandpunt op bet gebied van de Godsdienst nemen , of bet moet dat van D A C o s T A zijn ?
Schaamt men zich bet Evangelie van C H R I S T U S,
wanneer men dit ftandpunt niet op Sinai, maar op den
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Olijfberg neemt ? Schaamt men zich het Evangelie van
ederland niet voor een
C H R I S T U s, wanneer men
Israel
houdt
?
En
wat
is dan toch eigentweede
naar
de
fchatting
van
D
A
C
O
S T A , dat Israelilijk ,
Ook
bier
heerscht
verwarring of
.tifche 0ederland ?
duisterheid van denkbeelden . Volgens bl . 16 , 17 , is
bet zoodanig in vereeniging met Belgie, zoo goed, als
de tien afgefcheurde ftammen Israels och Israel bleven ; maar , volgens verdere redenering in dit boeksken ,
is bet eigenlijk
oord- ederland ; doch neen ! ook dit
nog niet geheel , maar het Hervormde
ederland ; ja
zelfs wordt , bi . 48, bet ederlandfche beginfel door
echt Hervormde als fynoniem uitgelegd : de Roomschkatholijke inwoners , de Israeliten, en zelfs de overige
Protestantfche Christenen , die niet bij uitnemendheid
Hervormden heeten , worden dus bij deze fchatting niet
gerekend . Welke zonderlinge redenering ! maar geen
wonder bij eenen Schrijver , die , bi . 49 , „ bloot Pro„ testantismus" even zonderling overftelt tegen „ het
„ tot alles genoegzaam Fundament , dat is C H R I S„ T U s ;" of die , bl . 54, fmaalt op „ de Godsdienst
„ onzer laauwe, afgevallene eeuw," op „ haar aigemeen,
„ koud en kil Protestantismus , een vreesachtige middelvond tusfchen ongeloof en bijgeloof." Het verwondert ons niet , dat de Heer D A C 0 S T A , een Christen
uit de oden , nog neiging heeft , om Christelijke en
Vaderlandfche zaken uit een oodsch oogpunt to befchouwen (en de oodsgezindheid van der Apostelcn dagen is , helaas ! uit de Christenheid nog op verre na
niet geweken) ; maar hij houde dan die wijsheid, inthen bet er eene is, voor zichzelven , en leere van
P A U U S , ons , Christenen uit de Heidenen , geene
moeite aan to doen , maar vergunne ons „ to ftaan in de
vrijheid, waarmede C H R I S T U S ons vrijgemaakt heeft"!
En keurt hij zelf (gelijk hij bl . 54 to kennen geeft) „ een'
„ onchristelijken , bekrompen , onfchriftuuriijken fecte„ geest" inderdaad of , dan hale hij geene oude kerkelijke of politieke twisten en factien , die nu gelukkig
BOEKBESCH . 1834 .
O . 8.
Y
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vergeten en vergeten zijn , weder to voorfchijn , en betrachte de Christelijke waarheid met verfland en gematigdheid , met nederigheid en liefde ! - Voor bet overige , wilde Rec . alles ten toets brengen , wat er in
deze Inleiding gevonden wordt , hij zou flof tot zoo
veel uitweiding en afleiding vinden , dat er welligt eindelijk een boeksken van geene mindere grootte uit ontflond : maar in al dat fchrijven en tegenfchrijven ziet
hij geene nuttigheid, en daarom , offchoon niet ontkennende , dat hij bier of daar goede opmerkingen vond ,
maar nogtans aan bet gehecle ilukje geene behoefte voor
bet Publiek ziende, legt hij de pen neder .

Proeve over den invloed eener zieke Verb eeldingskracht
op des menfchen verfland en wil, enz . voorgelezen door
H . 'U . S C H

E U R H O

T Z,

Heel- en hroedmeester

Te Groningen, bij A . Hazelhoff . 1833 .
In gr . 8vo . Met de Aanmerkingen 74 bl . f :-80 .
to Beduin .

Under bet lezen ter beoordeeling

van deze Proeve ,

voorgelezen in het Genootfchap ter bevordering der
atuurkundige Wetenfchappen to Groningen , kwamen bij

ons de navolgende bedenkingen op .
De vereeniging van meerdere leergierige menfchen tot
Genootfchappen, thans vrij algemeen in ons Vaderland,
heeft eene nuttige ftrekking ter uitbreiding van elks bijzondele kennis , zoo door bet hooren van voordragten
over wetenfchappelijke onderwerpen van verfchillenden
aard , als door bet bewerken van dergelijke ftoffen ter
eigenc oefening , door een daartoe meer bijzonder vereischt wordend onderzoek over bet onderwerp , hetwelk
de fpreker of lezer meet bijzonder wenscht na to gaan .
Of dergelijkc verhandelingen echter daardoor ook tevens de gefchiktheid verkrijgen, om door eene afzonderlijke uitgavc aan bet algemeen to worden - medegedeeld ,
is cene andere bedenking , welke door de Opflellers niet
altijd vooraf, naar bet fchijnt, behoorlijk overwogen
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wordt . Het voor den geflotenen kring behandelde onderwerp kan voor dezen nuttig , leerzaam , aangenaam
en onderhoudend geweest zijn , en evenwel de vereischten
misfen, om voor het publiek tot dit zelfde doel te kunnen dienen .
Dit zal wel vooral, zoo Diet altijd, het geval zijn
met onderwerpen, als die in deze Proeve behandeld worden . Beperkt zijn de grenzen , of is de tijd , binnen
weaken de Schrijvcr de door help gekozen flof behoort
to behandelen . Onder zulke omflandigheden is het geene
gemakkelijke taak , juist datgene to kiezen , hetwelk
met het onderwerp in een noodzakelijk verband That ,
Diets over to flaan , hetwelk daartoe vereischt wordt ,
en zich Diet met dingen bezig to houden , waardoor
juist aan het volftrekt noodzakelijke afbreuk wordt gedaan . De aanmerkingen, cphelderingen, enz . achter
zulk eene redevoering geplaatst , toonen reeds , dat den
Spreker tijd en gelegenheid heeft ontbroken, om zijn
onderwerp behoorlijk to kunnen uitbreiden , of dat hij
naar zijn gehoor zich heeft moeten fchikken, en dus
zijn onderwerp Diet heeft kunnen behandelen, zoo als
hij dit anders wel gewenscht had .
De Proeve van den Ileer S C H E U R 1-10 T z toont ,
dat hij voor zijn vak meer dan bloot werkman is , en
zijne kunst zeker Diet enkel werktuigelijk behandelt .
Van deze zijde is zij een aangenaam verfchijnfel . Wat
kan men toch van Heelkundigen verwachten , die, wel
is waar , alien geene Zielkundigen behoeven to zijn ,
maar meenen to veel to doen , wanneer zij zich met
iets meer bezig houden , dan hetgeen volfl:rekt tot het
werktuigelijke van hunne kunst behoort ? Voor den zielkundige echter behelst deze verhandeling to weinig ;
voor het algemeen hier en daar veel , hetwelk Diet duidelijk genoeg is voorgeaeld . Ook is het een en ander
aan gewigtige bedenkingen onderhevig . Is het b . v.
bl . 5 wel juist : dat het zenuwflelfel die deelen in
zich bevat , welke een Bier tot dier en den mensch
tot mensch meken?
7~Vn in dit wonderbare flelfel
Y 2
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jiof en geest op eene onbegr~.pel#ke w!jze met elkander
verbonden ? Herfens en zenuwen, hoe zeer dan met
elkander overeenkomende , dienen to dozen opzigte onderfcheiden to worden . Zoude de afkeer en ivalging
voor vleeschfp zen in eene geringe galkoorts alleen daartrit ontflaan, dat de ontflemde reuk- en fmaak-zeriiwen
andere gewaarlvordingen in de ziel voortbrengen ? (bl .
10 .) Vervalt de Heer S C H E U R H o T z bier niet in
en ande font , well e hij in het Voorberigt S T A H
deren ten laste legt , als do begrippen van ziel en leven
niet behoorlijk onderfcheidende? Behooren de verbeeldingsziekten alt~ld onder bet geflacht der zenuwziekten ?
Waarom worden zij dan zoo dikwijls door zenuwmiddelen
verergerd, terwijl eene aderlating foms op eons alle toevallen doet verdwijnen ?
iet onaardig is de ziel met eene kompasnaald vergeleken ; maar de hieruit afgeleide gevolgtrekkingen ? . . .
(bl . 25 .)
Wij zouden moor kunnen bijbrengen, door ons onder
het lezen opgeteekend ; maar wij zijn, voor her beflek
dozes Tijdfchrifts, reeds to uitvoerig geworden . De verhandeling is zeker met genoegen gehoord ; dit moot echter maar zelden voor den Schrijver eene drijfveer worden, om haar door den druk mede to deelen .
Beknopte Gefchiedenis der
ederlandfche Taal ; door
A, Y P E Y ,
id van bet Koninklijk- ederlandfche
Inflituut , enz . lIde Deel, Bifvoegfels en 4anmerkingen behelzende . Te Groningen , bij . Oomkens .
1832 . In gr . 8vo . VIII en 477 bl. f 4 - 80 .

T wintig jaren zijn er verloopen,

federt de geleerde
y p E Y zijne Beknopte Gefchiedenis der
ederlandfche
Taal in bet licht gaf, welk work door alle ware liefiebbers onzer fchoone moedertaal met dankbaarheid ontvangen word, en federt altijd als klasfiek befchouwd is .
Van tijd tot tijd, wanneer zich bij verder nadenken jets
c deed , 't welk tot volmaking van den vroegeren ar-
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beid dienstbaar was, teekende de Schrijver dit aan ; en hieruit ontffond dit tweede deel, Bifvoegfels en 1lanmerkingen behelzende, welke de Schrijver to regt begreep, niet
to mogen achterhouden . igtelijk toch kan men nagaan,
van welke hooge waarde de lang doordachte nalezingen
van eenen Schrijver op zijn eigen werk zijn moeten, en
welk eene aanwinst bet refultaat van een twintigjarig nadenken over een reeds voortreffelijk gefchrift voor de
Taalgeleerdheid aanbiedt .
Uit den aard der zaak is een boekdeel , 't welk geheel uit Aanteekeningen beftaat , voor geen geregeld verflag vatbaar . Wij zullen dus flechts in het algemeen
opmerken, dat veel van hetgeen in de Beknopte Gefchiedenis 6f niet, 6f to kort behandeld, 6f ook minder
juist gefteld was , bier wordt aangevuld , nader ontwikkeld, of verbeterd . Dit geeft den Schrijver gelegenheid
tot allerbelangrijkfte uitftappen in bet gebied der Taalkunde ; als b . v . bl . 19-22, over de Sclavonifche talen ,
vooral over bet Wendisch . Bl . 22 -24, over de overeenkom,t tusfchen bet Hongaarsch en aplandsch . Bl . 26 -29,
over de verbazende overeenkomst tusfchen bet Perzisch en
Duitsch . Bi . 42 en volg . , over de gemeenfchap van
bet
atijn met bet Grieksch , ( waarbij eenige fraaije
aanmerkingen over de namen van de dagen der week in
bet at, n, geheel verfchillende van de Griekfche, maar
geheel overeenkomende met de Keltifche namen daarvan .)
Bl . 63 en volg ., een gefchiedkundig overzigt der Etymologifche fludie . Bl . 98--103, over de etterkundige Gefchiedenis der oude Gothifche overzetting des . V . door
U
P H I A S . Bl . 106-136, over de grenzen van Friesland (Frifia) in de Middeleeuwen . Bl . 152 -220 , over
den oorfprong der Engelfche taal . Bl . 220-241 , over
de Salifche Wetten . Bl . 286 -306 , over bet taaldialect
van o T T F R I D en over de Harmonia E'uangelica aan
T A T I A
u s toegefchreven . Bl . 307 en volg . , over
0 T K E R's Paraphrafss Pfalterii . BI . 341 349, over
de Keur , door boning w I
II in 1254 aan
E M DE
Middelburg gegeven . (De Schrijver toont aan , dat er
geene gronden aanwezig zijn, om bet er voor te hou-
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den, dat deze Keur oorfpronkelijk in bet atin zoude
zijn opgefleld , en bewijst , dat de 1Iollandfche tekst
zeer wel de oorfpronkelijke zijn kan .) Bl . 368-375 ,
over den Roman Walewein . Bi . 428-432, over den Teuthonista . Bl . 438-445, over den fijl van H o 0 F T . Bl .
456-466, over GYSBERT APIx, enz .
Men ziet nit deze zeer onvolledige opgave , welke
hoogst belangrijke onderwerpen in dit boekdeel toegelicht
worden . Zoo veel leerzaams ontvangende , maken wij ons
misfchien aan ondankbaarheid fchuldig met to vragen ,
of niet bet ibelungen-lied ook voor onzen Taaltak van
genoegzaam belang was , our er eenige melding van to
mogen verwachten ; en of ook b . v . s c II E T E DI A'S
uitgave van Reintje de Yes niet , al ware bet kortelijk ,
had mogen gedacht zijn ? Ons althans zouden eenige
bladzijden hierover welkom geweest zijn , en juist hier
misten wij die ongaarne .
Wij nemen de vrijheid, om, ten aanzien van een paar
plaatfen in dit werk, met befcheidenheid, bet volgende
in bet midden to brengen .
Op bl . 75 belooft de Schrijver de verwantfchap to
zullen aantoonen van ons ederduitsch fneeuw met bet
atijnfche nix, ons br zelen met bet atijnfche frangere,
en ons dulden met bet atijnfche ferre. Wat de twee
eerie woorden betreft , de Schrijver bewijst dit dan ook
volkomen . Maar wat dulden betreft , brengt hij bet
niet verder dan tot tolerare en tuli . Dit tuli nu is wel
in gebruik als perfectutu van fero , maar is toch eigenIijk niet bet perfectum van fero , maar van bet in onbruik geraakte tulo . Tusfchen dulden en ferre beflcaat
er dan ook, naar bet ons voorkotnt, geene andere overeenkomst dan van beteekenis ; maar dit is iets geheel anders dan eene Etymologifche verwantfchap .
Bl . 101 . duizend of zelfs elf eeuiven . Eene fchrijf- of
drukfout voor duizend jaren of elf eeuwen .
Op bl . 173 trekt de Schrijver bet verhaal van s T o K E
omtrent hetgeen w I
E B It o R D to West kappa/la overkwam in twijfel , en voegt daar onder anderen , op, bet
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voetfpoor van H U Y D E C o p E R, bij , dat men daarvan
niets vindt in hot
even van dozen eerften Aartsbisfchop, door A
C ui
u s befchreven en door M A B I verkort . - Recenfent vermeent , dat H U Y D Eo
C o P E R zich hier wat to ftellig uitgedrukt hebbe . Hot is
mogelijk, dat hiervan Diets voorkomt in hot uittrekfel van
M A B I

0
; maar in hot work zelf , gelijk hot door
S U R I u s is uitgegeven , komt een verhaal voor, 't welk
hoofdzakelijk met dat van s T o K E overeenkomt . E Y D i u s heeft deze plaats medegedeeld in zijn Chronicon
Zelandiae , p . 135 .
Op bl . 220-222

fchijnt de Schrijver tot hot gevoe-

len to hellen , dat het
andfchap Overijsfel de eigenlijke
zitplaats der Saliers geweest zij , en dat zij zelfs naar
den Ifsfel , ook Sale geheeten, Salii of Saliers genoemd
zijn . -- Dit laatfte zouden wij betwijfelen . De Salifche
Franken

fchijnen ons dezen naam verkregen to hebben
naar de Rivier de Sale , in dat gedeelte van Duitschland, 't welk nog heden Frankenland heet, alwaar men
eene plaats vindt,

Salagheve genaamd, welke juist in
hot oudfle gedeelte van de Voorrede der Salifche Wetten wordt opgenoemd, gelijk breeder wordt aangetoond
door

E I B

I T z de Origine Francorum , achter de

eges Salicx van

E C C A R D , p . 257 en 258 . Doze

afleiding vinden wij al zeer natuurlijk en bevredigend ,
om den zamenloop van meer dan eon' plaatfelijken naam
met eene aanhaling in de Wetten der Salifche Franken zelve .
Dan, wij mogen op deze wijze niet voortgaan . De
uitmuntende Schrijver ontvange onzen dank, als beniinnaars onzer Moedertaal , voor doze rijke bijdrage tot de
juistere kennis daarvan !

Bijdrage tot flaying der nuttigheid des Iluwelijks der Roomfche Geestelijken , als nota tot bet boekje ,
Roomschkatholijke Kerk in Ouddam , bij
f :-40.

getiteld :

De

ederland, enz . Te Imfler-

. C . van Kesteren . 1833 .

In gr . 8vo . 38 Bl,
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Een zeer belangrijk onderwerp words op eene zeer mensch .kundige wijze behandeld . De Schrijver toont overal hoogen
ernst, en veroorlooft zich geene ongepaste aanmerkingen,
geene toefpelingen op bijzondere gevallen of perfonen . Hetgene hij zegt, is algemeen, en verdient de onpartijdige overg
weging van alien , die bet met de Kerk wel meenen . Hij
ftelt de gevaren voor, waaraan de Priester, in zijne betrekking, als zoodanig blootfiaat . Hij wenscht, om bijgebragte
redenen, dat men zich tot bet Hoofd der Kerk wende, en
bij hetzelve opheffing van bet Celibaat bewerke, dat een zijner voorgangers inflelde, maar nimmer door j E z u s of door
zijne Ipostelen den Priesteren tot pligt gemaakt werd . Hij zegt
onder anderen : „ De Kerk heeft immers de magi , om wetten wear op to heffen, die zij alleen gemaakt heeft . . . .
Het verzoek is eeriijk ; de gronden zijn gewigtig ; de weg,
die in to flaan is, geoorloofd en geopend ; de tijden zijn veranderd ; de to verzoeken zaak is reeds op andere plaatfen
ter fpraak gebragt . Zijne Heiligheid heeft ook wel ondervonden, dat de tijdgeest geheel anders is, dan toen Paus
G R E G O R I u s bet echteloos leven der Geestelijkheid tot
pligt maakte ."

Geene wederlegging, maar een woordje op zjfnen tiid, over
bet werkje : De Roomschkatholijke Kerk in Oud- ederland,
enz . Door cenen R . K. Priester. Te llmjlerdam, bij . C.
van Kesteren . 1833 . In gr . 8vo . 8 bl. f : - 10.

D e Schrijver verklaart :

„ lk hen Roomschkatholijk Priester, behoor tot de Hollandfche Misfie, maar niet tot hen,
die, als een riet, door elken wind worden been en weder
geflingerd ; niet tot hen, die kruipen en vleijen in de wereld, met verzaking van geweten en hart, en dat alleen, om
groot to worden ; -- maar , Gode zij dank! ik behoor tot
hen, die van hunne Gemeente regtzinnige Katholi ken, brave
en gehoorzame burgers zoeken to maken ." Dit zij genoeg ter
aankondiging van een gefchriftje, dat flechts weinige bladzijden beflaat, maar inderdaad een woordje op z~nen tijd is,
voor alle Katholiiken , die de waarheid liefhebben .

TRA E

EE ER ROOMSCHKATHO I KE HUISMOEDER .

3 45

Tranen eener Roomschkatholijke Ihuismoeder over zichzelve en
hare Kiuderen geplengd, bij den aanblik harer Kerk in
Oud- ederland. Te Utrecht, b# . van der Monde . 1833 .
In gr. 8vo . 50 bl. f : - 50.

H

et boeksken, onder dezen titel uitgegeven, is een merkwaardig verfchijnfel , dat aan Roomsch en Onroomsch ruime
flof tot ernftig nadenken verfchaft . Wie zou geen belang
flellen in de tranen eener weenende moeder ? Eene wederlegging van bet werkje, getiteld : De Roomschkatholijke Kerk
in Oud- ederland, zoo als zy is, zijn kan en zijn moet, was
ten vorigen jare aangekondigd ; doch later werd bekend gemaakt, dat op verpligtend verzoek de uitgave geen' voortgang
zoude hebben . Veelvuldige aanvrage maakte eenen herdruk
van dit veel gelezen boek ten zelfden jare noodig . Wat nu
moet een gemoedelijk Roomschgezinde denken over dat verpligt ftilzwijgen en over de gefteldheid van zijne Kerk? Onder bet ftorten van tranen betuigt de huismoeder : „ Waarom zijn mij de oogen geopend ? Waarom ben ik ontwaakt
uit den drootn mijner kindschheid ? Waarom zijt gij mij in uwe
ernftige, ware gedaante verfchenen, verhevene dochter des
Hemels, heilige Godsdienst! en hebt gij afgclegd bet momaangezigt en bet veelkleurige kleed der lagchende jeugd, met
welke moedwillige kinderen , die uwe waarde niet kenden ,
u fpelend bekleed hadden? o, Gij waart mij zoo bevallig
in uwe vermomming! Ik had federt mime vroegfte jeugd
naar u gezocht ; want eene onverzadelijke begeerte naar u
lag op den grond mijner ziel : daar wezen uwe dienaren mij
op uwe vermomde geftalte, en, fchoon zij eindeloos van
bet ideaal verfchilde, dat ik van u, bij mijzelve, ontwaarde,
toch wist zij mij fpoedig in to nemen , en zij werd mij dierbaar, in den waan, dat bet uwe eigene gedaante was . -Al to fpoedig zag ik bet bekoorlijke beeld mij ontvlugten : ik
had zoo gaarne voortgedroomd -tot aan bet graf ! Maar, ach !
ik fliep (eerst bij bet ontwaken heb ik bet gezien) op den
rand eens afgronds, die wijd gaapte, onder de bedwelmende
kruiden, waarin ik rustte . - een, bet was geene booze,
onmenfchelijke hand , die mij zachtkens wekte en mij bet
gevaar toonde, in hetwelk ik zweefde. Doch ook niet vast
was de flaap, waarin de toover mij wiegde . I-Ieeft niet,
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midden in den droom, ik weet niet welk eene item, die mij
met ftille huivering vervulde , menigwerf mij toegefluisterd ,
dat het geene wezenlijkheid was, wat mijne verbeelding beguichelde? Maar het volkomen ontwaken, dat heb ik eerst
aan U to danken , aan u , dien ik niet weet to noemen ; over
wien anderen zoo verfchillend oordeelen, maar dien mijn hart
voor eenen vriend, voor eenen priester der menschheid moet
houden . Gij hebt den digten, van menfchenhanden geweven,
fluijer opgeheven voor mijne blikken, hebt de Godsdienst,
de Heilige, mij voorgefteld, zoo als zij is, en de Kerk, tot
welke ik behoor , zoo als zij moest wezen . ' - Rec . meende geest en flrekking van dit boekje, dat door hoogen ernst,
gemoedelijken toon en vloeijenden, krachtigen, duidelijken
flijl zich aanbeveelt, niet beter to kunnen doen kennen, dan
door mededeeling van eene k1eine proeve .

ederlandseh Magazjn van Romans en Verhalen . Ifle Deel.
Te Amflerdam, b~V G . . A . Beijerinck . 1833 . In gr. 8vo.
VII en 324 bl. f 3 - 30.
Ook onder den titel
Romans en Verhalen van
WAR
VA

SI
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De Aanleggers van dit Magazijn uiten, met anderen, den
ederland meer moge toeleggen
wensch, dat men zich in
op het fchrijven van oorfpronkelijke Romans en Verhalen,
tot aanvulling van dit bij ons to zeer verwaarloosde yak der
vaderlandfche etterkunde, en tot inftandhouding van de na: hiertoe hebben zij zich,
tionaliteit des
ederlandfchen yolks
op uitnoodiging van den Uitgever, vereenigd, den Heere
$ IO B I D E VA
DER A A de briefwisfeling deswege opgedragen, anderen ter medewerking opgewekt, en thans zelve
hiervan de eerfte proeven geleverd . Hoe men ook vender
over deze onderneming en hare uitvoering denken moge, zij
is althans zeer loffelijk wegens haar vaderlandsch oogmerk,
en wegens het goede der proeven, die zij geeft . - Dit op
den voorgrond flellende, neemt Rec . bij dezen de vrijheid,
om eene en andere bedenking omtrent de zaak zelve, die
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gewenscht wordt , in het midden to brengen . Vooreerst ziet
hij de noodzakelijkheid niet in, om de tafereelen uit de
denkbeeldige wereld, waarvan er reeds zoo talloos vele
zijn, en welker befchouwing door fommigen zoo allergretigst begeerd words, grootelijks to vermenigvuldigen, en
hierdoor aan deze begeerte nog meer voedfel to geven : hij
kan dus ook den Uitgever niet onbepaald toeflemmen , dat
de beflaande behoefte aan dergelijke lectuur zoo groot is,
dat bet door
ederlandfche Schrijvers geleverde in geenen
deele toereikend is , om daarin to voorzien ; want behoefte
en begeerte is in dit opzigt niet hetzelfde . - Ten andere
meent hij meer onderfcheid to moeten maken tusfchen Romans en Verhalen : de Iaatfle , zoo zij ware gefchiedenis
zonder verdichting bevatten , zou hij niet onder dezelfde rubriek, als de eerfle, plaatfen ; en zijn zij belangrijk genoeg,
om voor het Publiek vermeld to worden, en worden zij met
waardigheid behandeld, dan maken zij eene afzonderlijke foort
van gefchiedkundige werken uit, die als zoodanig zeer nuttig zijn kan. - Van de eigenlijk gezegde Romans zou hij,
ten derde, wederom onderfcheiden de romantifche Verhalen
of Tafereelen, zoo als er in de iatere jaren in menigte, zoo
vertaald als oorfpronkelijk, geleverd worden : en hoezeer hij
gaarne erkent, dat er van de eerfte niet veel oorfpronkelijke
meesterflukken in onze taal voorhanden zijn, gelooft hij echter niet , dat door de laatfle , hoe goed en nuttig zij ook in
zeker opzigt kunnen zijn, de roem onzer vaderlandfche etterkunde in dit vak grootelijks gehandhaafd zal worden . Het
moge voor dezen en genen vrij gemakkelijk zijn, uit eenige
dikwijls gebruikte ingredienten van een gewoon roman-recept
een romantisch verhaal of tafereel of fchets zamen te flellen ; maar eenen aaneengefchakelden, weldoorwerkten, in
zijne epifoden zoo wel, als in zijne hoofdgefchiedenis belangrijken, goed volgehouden' , en bij dit alles regt zedelijk nuttigen Roman, zonder overhaasting, met waardigheid en keurigheid van flijl to fchrijven , en hierdoor meer dan den onverzadelijken lust naar Roman-lectuur to verzadigen, voorzeker tot zulken arbeid is ieder niet berekend . - Dit een
en ander zij nogtans niet aangevoerd tot verkleining van de
lofwaardige bedoeling en poging der bovenflaande Schrijvers,
die deswege (dit flemmen wij der Redactie gaarne toe' bij
den aanvang op eene toegevende oordeelvelling aanf praak
hebben . Rec . wil van kunnen arbeid een kort verilag geven ;
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niet om elk fluk breedvoerig to beoordeelen , hetwelk hem
noch noodig noch nuttig fchijnt , veel min om hen tegen
elkander naauwkeurig op to wegen , hetwelk partijdig zou
kunnen fchijnen ; maar om kortelijk to vermelden, wat men
bier vinden kan , en bier of daar zijne gedachten met een
enkel woord op to geven .
Het eerfle bier voorkomende Verhaal is A G E S PA M,
of het inneinen van den Briel, hetwelk bier iiiet beteekent
eene heldin, die bij deze gebeurtenis eene belangrijke rot
fpeelt, inaar een edeldenkend en der Hervorming in flilte
toegedaan meisje, daardoor van bet oogenblikkelijk dreigende
gevaar van de gedwongene kloostergelofte of to leggen verlost, met haren geliefde vereenigd , en tevens haren vader
en oudflen broeder van den marteldood gered ziende . Wij doen hulde aan de waardige Schrijffter, Mejufvrouw
M O E
S , die dus to regt toont to meenen , dat onze Vaderlandfche Gefchiedenis belangrijke flof tot een romantisch
Verhaal oplevert, en die hiertoe zelve, nog in hare klimmende jaren , wit medewerken .
Hierop volgt een Verhaal van den slier minder vaderlandlievenden en vaderlandsch werkzamen w A R SI C K, getiteld : H E D R I K , of de misdadiger uit valfche fclraainte ;
een Tafereel uit de Gefchiedenis der ijff#raffel ke Regtspleging . Het is, naar des Schrijvers verzekering, geheel op
waarheid gegrond, en flechts bier en daar in bijzaken met
dichterlijke vrijheid voorgefleld, en komt kortelijk hierop
neder : H E D R I K , eerst een onbefproken man, geraakt,
door de pronk- en praalzucht zijner geliefde vrouw, hoe
langer hoe dieper in fchulden, maar wordt door valfche
fchaamte , of eigenlijk door verkeerde liefde voor haar , wederhouden van haar dit ernflig onder bet oog, en eene vermindering van uitgaven met vasten wit tot Hand to brengen .
Door den uiterften nood gedrongen, om zich uit de verlegenheid to redden, pleegt hij eindelijk de fchandelijkfle
oneerlijkheid in zijn ambt, maar words alras ontdekt, en
ontvangt de verdiende flraf ; doch ondervindt nu, in zijne
gevangenfchap, den verbeterenden invloed van de Godsdienst, en na ontflag vindt hij, door hulp van eenige menfchenvrienden, in een ander werelddeel, een eerlijk en gelukkig beflaan . - Het geheele Verhaal is belangrijk en belangwekkend, en verdient om de zeer nuttige flrekking gelezen to worden . Al gevoelden wij , gelijk de Schrijver
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(bl . 72) zegt, ,, lust om hem aan to wijzen, hoe hij niet
had behooren to fchrijven ," dan zouden wij ons echter
thans hiervan onthouden ; niet omdat wij bang zijn voor
zijne „ zelfverdediging, waartoe hij bet regt bij elke vervolging aan zich behoudt," want wij ggruwen er van, den
achtingwaardigen Man to vervolgen ; maar omdat hij zich
aldra tot zijne „ lieve ezeresfen" wends , die „ zijn verhaal
zullen wenfchen to vernemen," en, gelijk wij bet tot hare
flichting gaarne aanprijzen, wij ook aan haar bet oordeel
liever laten verblijven . Over bet moralizeren , aan bet begin en bet fot, waarop wij in eenen Roman of een romantisch
Tafereel misfchien eenige bedenking zouden hebben , willen
wij, om bet belangrijke daarvan, bij dit in de hoofdzaak
ware Verhaal, ook geen aanmerking maken, maar hetzelve
der ernflige overweging aanbevelen .
Het derde fiuk is van Mejufvrouw FR . H E R E I G , en getiteld : De edele Hollandfche .Tonkvrouw, , een gefchiedkundig Tafereel, namelijk uit de laatfle helft der 15de Eeuw,
en volgens bl . 112 voornamelijk ten doel hebbende „ eenig
denkbeeld to geven van de zeden en gewoonten van dien
tijd ." De hoofdperfonen zijn Graaf A VA E G M O D en
zijne zuster M A R G A R E T H A, die door hare zachte zeden,
vredelievendheid, godsdienfligheid en weldadigheid den bovengenoemden eernaam verdient . Deze perfonen, zoo wel
als de zeden en gebruiken, en zelfs fommige vermelde
gebeurtenisfen, zoo als de verrasfing van Dordrecht door
de Kabeljaauwfchen, zijn meest uit de Gefchiedenis genomen, al is dan ook bet geheel met eenige verdichting opgefierd . Het laat zich als zoodanig met genoegen lezen ;
en tot gerustflelling van de lezende onkvrouwen mogen wij
er bijvoegen, alles loopt goed , en (want dit behoort er
immers bij) met bet gelukkige huwelijk der adellijke onkvrouwe af. Alleen komt bet Rec . voor, dat de perfonen
wel eens niet natuurlijk genoeg, maar to veel boekentaal,
en misfchien ook niet overal genoeg in den geest van die
eeuw fpreken : maar dit laatfle is ook niet gemaltkelijk to
bereiken .
In bet vierde, fluk , waarvan Schrijver is de Heer R O B I D a
DER AA, vindt men een Verhaal van
VA
AKOB MOO
S,
zijne betrekkingen en lotgevallen , zoo in als buiten Europa,

denkelijk geheel verdicht , maar voorgefleld in de form van
ftukken en befcheiden , door dien man eigenhandig opge
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field, en, bij deszelfs vertrek naar Batavia, ten kantore van
iemand to flmfjerdam nedergeleegd, en na beider overlijden
door den Heer R o B I D E VA D E R A A aan het licht gebragt .
Het zijn, onder verfchillende rubrieken, onderfcheidene tooneelen, meestal uit bet huifelijk leven, waarvan bet niet
wel mogelijk is, zonder to groote uitvoerigheid, die den
lezer ook de nieuwheid to veel benemen zou, een nader
verflag to geven . Het is over 't geheel onderhoudend gefchreven ; en wie vermaak fchept in bet romaneske, in bet
treurige, in bet onwaarfchijnlijke zelfs in zulke foort van
gefchriften, die zal hier voldoening vinden . Rec . echter
voor zich zou meenen, dat bet to hoog boven bet eenvoudig natuurlijke en waarfchijnlijke opgewondene van dezelve,
hoe ftreelend bet ook voor fommigen en voor een oogenblik
zijn kan, nogtans voor de wezenlijke waarde en nuttigheid
niet bet verkieslijkfte is .
De Schrijver van bet laatfte ftuk in dit Magazijn is de
Heer C I3 R I S T E M E I E R . De titel : Ontmoetingen op eene
interreis, fchijnt ons wat ruim gefleld, want bet is niets
anders dan een togtje op fchaatfen, van Harderwijk naar
Amfterdam en terug , waarop de ontmoetingen weinig zijn ;
en de hoofdzaak van bet ftuk, dat een waar Gefchiedverhaal genoemd wordt, is de merkwaardige redding van eenen
vriend des Schrijvers , die op den terugtogt door nevel en
duiscernis overvallen werd : als zoodanig wekt bet belangftelling, en is met natuurlijke levendigheid verhaald . De
Schrijver befluit hetzelve met eene korte overbrenging van
dit geval op bet zedelijk leven en de lotgevallen der menfchen, die wel niet geheel van to groote kunfligheid vrij
to fpreken, maar echter ernftig en treffend is . Bij eene plaats
van dezelve zij Rec . eene kleine aanmerking en uitweiding
geoorloofd ! Hij ftemt wel met den Schrijver in , als hij
zegt : „ Waar gij, in de verfchrikkelijkfte eenzaamheid, van
„ alle menfchelijke hulp en troost verlaten zijt, houdt God
„ over u de wacht . Doe als mijn vriend in her verhaal ,
„ klem u vast aan Zijne genade!" maar niet zoo onbepaald,
wanneer hij er op laat volgen : „ Al zijt gij dan ook hon .
„ derdmaal , door eigen fchuld en mangel aan beradenheid ,
„ gekomen, waar gij zijt, - Hij zal wel redding befchik„ ken." Voorzeker, Gods oneindige genade ontfermt zich
ook over den fchuldigften en onberadenften, die in den nood ,
met waren ootmoed en vertrouwen, tot haar de toevlugt
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neemt, en kan ook den zoodanigen uitkomst fchenken ; maar
zou men zich zoo onbepaald, als hier fchijnt to kennen
gegeven to worden, mogen beloven, dat God altijd redding
nit die onheilen zal befchikken, welke natuurlijke gevolgen
zijn van eigene fchuld en mangel aan beradenheid, en dit
bij menigvuldige herhaling van dat fchuldige en onberadene ?
Dit zij hier to meer opgemerkt, omdat het verhaalde geval, hoe good het ook uitliep , voor een gedeelte juist hierdoor veroorzaakt werd, dat de man (zoo als nit vergelijking van alles blijkt) den togt to laat had opgenomen 1 en
dit had bij de zedelijke overbrenging misfchien meer in aanmerking moeten genomen zijn . Men wachte zich toch , (en
het is met dozen wensch, dat wij befluiten) in de befchrijving of zedelijke aanwending van ware of verdichte verhalen, voor alle zulke romantifche of romaneske overdrijving, die voor de ware rust des gemoeds, welke in de wezenlijke wereld zoo noodig is , fchadelijk zijn kan !

egerflaaf,
Onbezwekene Gehechtheid en Trouw, of de edele
eene merkwaardige Gefchiedenis alt den Opfland der Zwarten op St . Domingo . Gevolgd door een kort Overzigt van
St . Domingo en deszelfs Gefchiedenis . Te 's Gravenhage ,
bij A . Kloots . 1833. In gr . 8vo . f 2 - 40.
ITet leveren van uitgewerkte Tafereelen , nit de Gefchiedenis geput , met wdl aangevoerde aanmerkingen en lesfen doorvlochten, kan zijne nuttigheid hebben, zoo tdr bevordering van edele beginfelen, als ter opwekking der zucht,
om met eenig gedeelte der Gefchiedenis meer van nabij bekend to worden, en van die kennis pragmatisch gebruik
to maken . Tot deze foort van Tafereelen moet het voor
ons liggend Verhaal behooren, dat, gelijk ons de Voor_
rede des ongenoemden Vertalers leert, oorfpronkelijk in het
Fransch, door den Heer P I C Q U E A R D, onder den titel
van Adonis, on le bon
gre, gefchreven is, die aan het
clot er van (bl . 180) zegt , met de hoofdperfonen in Virginie
kennis gemaakt, en deze hunne lotgevallen aldaar nit hunnen mond vernomen to hebben .
Wij willen den
ezer den hoofdinhoud dezer Gefchiedenis opgeven , en daarna ons oordeel over het werkje la
ten volgen.
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egers op St. Domingo
Toen de geduchte opftand der
jare
1791
uitbarstte,
bewoonde
de
planter D' HERO Uten
E, met Bade en kinderen, eene kleine plantaadje niet
VI
ver van Kaap St. Frangois . Zijn flavenopziener was een
jonge
eger, ADO IS genaamd, de hoofdperfoon van dit
verhaal . Bij de ontvangst der tijding, dat de Zwarten alle Blanken wilden uitroeiien, gaf zijn meester hem in last,
diens gade en kroost naar Kaapftad to geleiden ; doch de
getrouwe
eger fmeekte hem, niet genoodzaakt to worden
hem in den nood to verlaten, en de familie bereikte die
wijkplaats zonder zijn geleide . Ras echter werden ook
meester en flaaf gefcheiden, daar de eerfte zijne plantaadje door bet onmenfchelijke
egerhoofd B I ASS o U overvallen zag, en naar diens zoogenaamd hoofdkwartier gefleept werd . In de hoop nogtans van partij van zijne bekwaamheden to zullen trekken, fpaarde men zijn leven, en
fchonk hem ADO IS terug, die hem tot moed en beradenheid aanfpoorde, en, toen zijn meester bekende, dat de
fmart over langere fcheiding van zijne dierbaren hem in bet
graf zoude flepen, zich plegtig verbond, hem binnen eene
maand tijds met hen to zullen vereenigen .
Op middelen peinzende, om deze belofte to vervullen,
geraakte hij in kennis met de fchoone
egerin Z E R B I E ,
gunftelinge van bet zwarte monfler, en ontftak, zijns ondanks, eene brandende liefdedrift in haar hart . Toevallig
ontdekt hebbende, dat nets aan ADO IS meer vreugde kon
fchenken, dan zijnen meester met de zijnen hereenigd to
zien, verwerft zij de gunst, dat een Officier werd afge_
zonden , om Mevrouw D` H E R O U V I
E en hare kinderen
derwaarts over to brengen. Dan deze was, nit billijke
vrees, niet tot medegaan to bewegen, en BIAS S o u beval
nu ADO IS lien last to volbrengen .
a doodsgevaren to
hebben uitgeftaan, haalt hij zijne meesteresfe over om hem
to volgen ; doch, wilden zij veilig zijn, dan moest zij en
hare kinderen, door middel eener zwarte verwitof, door
haren getrouwen flaaf bereid, de
egerkleur aannemen . Door
ziju fchrander beleid verkrijgen de vlugtelingen vervolgens
paarden en geleiflaven, en komen in bet kamp van B I A Ss o u aan, wiens magt door inwendige opitanden, honger,
en behaalde voordeelen der Blanken, zeer verzwakt was .
a een vreefelijk tafereel der martelingen befchouwd to hebben, die de Zwarcen den Blanken deden ondergaan, zien
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wij een fchijnheilig gedrogt, den Monnik P H I I P P U s, tell
tooneele treden, die, weldra tot Groot-aalmoezenier des
zwarten legers benoemd, er een' onbepaalden invloed uit_
oefende . Deze, in fnoode begeerte tot MevrouW D' HEE ontvlamd, wendt alles aan, om Karen echtgeR O U V I
noot to verwijderen, die zich argeloos naar San Miguel
zou hebben laten zenden, zoo niet weder ADO IS, door
Z E R B I E gewaarfchuwd, hem van zijn gevaar verwittigd
had . De gevaarlijke Monnik raakt wel van kant, na door
de Blanken in een' veldflag to zijn gevangen genomen ; doch
daarmede hielden de lagen niet op, die men D' H E R O U ..
vI
E legde, naardien eenige
egers, vroeger door PHI .
I r r U s tegen hem opgehitst, op zijn leven toelegden . ADOIS wist nu geen middel ter redding nit to denken, dan
door eindelijk z E R B I E's liefde met wedermin to beantwoorden, en haar geheel aan de belangen der ongelukkige
familie to verbinden, die zij dan ook tot ontvlugting gelegenheid en hulpmiddelen geeft en op de vlugt vergezelt .
a aan velerlei aanvallen en ang en to zijn blootgefletd geweest, en bijna wonderdadig aan de levensgevaren van woedende vervolging en verfmorenden dorst to zijn ontkomen ,
verbiedt D' H E R O U V I
E zijnen redder, hem langer meester to noemen, maar wil den vriendennaam tusfchen hen
og is het einde van 's mans rampen
gewisfeld hebben .
niet . Eerst aan de wantrouwende en verguizende behandeling eens laaghartigen planters blootgefleld, daarna op den
voorgenomen' overtogt naar Philadelpzia door Zeeroovers
ovarvallen, ziet hij zich ADO IS en z E R B I E door dezen ontvoeren, out als Haven verkocht to worden . De aan
wanhoop grenzende fmart des ongelukkigen mans doet hem
zijn hart jegens een' pasfagier lucht geven, die het beknopt
verflag zijner ratnpen in het Engelsch opflelt en den Kapitein behandigt .
adat bet fchip to
orfolk is binnengeloopen, wordt aldaar door den Kolonel WI SO , Militair
Kommandant der Provincie, eene inzameling ten voordeele
der planters familie geopend, die weldra 15,000 livres beloopt . Onder vele andere bewijzen van belangfleliing behoort ook, dat WI SO
eene fraaije landhoeve met alwat daartoe behoorde aankoopt, D' II E R O U V I
E derwas.r is
leidt, en hem daarmede als met zijn' eigendom geluk wenscht ;
tersijl, na verloop van acht dagen, zijne vrengde door de
aankomst van ADO IS en z E R B I E bekroond werd, die
BOEKBESCU . 1834,
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door list hunne vrijheid onder de Zeeroovers hadden bewaard, behouden to Providence aangekomen, en aldaar,
door tusfchenkomst van WI SO , aan eenen Amerikaanfchen Kapitein overgeleverd waren. Weldra werd hun huwelijk plegtig voltrokken, en gingen zij bij hunnen voormaligen meester inwonen, die den eigendom der hoeve alteen onder de voorwaarde aannam, dat ze hem en ADO IS
gemeenfchappelijk behooren zoude . - „ Al deze goede lie„ den," this eindigt bet verhaal, ,, leefden aldaar , te mid„ den van den vrede , beveiligd tegen behoeften [?] , en ver„ eenigd door de zachte banden der vriendfchap, der open .
„ hartigheid en der dankbaarheid ."
Men befpeurt, dat deze afloop, gelijk veel in den vroegeren loop des verhaals , vrij romanesk is ; volitrekt onwaarfchijnlijk willen wij bet echter niet noemen . Het boek is
onderhoudend gefchreven , en , ter afwisfeling van bet meet
histori~le , met vele zedekundige gefprekken en aanmerkingen doorvlochten, die wel wat Fransch-wijsgeerig van tint,
echter niet verwerpelijk zijn . De Vertaler heeft den Schrijver, in dit opzigt, op verfcheidene plaatfen goed to regt
gewezen . Het kiesch gevoel des
ederlanders had liever
de favorite van een bloeddorflig
egerhoofd, die eenen
flaaf door hare hartstogtelijkheid tot wederliefde dwingt,
minder hoog opgevijzeld en onder die gelukkige goede licden geteld gezien, dan hier met Z E R BI E bet geval is ;
maar onder de
egers en de Franfchen (al fterft daar foms
eene Actrice par excPs de vertu) ziet men doorgaans zoo
naauw niet !
Den Vertaler danker wij ook de vrij uitvoerige fchets van
St. Domingo en deszelfs Gefchiedenis , nit goede bronnen geput
en aan bet floc van dit werkje geplaatst . Kleine aanmerkingen
op ruin gelukkig overgebragte woorden, b . v . kieschheid barer zintuigen , voor teederheid of fijnheid (dllicatesfe) , bl .
39, benemen niets aan de betrekkelijke waarde, welke wij
bet werkje gaarne toegekend willen hebben, zonder daarom
in bet groote vraagfluk nopens de flaven-emancipatie , waarover in de Voorrede geredekaveld wordt , beflisfende uitfpraak to doen .

icht en Duisternis. Een tweetal Verhalen, uit den car-
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rang en bet einde der zestiende Eersw . Door A
F i. oTETTERODE .
Te Amflerdam, bij G . . A .
RIS VA
Beijerinck . 1833 . In gr. 8vo . V11I en 312 bl. f 3 - 40.
oo wel de vinding, als de flijl, en inzonderheid de heilzame flrekking, hebben ons, in deze Verhalen van den zich
noemenden VA TETTERODE, in bet algemeen zeer bevallen . Uit een aesthetisch oogpunt bet bier voorhanden zijnde befchouwende, zouden wij aan bet tweede Verhaal (,Tohanna , of bet Hekfenproces , een tafereel nit het jaar 1521)
de voorkeur geven boven bet eerfle : Graaf Renneberg, of
Groningen verraden .
In dat eerfte Verhaal fchijnt ons bier en daar tegen de
waarfchijnlijkheid gezondigd to zijn bij de fchildering der
karakters en de mededeeling der bepeinzingen en gefprekken
van de voornaamfle perfonen . Schoon er, vooral in Groningen, to dien tijde meer verdraagzaamheid heerschte, dan
men wel doorgaans denkt, getuige dit b . v. de Gefchiedenis
der Broederenkerk to Groningen , door Prof. H O F S TED E D E
G R O O T, vergeleken met W E S T E D O R P ' S Bijzonderheden
nit de Gefchiedenis der Hervorming in de Provincie Groningen ; zoo wordt die verdraagzaamheid bier toch breeder uitgemeten, dan zij , naar de toen nog algemeene begrippen ,
zich uitftrekken konde, ja zelfs dan zij nog tot heden zich
heeft kunnen ontwikkelen . Wij vinden bier b . v . eenen
ood, die bet zijner dochter niet ten kwade zou duiden,
al omhelsde zij bet Christendom ; maar zoo jets zou in de
karakterfchildering van eenen ood , zelfs nit den tegenwoordigen tijd, weinig voegen . De bedenkingen der odin Mirjam , nit bet Oude Verbond ontleend , zonder beroep op
overlevering en Talmud, zonder beroep zelfs op de oodfche flelling, dat de Mesfias , volgens Ezechiel 40 en vervolgens, eerst komen moot, als de derde tempel gebouwd
words of is , en zonder aamnerking, dat ezus , gelijk fommige Israeliten ten onregte beweren, vroeger geleefd hebbe,
dan onze Evangelien melden, kortom zonder eenigen zweem
van echt .Tudaisrnus : deze bedenkingen zijn geenszins de tegenwerpingen eener welonderwezene odin (hetgeen al weder eene zeldzaamheid is) . Geen wonder derhalve , dat die
odin zoo gemakkelijk overtuigd wordt . Wat de verdraagzaamheid betreft , die vele Roomschgezinden jegens de HerZ2
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vormden bier uitoefenen, daarin kunnen wij berusten, omdat die Roomschgezinden, fchoon nog in vele punten aan
de leer hunner Kerk gehecht, in grondbeginfel reeds hadden opgehouden Roomsch to zijn . De verdraagzaamheid
van vele Hervormden, en hun gematigd oordeel over andersdenkenden , laat zich , ja , verdedigen ; maar niet z66 ,
of vooral op bet punt van zalig worden , hetgeen lets anders
is , dan de louter burgerl ke verdraagzaamheid , denken zij
ons to ruim, dan dat wij dit met den geest diens tijds, ook
bij de meest verlichten , zouden kunnen vereffenen . Intusfchen erkennen wij , dat bet moeijelijk is , bet voor en tegen, omtrent bet beflaan dier onbekrompenheid van geloofsbegrippen , en de grenzen der godsdienflige verdraagzaamheid
bij de gematigdflen uic then tijd, met juistheid to bcpalen .
Vreemd klonk bet ons ook , dat Anna (bl . 43) bet bij fommige Christenen als eene gewoonte voorftelt , de Christel~ke Zedeleer van de Gefchiedenis des C .!aristendoms of to
fcheiden . Sedert eenige jaren is zulks in Duitschland bij velen bet geval ; maar in de 16de eeuw ?
een ! toen kende
men die affcheiding van leer en gefchiedenis niet, en, in
plaats van tot dat neoiogisch niterite to vervallen , hechtte
men veeleer to perk aan de Dogmatiek .
Bij den aanvang onzer beoordeeling betuigden wij , dat
bet tweede Verhaal ons meer behaagde ; maar ook daar fchijnt
ons die Duitfche Kolonel to Schoonhoven wat al to nieuwerwetsch en op de manier van K O T z EB U E geteekend .
Evenwel mogen wij gaarne lijden, dat anderen er anders over
denken, en over 't geheel gevalt ons bet werk gelijk bet
is , vooral om de nuttige ftrekking . Wij wenfchen bet this
in veler handen , en hopen , dat de geeerde Schrijver ons de
gemaakte aanmerkingen ten goede zal houden .

aura, of het fchoone Meisfe van Orgon ;
apoleon en
benevens : een bloesnkransje uit waarheid en dichting gefcioakeerd. Uit het Hoogduitsch. Te Amflerdam, bij .
Guykens . In gr . Svo. 315 BI. f 2-90.
iettegenltaande de verontfchuldigirig van den Vertaler over
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den naam
APO EO
, daar de gewezen Keizer flechts van
A U R A ,
bet eerfte bier voorkomende verhaal de held is .
of het fchoone Meisje van Organ , is eigenlijk de weduwe
van eenen krijgsman, die, met geweld tot de militaire dienst
gedwongen, in den flag bij utzen gefneuveld is . Ook haar
broeder flierf op den terugtogt nit Rusland.
AURA
is
voornemens , zich op den vernederden dwingeland to wreken, en wil hem op zijne doorreis naar Elba dooden ; maar,
op bet gezigt van den gewezen Keizer door medelijden getroffen, wordt zij de redfter van zijn leven, nu een oproerig en tegen hem vijandig gemeen gereed is hem to vermoorden . -- Dit verhaal beviel ons niet zeer, wegens deszelfs onwaarfchijnlijkheid en bet onnatuurlijke van deszelfs afloop .
In Het Pharofpel vermoordt een fpeler zijnen vriend, zet
zelfs zijne vrouw op bet fpel, en geeft haar prijs aan eenen
medeminnaar . Eindelijk brengt hij zijne beide kinderen tot
den zelfinoord, en flerft , bij de ontdekking, van fchrik ; inderdaad een huiveringwekkend tafereel der verfchrikkelijke
gevolgen van bet fpel, hetwelk echter de nieuwsgierigheid
tot aan het einde toe gefpannen houdt, en in zijne foort
fchoon to noemen is .
Vrouwelijke Geestdrijverij, of bet Bloedbad to Warfchau,
fchildert den haat en de woede , voor welke zelfs eerie
vrouw vatbaar is , ten gevolge van geestdrijverij . Wij vinden bet voorbeeld der Poolfche K A T H I K A , welke tot herovering der vrijheid van haar vaderland haar bloed ftort en
haar leven opoffert, niet zeer gelukkig gekozen . Anderen,
die de zaak befchouwen uit een oogpunt, hetwelk van dat
des Schrijvers verfchilt , zullen aan hetgeen bier geestdryverij genoemd wordt den naam van geestdrift geven, en
haar vereeren , als eene martelares voor de vrijheid . Dat
echter Graaf OSEPH, haar echtgenoot, zich, na haren
heldendood, in bet bezit van eene gade, die wat zachter van aard was , gelukkiger gevoelt , kunnen wij ons ,
behoudens alle refpect voor eene E A
E D' OR EA
S,
KE
AU HASSE AAR en dergelijke Amazonen, zeer wel
verbeelden .
Het Gevoel van Pligt leert ons een meisje kennen, betwelk uit gevoel van pligt de zwaarfle opofferingen doet,
eenen beminnelijken jongeling van zijn aan haar gegeven
woord ontflaat, nit liefde voor haren vader eenen bejaarden
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man huwt, en zich door de zwaarfte rampen niet laat affchrikken, om jegens haren echtgenoot en vader alle die
pligten to vervullen, welke bet tegenfpoedig lot van beiden
kunnen verzachten . „ Het is waar, fomwijlen deed zij , in
ftille onderwerping, en in fombere gedachten verdiept, ook
wel eens itille vragen aan de Voorzienigheid : waarom haar,
juist haar bier op aarde, de fchoonfte rozen des levens
waren ontzegd gebleven, en waarom zij, uitgefloten van
bet geluk, dat bij een vrouwelijk gemoed bet fchoonfte geach't wordt, van bet genot eener door teedere banden geheiligde huishouding, treurig en alleen haren eenzamen weg
moest bewandelen tot aan bet graf? - Haar boezem, die
zich vaak zoo onbevredigd gevoelde, flaakte dan wel eens
diepe zuchten, terwijl hare tranen vloten . Dan echter drong,
als gulden manefchijn, die een' in den nacht gehulden beemd
beftraalt, de heldere glans eener hoogere gemoedsrust weder in Karen zwaarmoedig omnevelden zin , en bet kwam
haar voor, als fluisterde eene item, die van boven fcheen
to komen, haar in de ooren : Eens zult gij bet antwoord
op uwe vragen hooren, en bet zal uw hart met zaligheid
vervullen . Want God leidt immers zijne liefite kinderen op
den weg der beproeving, om, door lijden gelouterd, zich
waardig voor to bereiden tot een beter leven . En u was
Hij immers boven alles gunhig, want hij fchonk u kracht,
om moedig en met onwankelbare ftandvastigheid door cen
gevoel geleid to worden, dat niemand zinken laat, en dat
ook in bet grievendst verdriet den mensch door bet uitzigt op eene blijde eeuwigheid onderfteunt . Het was bet
gevoel van pligt. - Wel een ieder, then bet tot aan bet
einde leidt !"
Zoo zijn dan de hier voorkomende verhalen van verfchillende waarde . Maar dit laatfte, waaruit wij dan ook bet
lieffte iets tot eene proeve mededeelden, doet ons vooral
wenfchen, dat doze bundel gunftig moge ontvangen worden
door ons lezend publiek .

Cosmos

s s, of de geflrafte Broedermoord ; Treur.
Te 4mflerda,n, by M .
Westerman en Zoon en C . van Hulst . 1834 . In kl. 8vo .
93 bl. f : - 60 .
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Met de gunftigfte verwachting namen wij dit Treurfpel
in handen . De naam des vervaardigers fcheen ons reeds
de voortreffelijkheid van zijn werk to waarborgen ; en bet
was ons eene wezenlijke teleurftelling, toen wij meer en
meer bemerkten, in ons voordeelig vermoeden to hebben
gedwaald . De Cosmos de Medicis behaagt ons noch in vinding, noch in bewerking . Op beide punter zullen wij
ons oordeel zoo kort en bondig mogelijk zoeken to Raven .
Het ftuk beftaat uit drie bedrijven . De inhoud is deze .
Cosmos de Medicis ; Groothertog van Toskanen, heeft twee
zonen, .Tohannes en Garcias. De eerfte heeft Conti, de
tweede den fnooden Strozzi tot vertrouweling.
ulia de Urbino, wier vertrouwde zekere Elvira is, was door haren
vader aan den Erfprins ohannes verloofd, en nu in bet
Paleis van Cosmos tegenwoordig, (alwaar dan ook bet ftuk
fpeelt) ten einde door .Tohannes naar bet altaar geleid to
worden. Garcias, buitendien reeds afgunftig op zijnen broeder, was op de bruid van denzelven verliefd geworden .
Dit en zijnen haat tegen ohannes belijdt hij aan Strozzi,
die, door kwalijk onderdrukten familiehaat gedreven, bet
Huis der Medicis in bet verderf wil ftorten, uit voorzigtigheid eerst de drift van Garcias poogt to matigen, maar
weldra hem vrij kunstmatig nog meer op zijnen broeder verbittert, en hem zelfs tot rijksoverweldiging aanfpoort .
u
treedt .Tohannes met zijnen vertrouweling op . Er volgt een
gefprek tusfchen de beide broeders , waaruit de vredelievendheid van .Tohannes en de wrok van Garcias blijkt, en
vervolgens treedt ook ulia met hare vertrouwde op . Garcias laat vrij duidelijk en overluid (zoodat de bruidegom
.Tohannes en die drie vertrouwden, die overal als luistervinken bij ftaan, bet hooren kunnen) bemerken, dat hij
. ulia bemint ; maar .Tohannes fchijnt den zin der woorden,
die na al bet voorgevallene geenszins raadfelachtig was,
niet to begrijpen .
a vertrek van Garcias en Strozzi blijven de overigen op bet tooneel, namelijk twee vertrouwden, als overtollige wezens, en .Tohannes en ulia, om
to fpreken over de drift van Garcias . .Tohannes vertrekt
met Conti ; ulia blijft over met Elvira, en last haar bemerken , dat zij op Garcias verliefd is . Tot dusverre gaat
bet eerfte bedrijf. Met bet tweede doet Cosmos zijne Aril-
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lance entree ; fpreekt zijne twee zonen toe, laat bemerken, dat hij hunne verwijdering befpeurd heeft , en verzoent Garcias opregtelijk met .Tohannes . Deze beiden, alleen gelaten , vliegen elkander, na eenige woordenwisfeling,
in de armen. Doch nu verfchijnt Strozzi, en na her vertrek
van ohannes doet deze de moeijelijk onderdrukte liefde van
Garcias herleven , die dan ook na her aftreden van Strozzi,
in tegenwoordigheid van Elvira, ronduit zijne misdadige liefde aan ulia belijdt, fchoon hij kort to voren gezworen had
van alle verkeerde wenfchen affland to doen .
ulia neemt de
zaak nog al niet zeer euvel op . ,Tohannes keert nu weder terug,
om ulia naar her feest to geleiden . Garcias houdt eene korte
en wanhopige alleenfpraak ; maar Strozzi komt hem moed inboezemen . Op aannadering en aanmaning van Cosmos gaat Garcias
zijnen broeder volgen, doch vertrekt in verwarring, en weldra komen ulia, Elvira en gevolg wanhopig terug : want
daar is ohannes door iemand vermoord . Garcias komt verwilderd op bet tooneel, dat door Cosmos reeds verlaten was,
en befluit her tweede bedrijf met de, na 't vertrek der Prinfes en der haren uitgefprokene, woorden :
Verfmaad , to leur gefleld (l) . . . een fchrik van 't hofgezin,
Bevlekt met broederbloed ! . . . o Aarde ! zwelg mij in!
In her derde bedrijf belijdt ulia aan Elvira, eene foort van
wroeging to gevoelen, omdat zij de onfchuldige oorzaak van
then moord is , doch laat sevens befpeuren , dat zij den
dader net heeft gezien, fchoon zij vreest, dat her Garcias is . Ook Elvira fchijnt niet regt nit hare oogen to hebben gekeken . Cosmos treedt op met Conti. Her lijk van .Tohannes wordt op eene rustbaar binnengedragen, Conti verhaalt, dat Strozzi zichzelven heeft omgebragt, zonder Garcias
to befchuldigen ; maar Cosmos houdt toch Garcias voor verdacht . Als bij dan ook met dezen bij her lijk van Tohannes
alleen is , brengt hij hem tot de bekentenis , dat hij de bruid
heeft trachten to ontvoeren, maar dat ohannes juist weder
aanfnelde, en hij nu, daar Strozzi den buit verweerde, tot
verdediging van dezen, zijnen broeder vermoord heeft ; waaruit dus blijkt, dat de zelfinoord van Strozzi flechts bij overhaasting gefchied is, want hij had kunnen vlugten ; maar
ook dit behoefde hij zelfs niet, want niemand befcbuldigde
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hem . Doch dan zouden er zoo weinig perfonen gefneuveld
zijn . Tres faciunt collegium .
a den broedermoord van Garcias en den zelfmoord van Strozzi, moet er nog een vader
zijn, die zijnen eenig overgebleven' zoon, en wel op bet
tooneel, vermoordt , en dat in koelen bloede ! Cosmos geeft
aan Garcias tijd om to biechten, verzoent zich met zijnen zoon, maar is bet met dezen eens, dat bloed bloed vordert ; en nadat wij ulia, in hoogvliegenden onzin, eenige
fentimentele wartaal hebben hooren uiten, komt de met de
Kerk verzoende Garcias terug. Zijn vader doorfleekt hem ,
in alle bedaardheid, op bet tooneel (*), en antwoordt op de
vraag van ulia, die de lijken der beide broeders daar voor
zich ziet liggen : Ach! wat hebt gijgedaan? met zeer onnatuurlijke zelfvoldoening : Mijn' laatften pligt volbragt .
Deze eenvoudige fchets van den inhoud zal, vertrouwen
wij, genoeg zijn tot regtvaardiging van onze afkeuring der
vinding . Wij voegen er echter nog bet volgende nevens . Het
verhaal dezer gebeurtenis, gelijk H o o F T dezelve to boek
ftelde, is, onzes inziens, meer gefchikt voor eene tragischdichterlijke behandeling, dan de wijze, waarop de Heer WEST E R M A
bet noodlottig voorval, in zijn Treurfpel, heefc
voorgefteld. ,De Hart6gh, doende eenen keer," zegt H o o F T,
„ om de zeekant zijner heerlijkije ce bezichtigen, voerde,
„ nevens zijn' gemaalin en h6fflaat, deze jongelingen ( . ohan
• en Garjia) mee ; die, nit ongelijkhetdt van zinnen, en
„ kindfchen naarijver, bittren haat op elkanderen gevat had• den . Alhier nu, ter jaght gereden, en afgedwaalt van den
„ h66p, vliegen zij zich onderling aan ; ende, na eenige
„ vuistflagen over en weder, trekt de jongfte (Garfia) fcherp ;
• valt den 6udtften ( ohan) op 't Iijf ; doorfl66t hem : ende
„ keert, (naa zulk een' daadt) fchier zonder eenige ontflel„ tenis van gelaat , tot bet gezelfchap . Ten einde des jagens ,
„ als .Tohan niet to voorfchijn, en de avondftondt aan quam,
„ 166pt her gezin hem naafpeuren door 't bosch . Zij vinden
„ bet paardt zonder meester, en, bij 't v6lgen der voetflap(*) De Dichter heeft, naar 't fchijnt, bet fluitende van
then zoonsmoord, waarbij een vader, als 't ware, de beulsrol
vervult, zelf gevoeld, blijkens deze equivoque aanduiding :
a Garcias vurig omhelsd to hebben, wendt Cosmos het oog
ten Hemel , en heft , met afgekeerd gelaat , den dolk op ; GARCIAS WE
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pen, 't lijk tusfchen de d66rnen liggen . Deze maarebrengt
men den vader ; die, gisfende wat 'er of was, z66 wrang
een fmart inkr6pte , en beval de zaak to heelen , den d66den, bij duister, in de naaste flad, en kamer aan de zijne
to brengen , v66rts uit to fr66ijen , dat , onder 't jaagen ,
zijn zoon, aangegreepen van een' fcherpe koorts , met heftige pijnen, naauwlijx van de plaats , daar hem de fchielijke ziekte aangekomen was , had kunnen vervoert word en . Daar naa komt hij , zonder kennisdraagers , in de ka• den
• mer ; v6rdert Garfza alleen, ende vraaght hem naa zijnen
„ broeder . Als d'ander , met een weerfpannige floutheidt van
• tronij , bet fluk 166chende , gebiedt hij hem re genaaken ,
• ende ontdekt bet lijk : welx wonde (z66 men vertelt) midts de
• jegenwoordigheidt des d66dtfagers, begon to ontfpringen . • Garfia, daar op, bekent de daadt, met voorwenden, dat
• ohan 't gevecht begonnen, ende hij , zonder dien of to
• maaken, geen bergen aan zijn eigen lijf gezien had . Maar
• Cosmo, die .Tohans inb6rst kende, ziende den d6lk, daar hij
„ mee gegrieft was, n6ch aan zijns broeders riem, rukt hem
• dien van 't lijf, en uit de fcheede," (Hier volgen eenige
zinfneden, door HO OFT aan Cosmos in den mond gelegd .)
aa deeze woorden , en aanroeping G6dts , dat die 't werk
•
• beaangenaamen, en zijnen zoone de zonde vergeeven wil• de, leidt hij bij den d66den den levenden, ende drukt hem
• de zelffle dagg in 't hart ." Bedriegen wij ons niet, dan
bevat dit verhaal een aantal bijzonderheden, wier toepasfing,
bij de behandeling dezer rampzalige gefchiedenis voor bet
Tooneel, vele gelegenheden aanbiedt tot meerdere afwisfeling
en handeling , dan wij in bet Treurfpel des Heeren W E S T E Rm A hebben aangetroffen, en waardoor bet onderhavige ftuk
ongetwijfeld veel , bij de expoftie , zou hebben gewonnen ,
zonder de drie bekende cenheden in bet geringfe to kort
to doen . Terwijl wij, ten flotte, nog aanmerken, dat Tahannes de Medicis, in zijn zeventiende jaar getreden, reeds
tot Kardinaal verheven zijnde, in die betrekking niet voegzaam de beminde zijns broeders Garcias tot zijne bruid begeeren konde . De voorflelling eener hopelooze liefde alleen
had alzoo, in dit Treurfpel, tot eene niet onbelangrijke epifode aanleiding kunnen geven ; terwijl tevens de historifche
waarheid ongefchonden bewaard was geworden .
Wat nu de bewerking betreft, deze is niet veel beter. Wij
vinden , bij menigte froeve regels , ongeoorloofde fmeltingen ,
,,

„
•
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hinderlijk lang gebezigde korte lettergrepen , en onverflaanbare of ten minfle duistere volzinnen . Tot bewijs van bet
eene en andere fchrijven wij de volgende verzen af :
Bi . 6. Zich aan mijn oog vertoonde ; het onderdrukte vuur.
7. Zoo drukte zip zich nit, laat af't to wederfpreken .
8 . U roekloos 't floren van uws broeders echt vermeten .
9. Als een verdorde tak kwijn ik, then clam onwaard .
Straft't denkbeeld om bet bed mijns broeders to beklimmen .
Wordt ruim door 't lot bedeeld, en door de lie€de fpillig .
De laatfle regel is vooreerst niet zuiver geconflrueerd, en
bet bier en elders gebezigde fpillig is to plat voor den Treurfpelflij 1.
12
15 .

Ik met (lees bij of Moor) mijn' broeder veinzen .
Ons edel bloed verkwijne in een' ontaarden zoon,
Maar 't blijft niet koel zoo 't door een' weekling wordt
gebo6n,
Verbiedt mij 't lot, dat ik met glorie to regeren,
'k Zal toch dat edel bloed door lafheid niet onteeren .

Al veranderen wij to in zal regeren , dan blijven die vier
verzen echter onverflaanbaar.
29 . Denkt,fchoon bet erfregt edn' tot heerfchen flechts verbindt,
[Dat] Het liefdrijk vaderhart toch beide vurig mint .
Die weglating van bet koppelwoord dat is wel in den brievenflijl der kooplieden, maar niet in verzen gebruikelijk.
. Ach! laat voor 't Ininst' mijn ziel in 't denkbeeld troost
50
bekomen ,
Dat, zoo geen Staatsbelang uw keus waar' voorgekomen .
53 . 'IC BESEF uw treurig lot ; maar hoe ondraagiijk 't zij,
Een edel hart als 't uw' moet fier zich zelf BESEFFE .
80. Mij 't heil to fchenken 't geen'k mijn' broeder had benijd .
Wij befparen den lezer de krachttaal van Garcias , bl . 78
en vervolgens, en de wartaal van ulia, bl . 86, 87 ell 88 .
Er is toereikend aangetoond , dat dit Treur- of Moordfpel ons
ationaal Tooneel tot weinig cere flrekt .
De Heer W E S T E R M A
zegt in bet Voorberigt : ,, Indien
„ dit Stuk bet geluk mag hebben eenen genoegzamen bijval
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to vinden , - moge bet sevens als mijne laatfte proeve in
r het vak der Treurfpel-Poezij befchouwd worden ." Dit affcheid flechts voorwaardelijk, en, ook bij de vertooning,
geen genoegzame bijval bet ftuk ten deel gevallen zijnde ,
houden wij den Dichter bij zijn woord, en wenfchen opregtelijk, dat hij zichzelven zoo wel, als ons vaderlandsch Tooneel, nog cens eene glansrijke voldoening verfchaffe !
„

De twee Vendkers in Duitschland en Italie . Een Romantisch
Tafereel door E H R E R E I C H . Uit het Hoogduitselz . Te Alkmaar, by . A . M . W . le Sage ten Broek . 1833 . In gr .
8vo . 204 BI. f 2 - 10.
Met groot genoegen heeft Recenfent dezen onderhoudenden,
leerzamen en uitmuntend gefchrevenen Roman gelezen . Alleenlijk rees bij hem de bedenking op , of men bet karakter van Karel van Malvais wel natuurlijk geteekend kan noemen . Indien
hij een Duitfcher ware, ja! dan liet bet zich beter begrijpen ;
maar die fchroomvalligheid , waardoor hij een jaar bemint, zonder aan zijne geliefde, die hij dagelijks fprak, iets van zijne
neiging met woorden to openbaren ; die fentimentele tint in zijn
karakter, die hem vervoert van zijne beminde aff'and to doen,
omdat hij eenmaal in overijling haar ontrouw was geworden,
fchoonzij zelve daar niets van wist, en integendeel zijne verklaring, dat hij haar niet waardig langer was, haar diep ongelukkig maakte : neen ! dat alles laat zich zoo van een' Franschman (en dat is een Vendeer toch ook) bijna niet denken . Intusfchen verheugde bet ons, dat alles zich tusfchen Karel en
zijne Emilie weder fchikte, en wij moeten erkennen, dat deze
verdichte gefchiedenis in onderfcheidene opzigten de heilzaamile
wenken bevat , zonder ergens tot die dorheid to vervallen ,
welke anders aan de zoogenaamde zedekundige en godsdienflige Romans niet vieemd is , en dezelve doorgaans minder
gezocht maakt bij bet groote publiek .
Handboekje voor Fatentpligtigen , enz . zamengefleld met toe. den Heere Minister van Financien,
flemming van Z . E
door een' der Ambtenaren b dat Departement . In 's Gravenhage en to ,Imflerdam, by de Gebr. van Cleef. 1833.
In kl. 8vo . IV en 187 bl. f 1- 30.
it Handboekje bevat de thans in werking zijnde Wetten
D
en Verordeningen op bet Regt van Patent, zoo volledig,
dat niets ons fchijnt vergeten to zijn ; terwijl bet achteraan
gevoegde alphabetisch Register op eene gemakkelijke wijze
bij het zoeken naar al de bepalingen omtrent bet eene of
andere vak of Artikel to regt helpt . Het geheel beantwoordt
aan bet oogmerk der uitgaaf, en verdient aanbeveling
this
aan alle Patentpligtigen , die door de raadpleging van dit
werkje, zonder veel moeite, zich voor onwillekeurige en
hen toch beboetbaar makende dwalingen zullen leeren wachten .

BOEKBESCI-IOUWI G.
De Eere der
haafd tegen

ederlandfche Hervcrinde Kerk g ehanden D E R -AI 0 U T, door Mr . C . 1vf .
ude Deel . Te Rotterdam , ba
V A
D E R K E DI P .
de WVed . van der Meer en Verbruggen . In gr . 8vo .
VIII en 358 bl. f 2 - 90 .
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de aankondiging en beoordeeling van bet eerfle
Deel, in dit Tijdfchrift voor I+ehr . 1831 , heeft Rec .
zijne gedachten over den aanleg en geest dezes werks
van den Heer V A
D E R K E M P gezegd .
Veel van
bet aldaar aangemerkte is toepasfelijk op bet tweede
Deel . Elke gelegenheid words namelijk aangegrepen ,
om hatelijke uitvallen tegen de achtingwaardige Schrijvcrs
van de Gefchiedenis der ederlandfche Hervormde Kerk
to doen , en deze mannen to befchuldigen op eene wijze ,
die hart en verfland des Tegenfchrijvers weinig cere
aandoet .
Het eerfte Deel heeft drie Hoofdflukken ; dit tweede
begint dus met bet vierde Hoofdftuk , waarin breedvoerig words gehandeld over het gedrag der Hervormde
Geestelijkheid onder
E I C E S T E R . Dit onderzoek is
gedeeltelijk van ftaatkundigen aard . Volgens y p E Y en
D E R M o U T had men alhier , in benarden toeftand , to
veel van Engelands hulp verwacht , en in deze verwachting to veel toegegeven ; Mr . V A
D E R K E7\1 P
bepleit de zaak van E IZABETH en EICESTER .
Men zag dezen man opentl~k ten 4vondmaal gaan en
niet dan brandenden fiver tot vordering der Gereformeerde religie aasfemen , -- en de Christel~Vke liefde ,
die geen kwaad denkt , zegt de Advocaat , verbiedt
huichelarij to onderjlellen ; zoo z~ nict duidel~k bli kt
tilt daden , mag men haar niemand ten laste leggen .
Maar nu , de daden des gunflelings van E I Z A B E T H?
D E R K E DI P weet bijkans alles to plooijen en to
VA
BOEKBESCII . 1834 .
O. 9.
A a
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vergoelijken . Hij befchuldigt y P E Y en D E R M o u T
niet alleen van onnaauwkeurigheid, maar ook, de Christelijke liefde , die geen kwaad denkt , hier ter zijde
ftellende , van opzettelijke verdraaijing en leugen . Hij
beroept zich op de gezagvolle(?) leer van K U I T , die
zegt , dat er van de zijde van E I C E S T E R en van
zi7nen aanhang nog al vat ten voordeele gezegd kan
worden , maar tevens , dat de Staten zelve , dieper indenkende den flap door hen gedaan met aan E I C E ST E R znlke groote macht over zich to geven , die
macht zachtel k zocheen in to palmen . De Schrijvers
van de Gefch . der
ed. Herv . Kerk drukken zich aldus
uit : Onbepaald was het vertrouwen , dat het ederlandfche yolk op den Graaf V A
E I C E S T E R flelde , en onuitfprekel jk de genegenheid, welke hem de
Hervormde Kerk toedroeg , alles goeds voor hare belangen verwachtende . Feel to hoog verhief zich de
goes to/rift der
ederlanders met den roem , then ziX
andvoogd toezwaaiden , en h i zelf door
den nieuwen
kunfligl jk uitgezochte vle jer jen wist to voeden . Het
yolk was blind , en zag dit alles niet door . Maar de
Staten! deze ^,aren wjzer
Dan hunne magt
z
j
,
als
't
ware,
verpand
aan
Engeland ; en
hadden
z j waxen die, zoo niet geheel, ten minfle ten deele
kw jt . VA
DER K E M P wil de tegenkanting tegen
EICESTER voornamelijk aan de heerschzucht van
o D E B A R E V E D toegefchreven hebben ; offchoon
hij bl . 28 toch moet bekennen , niet to willen goedkeuren al hetgeen er door
E I C E S T E R of onder z jn
bewind verricht is , betuigende gaarne toe to flemmen ,
dat daartegen gegronde redenen van klachten konden
worden voortgebracht. Mogt men dan geene misbruiken
to keer gaan ? Mogt nieniand klagen over een flecht
beftuur der geldmiddelen ? De Schrijver zegt zelf , dat
E I C E S T E R de geldmiddelen des lands in handen
had gefleld voornamcljk van eenen R E I G o U D,
z jnen gunfleling, op wien zeer veel to zeggen viol .
a, hij betuigt , dat doze en de zj!~nen het oor en geloof
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van EICESTER hadden,endat,toen REI GOUD,
na E I C E S T E R 'S affland van het oppergebied , naar•
den vy"and vertrok en to Brusfel overleed in de gemeenfchap der Hervormde Kerk , welke hif bier to lande
vaarwel gezegd had , bet ondubbelzinnig bleek , wie h -j
to voren geweest was - namelijk cen huichelaar . En
evenwel befchuldigt de man de voorflanders van de belangen des Vaderlands , dewijl hij naar den aard der
liefde (? !) meent to molten denk en , dat E I C E S T E R
zich nimmer van zulk een perfoon bediend of althans
naar den raad der Staten gehoord zoo hebben , indien
hij niet in hen zifne tegenflrevers en kwaadwillende
raadslieden had moeten befpeuren . Ook keurt hij bet
of , dat O D E B A R E V E D in zijne Remonftrantic
bl. 10 zegt : „ R E I G O U D , die zoo religieus was ,
„ dat hij noch knecht noch maagd in zijn huis wilde
„ hebben, of zij moesten ten Avondmaal des Heeren
„ gaan , gaat aan de Spaanfche zijde en fterft aldaar
„ Papist ." Deze wl ze van uitdrukking, fchrijft V A
D E R K E I r bl . 29 in eene noot , t oont genoeg , dat
O D E
B A R E V E D onverfchillig was omtrent do
godsdienflighcid zifner dienstboden . Welk cene gevolgtrekking ! Waarlijk , die anderen befchuldigt van partijdigheid, mogt zelf de onpartijdigheid wel wat beter
in acht nemen . Volgens Y P E Y en D E R ivt o U T veroorloofden vele Predikanten zich tegenkanting tegen de
Regering , of toonden althans to weinig eerbieds voor de
burgerlijl e Overheid ; V A
D E R K E M r wif, dat zij
met befcheidenheid hunne grieven to kennen gaven en
flechts betamelifken mood deden blijken . De verwarde
omflandigheden dier tijden in aamnerking nemende , zal
men zich geenszins verwonderen , dat fommigen , met
eene goede meening zelfs , in hunnen ijver to verre gingen en door overdrijving de goede zaak benadeelden .
Hieruit volgt echter niet , dat Y P E Y en n E R :M a U T,
als Gereformeerde eeraren en voorname Hoofden van
de
ederl. Herv . Kerk , gelijk de Tegenfchrijver beweert , verplicht waren , de eer bonnet vooroverleden
Aa 2
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yaorgangers op to houden , namelijk op zoodanige Gvijzc ,
als Mr . V A D E R R E M P het zoekt to doen .
IIet vijfde Hoofdf'cuk heeft tot opfchrift : Over de
ederlandfche Hervormde Kerk .
eerfle beroerders der
Als zoodanigen worden befchouwd It U B E R T D U I FH UIS, CAS PAR C OO
HAAS , HERMA
HEREME
BE R TS, COR
E
IS \VIGGERTS, C
T
MARTE SZ,COR E IS MEI DERTSZ SPRUIT,
TACO S I B R A
D S Z Cn D . V . C O O R
H E R T.

De Schrijver gaat van de ftelling uit , dat de geenn ,
die zich den naam van HERVORMDE gaven en daarvoor gehouden wilden worden , geene vrijheid meer hadden , om , na bet vestigen der Herverming , onder lien
naam zulke leer to prediken en zulke kerkorde to gebruiken en to volgen , als zij , ieder voor zich , overcenkomilig Gods Woord rekenden . De I ormulieren van
Eenigheid zouden dus flaande vormen zijn , waarvan
nooit iemand mag afwijken , al blijkt bij kalmer onderzoek ten duidelijkfle, dat de opf'ellers, die in dagen
van verwarring leefden , geenszins boven menfchelijke
feilbaarheid verheven waren. Doch zoo doende huldigt
men , gelijk weleens werd aangemerkt , cen' papieren
Paus , en wijkt inderdaad of van het beginfel der Hervorming . Op welken grand V A
D E R K E M P echter
eenen HUBERTDUIFHUIS, benevens COO HAAS
en anderen , onder de eerfle beroerders der
ederl .
Herv . Kerk kan tellen, begrijpt Rec . niet . D u i F H U I s
immers , to Rotterdam den' dag vroeger dan E R A S DI u s
geboren, poogde op eigene wijze, nicer in den geest
van den geleerden Rotterdammer , to hervormen, or,
derteekende nooit de Formulieren , en zeide , geen' anderen Katechismus, dan de Heilige Schrift, to hebben (*) .
Y P E Y en D E R M o U T zeggen , dat h~/ de onroomfchc
leer predikte naar de Ivifze der Hervormnden ; de zaak
had misfchien jets duidelijker uitgedrukt kunnen worden .
D U I F H U I s kwanl in zoo verre met de Hervormden
(*) V E

E M A,

Hist . Eccles . T . VII . p . 284 et feq,
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of Gereformeerden, gelijk men meestal plagt to zeggen,
overeen , dat hij van de Roomfche Kerkleer afweek ; en
predikte , war hij voor waarheid hield ; doch hij heeft
zich nooit voor een Hervormd Predikant uitgegeven ,
in zoodanigen zin , als v A
D E R Ic E M P het fchijnt
to willen doen voorkomen . Dat voorts Y P E Y en D E RM 0 U T van deszelfs geheim huwelijk zwj~gen , is geene
fout in hun work - zij wilden niet eene gefchiedenis of
karakterfchets van D U I F H U I S leveren , maar flechts
zijne gevoelens en zijn gedrag in kerkelijke betrekkingen
vermelden . De Tegenfchrijver had dus geene reden , om
ook dat flilzwijgen zoo zeer ten kwade to duiden .
Trouwens hij grijpt alles aan, om flechts to kunnen
tegenfpreken , en , ware het mogelijk , mannen , als
Y P E Y en D E R M 0 U T, eene blaam aan to wrijven .
Het lust Rec . niet , de menigte van plaatfen , door
hem onder het lezen aangeftipt , hier ten bewijze bij to
brengen . - C O O H A A S en anderen , door v A
ederl . Herv . Kerk
D E R K E M P eerfle beroerders der
genoemd, konden zich bezwaarlijk geheel vereenigen
met de begrippen der ftrengere volgelingen van K A V I
, daar zij een' milderen geest in het Evangelie
meenden to vinden . Dit nu is in Predikanten van het
Herv. Kerkgenootfchap onverfchoonlijk, volgens V A
DER KEMP, die YPEY en DERMOUT heviglijk
gispt , omdat zij c o o H A A s en anderen, die hunnen
tijd vooruit waren , in gunfliger licht voorflellen . Het
kan zijn , dat deze of gene, in die dagen van twist,
weleens to verre ping of onvoorzigtig handelde, of zichzelven niet altijd gelijk bleef ; men moet echter ook in
aanmerking nemen , dat zekere opgewondenheid der gemoederen ligt ketterij deed vermoeden, terwijl de bovendrijvende partij van geene verdraagzaamheid wilde weten . V A D E R K E M P betuigt B . de fchriften van
H E K T Wet gelezen to hebben , om daaruit to
C O O R
wet en , hoedanig zone godsdienflige gevoelens geweest
zijn ; hij fchroomt evenwel niet, den man onder de
eerfle beroerders der
ederl. Herv . Kerk to rangfchik-
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ken , en noent het fchijnbaar vreemd, dat c o o R H E R T tegenflantlers ontmoet in v p E v era D E R M o u T,
die zoo duidelyk toonen met hem (C 0 0 R H E R T) in
den voorfland van het zoogenaamde Zwinglianisme of
HalfPelagianisme eens to z~n ; maar zij hadden ,
meende hij , daarvoor hunne redenen , om namelijk zekere gegronde bedenking tegen hunne valfche bewering ,
dat de Staten altijd den tegenflanders van de leer der
voorverordening , met den aankleve van lien , de hand
boven bet hoofd zouden gehouden hebben , to voorkomen ,
en hun kon ook niet beyallen die openl#ke en onbedekte
tegenfland van C 0 0 R H E R T, then z# licver op
eene meer fluwe , minder zichtbare w~jze bewerkflelligd
gezien hadden ? De Heer en Meester levert geen bewijs voor deze zijne liefdelooze befchuldiging .
(1let vervolg en floc hierna .)

Drietal

eerredenen ; uitgefproken door P . V A V E Predikant to Oldemarkt . Te
eeuwarden ,
. Schierbeek . 1833 . In gr . 8vo . VIII en
bij
90 bl . f 1- 25 .
D E

,

B ekende omflandigheden gaven in de laatfle drie jaren
aanleiding tot het uitfpreken en doen drukken van menige
leerrede, welke , ow des goeden ooginerks wille , gunfliger werd beoordeeld in dit en in andere tijdfchriften .
Ook de Weleerw . P . VA
V E
D E
, meermalen
aangezocht , befloot eindcl k , hoewel fchoorvoctende en
met vertrouwen op niet to ftrenge kritiek , eon drietal
preken, geheel ten voordeele van bet vaderland, in
het licht to zenden . Wij willen omtrent 's mans werk ,
om die reden , vooral niet flrenger zijn , dan omtrent
dat van anderen ; maar wij meenen toch to moeten aanmerken , dat het , na de behandeling van zoo velc gelijkfoortigc onderwerpen , deeds moeijelijker wordt, iets
zoo geheel uitnemends to leveren , hetwelk gefchikt is
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voor openbare uitgave . Hoewel wij de hier aangekondigde leerredenen joist niet onder de voortreffelijkften
kunnen tellen , erkennen wij echter den goeden geest
in dezelve, en fchromen niet, ze in het algemeen aan
to prijzen .
Het onderwerp der cerfle leerrede wordt (naar II
Chron . XXV : 96) aldus opgegeven : God kan alles
vergoeden , en meer geven , dan de mensch , om Zijnen wil, ooit verloren heeft . De prediker had, naar
ons oordeel , beter partij van den fchoonen tekst kunnen trekken . Wij zouden wat meer gang, meer gloed
en warlnte , ook nog meer toepasfing op het dagelijksch
leven verlangen . Ons hinderden voorts weleens to lang
gerekte volzinnen , welke , voor den hoorder althans ,
de duidelijkheid geenszins bevorderen .
iet lang , maar
to ingewikkeld, is de volgende, die op bl . 9 voorkomt
1Pelk eon kort , doch veel beteekenend , de , door A M ASIA, tegen het opvolgen van Gods bevel, ingebragte zwarigheid, volkomen oplosfend antwoord ! - Beter beviel ons, over het geheel, de tweede leerrede
naar (waarom niet over?)
u Ii . XII : 16-21, uitgefproken op den Overtisfelfchen Dankdag voor het
Gewas, den 7
ov . 1832, ter waarfchuwing tegen een
verkeerd, en ter opt-vekking tot een waardig gebruik
van Gods ga>ven. Wij zouden, liet ons beflek dit
toe ,, eenige aanmerkingen kunnen maken, onder anderen deze , dat de oogst van 1832, zoo wij meenden ,
niet in alien opzigte zoo gunftig is uitgevallen . -- De
viering van den Bededag op 2 Dec . 1832 gaf den prediker aanleiding, om, naar Pf.
XXVIII : 7, voor
to flellen, dat de regte herdenking aan (van) Gods
daden, in de vroegere en latere gefchiedenis van ons
vaderland zigtbaar, ons krachtig opwekt tot Zi ne
dienst en vereering, en om, in den dag des algemeenen gevaars, veilig op Hem to vertrouwen en moedig
de uitkomst of to wachten . Ook het lezen van deze
preek bevestigde ons in de overtuiging, die wij reeds
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lang hadden , dat bet moeijelijk is, bij zoodanige gelegenheden den regten toon to treffen .
Eenige grove drukfouten zijn er ingeflopen, als grooten
winst , z~Vnen hand , grooten aanwinst , onze vreeze (?)
vaderen . Tegen den aard van onze taal flrijdt : want
die zaak (Gods gunst en vriendfchap) verkregen hebbende, klinkt het woord van den Godsman ook ons
aangenaam en verbl%ydend in de ooren .

Biibel voor de
eugd, door j . II . VA D E R PA M .
XXIIfe Stuk . Te
eyden, bij D . du Mortier en
loon . 1833 . In kl . 8vo . 276 Bl. f 1- 20 .

m et de uitgave van dit Stuk is de Gefchiedenis van
onzen Hcer in vhf Deeltjes volledig . Hct bevat de
verhalen aangaande E z u s' laatfte lijden en fterven,
van zijne opftanding, veertigdaagsch verblijf op aarde,
en glorierijke hemelvaart . Wat zullen wij , na deze
algemeene aankondiging, op nieuw van dit werk zeggen ? Men vindt dezelfde levendigheid van voorftelling,
dezelfde klaarheid van denkbeelden, dezelfde onderhoudcndheid van flijl ; maar tevens dezelfde afwijking van
den titel en bet oorfpronkelijke plan, als wij vroeger
opmerkten . Is geene gefchiedenis algemeener bekend,
dan die van j E z u s , inzonderheid bet bier behandelde
gedeelte ; is zij meermalen uitvoerig, zoo als door x E s s ,
beknopt , zoo als door B E E K H U I s, befchreven ,zulks maakt bet vooral niet gemakkelijker, dezelfde zaken op nieuw voor to dragen . Dank hebbe dus de
Hoogleeraar voor de keurige bewerking der allerbelangrijkfle en allerfchoonfte gefchiedenis ! Wij hadden wel
bier en daar bet een en ander aan to merken , als b .
v . dat wij ons niet kunnen herinneren, iets opzettelijk
opgemerkt to hebben gevonden over de oorzaken, die
U D A S tot bet verraden van j E z u s bragten ; dat
bet verhaal van P E T R u s' binnengaan in bet voorportaal bij K A A F A S zeer gevoegelijk , en onzes inziens
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beter, gevoegd ware hij dat van 's Apostels verloochening en berouw ; dat bet ons zees twijfelachtig , ja
onwaarfchijnlijk voorkomt , dat het eerf' e , nachtelijke
verhoor van j E z u s voor den oodfchen Raad in tegenwoordigheid van de Soldaten en ook van P E T R U s
hebbe plaats gehad, gelijk de Hoogleeraar bladz . 133
wil ; dat wij wel gaarne jets gevonden hadden over
j E z u s' wijsheid in den omgang met zijne ongeren na
zijne opffanding, of, met andere woorden, van de redenen , die den Heiland tot zoodanig een verkeer bewogen , en derg . Ook verwondert bet ons eenigzins ,
dat V A
D E R P A
1MI de drieurige duisternis aanmerkt
als vcrzachting van j E z u s' lijden, nadat R E S I G,
in zijn bekend, nuttig gefchrift, op phyfiologifche gronden , bet tegendeel bewezen heeft ; gelijk ook de bier
gevolgde apeenvolging der gebeurtenisfen (harmonic) in
de Opfcandingsgefchiedenis , offchoon de gewone , ons
zeer verdacht is geworden , nadat wij een ftukje over
de verfch~lning van j E z u s aan de vrouwen , door
Prof. H O F S T E D E D E G R O O T, wij meenen in de
Godgeleerde Ba dragen van 1829, hadden gelezen . Bladz .
93 wordt E z u s' (*) zeggen : de geest is wel gewillig, maar bet vlcesch is zwak , omfchreven : „ Ik
„ weet bet , niet uit onwilligheid is bet , noch uit gebrek brek aan genegenheid , maar uit gebrek aan ziels„ kracht , dat gij rij den (de) vriendfchapsdienst niet
„ bewijst, lien (die) ik van u verge ." Dit zal ligchaamskracht moeten wezen .
Maar welk werk, al komt bet nit de pen van eenen
lU , is er , waarop niets valt aan to
V A
D E R P A
Bij
het
vele , dat cr in to prijzen valt , mermerken ?
ken wij als eene zeer groote verdienflc op , dat elke
(*) Ons verwondert het niet, gelijk den Eerw . DE xoG , ( Dagel kfche Oefeningen, D . II . bl . 36) deze woorden nergens aan de Apostelen toegefchreven to vinden . Wij
kunnen ons niet begrijpen, dat de geleerde en oordeelkundige Man bier eene zoo onwaarfchijnlijke uitlegging voorIlaat . Rec .
t
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bladzijde diepen eerbied en hartelijke liefde voor den
lijdenden Verlosfer poogt aan to kweeken . Die innige
eerbied voor c H R I S T u s en Christendom vereert in
dit en alle 's Mans andere fchriften den Hoogleeraar
der 0esterfche etteren meer, dan de ontijdige ijver
van fommigen onzer naburen, die hunne Kentnisf der

morgenlandifchen Sprachen and

iteratur, tadelhaft

genoeg, hebben aangewend tot verbreiding van min
gunftige gedachten over de gewijde Oorkonden des Christendoms . Moge de geest van den achtingwaardigen,
grijzen Hoogleeraar fteeds wonen in alien , die in dit
opzigt veel goeds kunnen doen en veel kwaads voorkomen !
Wij herhalen onzen vroeger geuiten wensch , dat het
onzen V A
D E R P A M vergund zij , dit gewigtige
Bijbelwerk, misfchien het allernuttigfte van zijne veelvuldige fchriften, to voltooijen!

Over de Ondervinding in de Geneeskunde, enz . Door
Dr. . G . V O Z I M M E R M A . Ilde Deel. Te
eyden, bli . C . Cijfveer . 1833 . In gr. 8vo . 363
Bl. f 3-40.
1\ a hetgeen in
o . XV en XVI van dit Tijdfchrift
voor 1833 niet zoo zeer tot lof als wel ter aanprijzing van dit hoogst nuttig werk is gezegd , zullen
wij ons bij de aankondiging van het tweede Deel kunnen bekorten . Wij ontvangen in dit Deel het vierde
Boek , over de Genie en hare eer le fchreden tot de
ondervinding . Hiermede is het werk, door den Schrijver , tot groot nadeel der Geneeskundigen, niet voltooid ,
voor zoo verre het is uitgekomen , volledig . Wij zeggen den Heere P O T G I E T E R dank , dat hij , zoo als
de vroegere Vertaler gedaan heeft , zijne taak niet onafgewerkt liet, maar voortgearbeid heeft . De erkentenis van velen, die door zijne vertaling thans met dit
oorfpronkelijk fchoone werk bekend kunnen worden ,
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zij voor hem eene aangename belooning , en de Uitgever vinde door een ruim vertier tegemoetkoming voor
het goede doel , aan eene nuttige onderneming bevorderlijk geweest to zijn !
In vijftien Hoofdftukken wordt grootendeels naar de
ziekte-oorzaken onderzoek gedaan . Dit vierde Boek kan
dus in zekeren zin als een deel der algemeene Ziektekunde befchouwd worden . Hot is gelijk to ftellen met
dat, hetwelk in de algemeene Ziekteleer onder den
naam van die der oorzaken wordt behandeld . Die
weet, van hoe veel invloeds de kennis der oorzaken
op de genezing van ziekten is, die zal de waarde
van dit Book bevatten, waarin wij de vruchten vinden
van een fcherpzinnig onderzoeker, zoo als z I M M E RMA
was .
Wij bevelen dit gedeelte niet flechts ter lezing, maar
ter voortgezette f'udie aan . Door de naarftige lezing
van hetzelve oefent men zich ongevoelig en op eene onderhoudende wijze in de Ziektekunde . Wij zullen dus
noch de opfchriften der verfchillende Hoofdftukken,
noch een en ander uit dezelve vermelden . Men leze
zelf en doe er winst merle .
Slechts eenige oogenblikken willen wij nog bij de
Voorrede van den Heer POT G I E T E R ftilftaan . Wij
hebben reeds bij de beoordeeling van het eerfte Deel
gezegd van hem in gevoelen to verfchillen , omtrent den
lof van niet algemeen fchoon gefchreven to hebben . Sommige waarheden zijn hier on daar wel wat krachtig
(derb, zeggen de Duitfchers) gezegd ; maar kon dit
wel anders bij den man , van wien P 0 T G I E T E R zelf
zegt, dat hij een' rondbor ligen fchrijftrant had, en
overal eene zaak noemt , zoo als z~j beet ? Wie , onder bet blanketfel der wereld, hare gefepenheid en

en ziet , welke gevolgen daaruit voortvloeijen , die zoude wenfchen , dat de Genie (Genius), die gezegd wordt zich bier en daar
wat vrij to be wcgen , over hot algemeen zich vooral
niet aan banden mogt laten leggen , offerende duide-

fuwheid beeft leeren kennen ,
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lijkheid en hot verdere goede aan eene kwalijk geplaatfle
kieschheid op . Wanneer Z I M M E R Al A
in zijn werk
over de Renzaamheid (mogt dit work , met dat vom
ationalflolz , ook nog eene herziening en nieuwe uitgaaf beleven !) bier en daar in zijne uitdrukkingen minder weelderig geweest ware , en de duidelijkheid ten
koste der kieschheid eene enkele maal niet overdreven
had, zoude dat book ook voor hrouwen in waarde rijzen . In eene verhandeling over de Ondervinding, voor
Mannen, voor Artfen en Wijsgeeren gefchreven, behoort de man aan duidelijkheid kracht to paren , en mag
hij de zaken overal bij haren regten naam noemen .
Wat nu de overbrenging zoo van dit als het voorgaande betreft, de Vertaler heeft zich doorgaans w6l
van zijne taak gekweten, offchoon zij hier en daar
beter had kunnen zijn (*) . Op fommige plaatfen is
hij niet genoeg in den geest des Schrijvers doorgedrongen, en ware raadpleging met een' in den fchrijftrant
meer ingewijden noodzakelijk gevan z I M M E R M A
weest . Intusfchen het was eene niet gemakkelijke taak .
De vertaling van het tweede Deel met die van bet
(*) De Heer POTGIETER maakt in zijne Voorrede op
eene belangrijke bl . 206 ingeflopen drukfeil opmerkzaam ;
eene niet minder belangrijke en tevens kluchtige fchijnt zijne
aandacht ontfnapt : bl . 124 fpreekt hij van .Toden-gas, eigenaardige Iucht, welke de oden zouden uitwafemen ; in het
oorfpronkelijke ftaat : was daher fi%r ein abfcheulicher Pfuhl
die dafige UDE GASSE ist ; dus .7odenbuurt en niet .Todengas . B1 . 5 . alles door den /lag op een voorwerp , enz . heeft
geen zin . Bl . 6. voorzeggen, 1 . voorfpellen . B I . 10. armzalige koppen , 1 . fchrale hoofden . Bl . 12. vorderen , 1 . vereifchen . B I . 17. afvoeren , 1 . afleiden . B1 . 162 . redelijkheid, hier beter door goede trouw vertaald . B1 . 166 . een
geestrijke ood ; waarom niet liever geestige ? BI . 173 . men
ziet de meeste kroppen op de vlakten, 1 . in de valleijen . Bl .
265 . bladeren, 1 . blaren of bleinen . Bl . 289 . de geleer-

de, onder de kinderen der menfchen wandelende, WIEA D! - Wij zouden deze aanhalingen met nog vele kunnen vermeerderen .
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eerfle vergelijkende , zoude men zeggen, dat bij het
eerstgenoemde eenige overhaasting heeft plaats gehad .
Wij wenfchen met den Vertaler , dat z~j flrekken moge , om z 11vI nI E R 1vI A
's nagedachtenis in de barten van velen to doen herleven ; en terwijl diens lesfen en leeringen ook under ons meer algemeen verbreid worden , molten zij dienen tot uitbreiding der nuttige wetenfchap , welke cens eenen n 0 E R H A A V E onder hare beoefenaars telde, die eenen V A
S W I E T E
op onzen bodem kweekte , die eenen G A U B I U S, D E
G 0 R T E R en zoo vele andere beroemde namen met de
herinneringen aan dozen grond verbinden mag . Verfluive voor zulk blijvend werk het kaf der ftelfelzucht
van den dag , en keere door zulken fchrijftrant in het
niet terug het ijdel gebrom en fchel geklank eener enkel op woorden zich verheffende en niet door daadzaken zich aanbevelende zoogenoemde
atuurphilofophic !

Handbook der Dierkunde, of Grondbeginfels der
atuurlj~ke Gefchiedenis van bet Dierenrifk . Door j .
VA
DER H0EVE
, Math . Mag . Phil .
at .
et M. Dr . , buitengewoon Hoogleeraar aan de
eydfche Hoogefchool. Men Deels 2de Stuk . Geivervelde Dieren . Te .4mflerdam , bij C . G . Sulpke .
1833 . In gr . 8vo . Met 9 Platen in 4to . f 7 - 40 .

A. an

den wensch , door ons bij de aankondiging der
vorige Stukken van dit Handboek geuit (*) , dat de
Hooggeleerde Schrijver het nog overblijvend gedeelte
van zijn werk fpoedig ten einde mogt brengen , is dan
nu door de uitgave van dit laatflce Stuk , hetwelk alle
de gewervelde Dieren bevat , voorzeker tot genoegen
van zeer velen onzer landgenooten , voldaan ; en wij
r,vijfe1en niet , of hetzelve zal weldra het algerneenc
(*) Zie

etteroef. Febr . 1832 . bI . 61-68 .
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Handboek van alle onze beoefenaars der Dierkunde zijn,
en inzonderheid door de Studenten aan onze Hoogefcholen met groot nut kunnen gebruikt worden .
Wij hebben vroeger de algemeene inrigting van het
werk aan onze lezers doen kennen, en kunnen derhalve
hieromtrent volftaan met to zeggen, dat dit laatfle gedeelte volkolnen op gelijken voet, en althans met geene
mindere zorg dan de vroegere gedeelten , bearbeid is .
De algemeene aanmerking , welke wij toen maakten ,
dat het voor vele aanvangende beoefenaars der wetenfchap , naar ons inzien , gemakkelijker en daardoor in
dit opzigt doelmatiger zoude geweest zijn , indien de
Schrijvcr zijn boek met de volkomenfle Dieren aangevangen en met de onvolkomenfte befloten had, kwam
ons weder voor den geest bij de osteologifche befchouwing der hisfchen, bl. 135-145, welke, hoe voortreffelijk ook bewerkt, vooral bij de befchrijving van
het beenig hoofd der visfchen, zonder de kennis van
dezelfde beenllukken bij de zoogdieren, niet wel zal
kunnen verftaan worden ; hetgeen het geval niet geweest
zoude zijn , wanneer de Schrijver eene omgekeerde orde
in zijnen arbeid gevolgd had . Overigens is de geheele
klasfe der hisfchen met veel naauwkeurigheids , en met
kennisneming ook van de nieuwfle hieromtrent uitgekomene werken, behandeld .
a de hisfchen volgen de Reptilia of kruipende Diebgenera
ren, even als de visfchen in vele genera en
verdeeld . Wij hebben de moeijelijkheid, welke wij vreezen , dat deze onderverdeelingen bij de benoeming der
foorten zouden kunnen geven , vroeger reeds vermeld ,
en twijfelen ook , of het wel goed is, dat bij voorbeeld het woord Chelonii (bl . 347) gebruikt wordt en
tot benoeming der ordo 6n tot die der farnilia ; terwijl de klank van het woord al zeer na met d en geflachtsnaam Chelonia overeenkomt, hetwelk ligt tot eenige verwisfeling aanleiding zoude kunnen geven . Daarenboven kan de aanvanger uit dit Handboek niet regt
zien , hoe hij de [pecies zal benoelnen . Dan eens toch ,
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als bij Crocodilus (bl . 344-347), worden de fpecies
uit alle de fubgenera met den naam van bet genus zelve ,
dan weder, als bij Stenodactylus (bl . 344) en op vele
andere plaatfen, met de namen der verfchillende fubgenera beftempeld . Ware bet niet beter geweest hierin
eene vaste orde to houden, en de andere namen, als
fynonyma, er bij to voegen ?
amen toch zijn in den
geheelen omvang der
atuurlijke Gefchiedenis alles bebalve onverfchillig, en G R A V E H O R S T bad, bid voorbeeld, nimmer bet woord Stombus (hl . 309) moeten invoeren, hetwelk zoo ligt met een geheel ander geflacht,
Strombus , kan verwisfeld worden .
De talrijke en fraaije klasfe der hogelen wordt van
bl . 351 tot 499 zeer beknopt, doch veelomvattend behandeld, en hierbij vooral ook bet ontleedkundig gedeelte
inet groote duidelijkheid en in vergelijking tot de ontleedkunde der Zoogdieren befchreven . Bij de Zoogdieren, eindelijk, wordt, naar evenredigheid van bij de
andere klasfen, aan de algemeene befchouwingen , en
voorat aan die nopens derzelver inwendigen ligchaainsbouw, eene ruime plaats (bl . 500-567) toegewijd ;
hetgeen vooral daarom alle aanprijzing verdient, omdat
dit gedeelte, wanneer bet boek tot Akademisch gebruik
zal dienen , voorzeker van bet grootfte belang is .
De negen bij dit Stuk behoorende Platen zijn, even
als de elf vorige , op fteen gedrukt , en helderen vele ,
met wo rden moeijelijk to befchrijven , zaken a nmerk
kelijk op ; terwijl eene Verklaring, mede in 4to formaat,
thans bij alle de twintig Platen gevoegd is .
Deze korte aankondiging zal , hopen wij , volftaan ,
om de oplettendheid onzer landgenooten op dit belangrijk werk meer en meer to vestigen . Trouwens de naam
van den, in dit vak zoo gunflig bekenden , Schrijver zoude
alleen genoegzaam zijn , om hetzelve alien to bevelen ,
die de Zoologie op eene wetenfchappelijke wijze begeeren to beoefenen . Zij zullen er vele zaken in wcinige woorden en den besten grondflag tot verdere nafporingen in vinden .
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Specimen historico-politicum , continens qausdam obfervationes de motibus civilibus in plurimis Europac
regionibus ; quod e tc . i n academia Groningana, publico
facultatis examini offert . K 0 I G U I K E S , A .
D . 29 unii 1833 . Groningae, apud R . . Schierbeek .
V et 76 pag . 8vo . maj .
Aanmerkingen omtrent de Kadastrale Operation en het
reclameren daartegen , door Mr . H . V A
s o SD E E C K , Advocaat to Zwolle . Te Zwolle , bif H . ,
As . Zoon , Doijer . 1833 . In gr . 8vo . IF en 32
bl . f :-40 .

D e Heer

. K O I G U I K E s geeft , in zljne go.
fchied- en {taatkundige Proeve, bevattende eenige opmerkingen over de ftaatsonlusten in de meeste landen
van Europa, ecrst cen gefchiedkundig overzigt van het
ontflaan der oproerige bewegingen ; onderzoekt vervolgens de zoo natuurlijke als zedelijke oorzaken, die deze bewegingen doen geboren worden en onderhouden ;
en fpoort eindelijk de middelen na , om zoo voorzigtig mogelijk dergelijke onlusten voor to koluen of to
bedwingen .
Deze verdeeling is natuurlijk en good . Maar indien
de Schrijver flechts met den vrede to Mwifler in 1648 ,
als grondflag van hot Europefche Statentclfel tot hot
tijdperk der Franfche omwenteling van 1789 , had willen beginnen, had hij ook niet op w I
E M I en
M A U R I T s moeten terugfpringen .
Of indien bij hpoger had willen opklimmen , dan moest hij van de herloving der etterkunde in de 15de eeuw zijn uitgegaan ;
daar toch alle omwentelingszucht, voor zoo ver die
opregt en onbaatzuchtig is , (gelijk bij fommige theoristen en welmeenende dweepers) uit een ftreven naar
het betere ontfaat, en derhalve eene verl eerde wijziging van een edel rondbeginfel is . Behalve eenige an-
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ddere drukfeilen , hinderde ons , bl . 2 : W4slriam in doaninio Belgii trleridionalis ficcesfit llispaniA, voor
fuccesfit Hispaniae .

flustria

iet onaardig heeft de Schrijver, bij de fchildering
cler :hedendaagfche oproermakers , zich veelal bediend
van woorden en volzinnen uit de to regt of to onregt aan c I C E R o toege hrevene Redevoeringen tegen
C A T i I A . Gelijk wij aan den eenen kant den Schrijver bijvallcn , als hij , bl . b2 en 53 , beweert , dat
de Vorflen hunnen eed op de Grondwet niet mogen
breken, en over het geheel ijvert voor verlichting en
vrije mededeeling van denkbeelden, zoo moeten wij hem
toegeven, dat het desniettegenftaande wenfchelijk ware,
dat de drukpersvrijheid overal deze beperking onderging, dat men niet langer in dagbladen (wier beftemming eigenlijk is het mededeelen van nieuwstijdingen en
berigten) de daden der Regeringen mogt beoordeelen of
over punten van Staatsregt uitweiden ; behoudens de
volledige vrijheid, om zulks in afzonderlijke en opzettelijk daartoe uitgegevene gefchriften to doen, waaronder wij dan ook zoogenaamde vlugfchriften of brochures
zouden betrekken, die toch niet zoo dagelijks zouden
verfchijnen noch zoo algemeen gelezen worden ; en altijd ook hierin op verantwoordelijkheid, hetzij van den
Schrijver, hetzij van den Uitgever, hetzij van den Drukker.
Zoo deelt b . v . de beer Mr . VA
So
S B E E C K,
als Staatkundige en Regtsgeleerde reeds zoo gunftig bij
ons bekend, al is het , dat men niet altijd hem in alles gelijk kan geven , in het tweede hier aangekondigde
werkje , zijne aanmerkingen mede omtrent de Kadastrale
O,peratien en het reclameren daartegen . Hij doet dit
bezadigd en oordeelkundig . Zoo lets behoort , in alle
befchaafde landen, vrij to ffaan . Maar hoe zou men
ten dergelijk onderwerp naar behooren in een dagblad
kunnen .behandelen ; en zou het dan ook niet den fchijn
hebben, of men den gemeenen man wilde opruijen, of
ten minfte de bevolking ontevreden waken ?
een ! indien dagbladen in beoordeelingen traden, dan moesten
BOEKBESCIU . 1834 .
O. 9.
B b
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die alleen van gefchiedkundigen aard zijn, b . v . geens-

heeft Don C A R 0 s regt , zich tegen de Koningin-Weduwe van Spanje to verzetten ? maar ivel :
zijn de tijdingen wegens cen' opftand, aan welks hoofd
Don C A R O S ftaat, waar of valsch , of zijn de berigten overdreven ? zoo j a , in hoe verre ? Twistpunten daarentegen van Regts- en Staatsleer, van Staathuishoudkunde en Wijsbegeerte behoorden in afzonderlijke werken of verhandelingen to worden onderzocht .
Zoo lang echter nieuwspapieren dergelijke punten mede
behandelen, meet dezelfde vrijheid natuurlijk zoo wel
aan den eenen als aan den anderen Dagbladfchrijver worden gegund . -- De aanmerkingen van den Heer Mr .
V A
S 0 S B E E C K getuigen weder van 's mans kunde
en fcherpzinnigheid .
zins :

Handleiding voor Perzamelaars van ederlandfche Historiepenningen , enz .
Ilde of laatfle Decl . Door
G. V A
0 R D E . Te Zaandam , bij . Groot en
Comp . In gr . 8vo . 182 131. f 2 - 50 .
B!~dragen tot de . Penningkunde ( umismatiek) van
het Koningrjlk der
ederlanden . Verzameld en uitG
.
V
A
gegeven door
O R D E . Ihde Cahier . Met
Platen . Te Zaandam, bit . Groot en Comp . In
gr . 8vo . f 1- 50 .

D eze beide ftukken vermeerderen de verpligting der
liefhebberen onzer vaderlandfche Penningen aan de vlijt
en bekwaamheid van den , in dat vak , met regt beroemden V A
0 R D E .
Het eerfle Deel van
o. 1
vtrfcheen in den jare 1825, en is in ons Tijdfchrift
( ulij 1826) met lof vermeld . In dit tweede en laatfle
Deel worden opgegeven : vooreerst, de egpenningen ,
die in het geheel nog niet zijn geplaatst ; ten tweede ,
die reeds zijn geplaatst , doch met varierende flempels ,
hetzij in de om- of opfchriften , hetzij in de beelden
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of figuren ; en ten derde , alle de reeds geplaatfle , die
cenige verbetering in de om- of opfchriften behoefden .
Wanneer men nu nagaat , dat het eerfle Deel de befchrijving inhoudt van niet minder dan 1430
egpenningen, welke bij BIZOT, VA
OO
en VA MIER i s niet vermeld worden , en dat het tweede Deel ,
behalve de reeds geplaatfle en nu verbeterde , er nog
239 bijvoegt, zal men overtuigd zijn , dat hot geheele
werk cene rijke bijdrage tot de vaderlandfche Penningkunde is , en als onmisbaar voor alle verzamelaars van
Kabinetten moot worden aangemerkt . Aan het clot is
een belangrijk toevoegfel, genomen nit hot zeldzame werkje : De Princelyke Devyfen van e A U D E P A R A D I ,
G A B R Ie
S I M O
en anderen, uit bet Fransch in
bet Duitsch gebragt door
.
. Anttiverpen, by Mr .
W I
E M S Y V I u s, 1563 . Hot flrekt tot historifche opheldering van fommige fpreuken, welke veelvula
dig op Gedenkpenningen voorkomen, waarvan or verfcheidene uit deze Princelyke Devyfen genomen en foms
van zeer ouden oorfprong zijn .
o . 2 . Dit vierde Cahier bevat , even als elk der dria
vorige, zes Platen , voorflellende hroedfchaps- , Gildeen Schutterspenningen ; terwijl de etterdruk loopt van
bl . 87 tot bl . 118, daaronder begrepen de Bladwijzer
op het geheele werk . Bij deze aflevering is cen algemeene titel gevoegd , waarop niet is gezet : eerjle Deel ,
omdat (gelijk het berigt op den omflag zegt) „ dit dan
„ op zich zelf een geheel zoude uitmaken , daar het
„ van het meer of min ruin debiet zal afhangen , of
„ een tweede Deel het licht zal kunnen zien, waar„ toe overigens reeds vele flof voorhanden is , en waar„ op , gelijk ook op hot geheele work , de Inteekening
„ nog open blijft ."
Met deze aflevering kan dus hot werk, in zeker opzigt, als compleet befchouwd worden . Daar wij flechts
het eerfte Cahier van hetzelve hebben aangekondigd,
(zie ons Tijdfchrift voor 1829 . o . VIII .) zullen wij
B b 2
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thans een beknopt overzigt geven van bet geheele , in
ons oog , zeer belangrijke werk .
Het doel van hetzelve is voornamelijk , om voor de
vergetelheid to bewaren die Penningen , welke , in onderfcheiding van zoo vele andere , op geene bijzondere gelegenheid geflagen zijn , noch eene regtftreekfChe gefchiedkundige betrekking hebben .
Van then
aard zijn
1 . Vroedfchapspenningen . Omtrent deze vindt men
in het eerf'e en vierde Cahier eenige belangrijke ophelderingen en wenken . De afteekeningen van cen aantal
derzelven vindt men Plaat I, XIII , XIX , XX en XXI .
2 . Gildepenningen . Merkwaardige bijzonderheden omtrent de Gilden en Gildepenningen geeft de Schrijver
op bl . 25-43 . Een groot aantal derzelven zijn afgebeeld Plaat III, IV, V, VIII, IX, XV, XVI, XVII,
XXII en XXIII . 3 . Sclzutterspenningen . Over deze
wordt gehandeld bl . 61-70. Men vindt afbeeldingen
daarvan Plaat VII , XIV en XXIV . 4 . Toegangspenningen . Afgebeeld Pl . II . 5 . Belastingloodjes en Hulpmunten . Pl . VI . 6 . Prefentieloodjes . Pl . XI . 7 . rmenpenningen . Pl . XII en XVIII .
Voorts ontvangt men nog in Plaat X een Facfimile
van het Patent of den herlofbrief,, oudtijds aan de
Vischdragers to Amflerdam uitgereikt ; met eene afbeelding van het vischj e , 't welk zij, waarfchijnlijk op de
borst, moesten dragen, en waarop B R E D E R O in een
zijner f}ukl en zinfpeelt . Eindelijk vindt men in den
tekst eene nadere befchrijving der op de Platen voorkomende Penningen, waar het noodig is van ophelderingen voorzien .
Gelijl: het werk hier voor ons ligt , befchouwen wij
het als een aangenaam en nuttig gefchenk voor de beminnaars der vaderlandfche Penningkunde . Wij hopen ,
dat het den S chrijver aan aanmoediging, noch zijnen
Uitgever aan het noodige vertier ontbreken zal, om ons
fpoedig op een tweede Deel to vergasten .
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Eenvoudig woord over de godsdienffige twisten van den dag ;
gerigt tot alien, die de waarheid, welke uit God is, liefhebben . Te Rotterdam, bij . van Baalen, 1834 . In gr .
8vo . 59 I31. f : - 60.
„
aar hat aas is, daar
Het
vergaderen zich de arenden ;'
zoude niet to misprijzen zijn, wanneer iemand dit fpreekwoord op de twisten van den dag wilde toepasfen , en
beweren , dat de doode ligchamen, in grooter getal voorhanden, forfche en zwakke arenden uitlokken, om zich to
vertoonen . Te ver zoude men z.ekerlijk gaan, door de verdedigers der oude leer, glad weg, voor doode ligchamen
to verklaren, en de aangevallenen voor roofvogels ; - waar
men echter vinnig wordt aangetast , daar is bet niet to verwonderen, dat men fcherpe klaauwen ziet, en fomtijds een'
regten arendsklaauw . - Dit Eenvoudig woord behoort ook
tot de flukjes voor den dag ; de Schrijver heeft er niet aan
gedacht, om hetzelve tot een „ monumentum aere perennius"
to maken ; bet is mogelijk de vrucht van weinige uren ; evenwel is bet eene zeer rijke, fapvolle en door bet bittere
waarlijk gezonde vrucht ; wij gelooven, dat bet boeksken
to veel waarde heeft , om onbekend in den oceaan der vlugfchriften to verdwijnen ; bet kan nut flichten , nu , en na
tien en twintig jaren . -- De Schrijver (wij zouden hem bijna
voor een' Theologant houden) is, met honderd anderen ,
verontwaardigd over de befchimpingen , waarmede vele Hervormde Predikanten in deze dagen , als uit een' hoorn des
overvloeds, worden overladen ; bovenal is hij hoogst gevoelig over de befchuldiging van meineed en eedbreuk ; hij
doet to dezen opzigte de zeer gepaste vraag : ,, of deze af„ wijking bet gevolg is van een boos opzet , of wel van
„ eenen toefland , waarin zij , de ontrouwe Predikanten, door
„ oude misbruiken en eenen zamenloop van omflandigheden
„ buiten hun toedoen gebragt zijn ?" (B1 . 6.) Deze vraag
vermeent de Schrijver, en to regt, dat flechts gefchiedkundig kan worden opgelost ; en hij gordt zich moedig aan, om
dit doel to bereiken .
Hij verplaatst ons in bet tijdperk, hetwelk de Kerkhervorming voorafging, en hangt een juist tafereel op van bet
destijds , armzalig Christendom ." Toen traden de Hervor-
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inters , dat heldengeflacht , op . Hoe onze Schrijver hen befchouwt, zal hij zelf best verltiaren : „ Wij moeten hunne
• namen met eerbied noemen, en hunne nagedachtenis ze• genen ; want wij hebben, naast God, aan hen onze be• tere Godsdienstkennis to danken . Onfeilbaar en zonder ge• breken waren zij niet : zij konden dwalen , gelijk alle men• fchen, en zij bebben ook fomtijds gedwaald ; men moet
• derhalve hunne leeringen niet blindelings aannemen, maar
„ ze vergelijken met Gods Woord . Doch daarin hebben
~, zij zeker niet gedwaald , dat zij bet gezag des Bijbels bo• ven elk ander gezag in de perk hebben gefteld" (bl . 9
en 10) . - Uit dit welgekozen flandpunt ontwikkelt de
Schrijver verder den grondflag der Hervorming, en brengt
ons tot dit fumma fummarum, dat krachtig en onbewimpeld
verklaart : „ Hij (dat is bier elk verftandig Christen) moet
y, niet vragen , wat dachten de Voorvaders er van? maar
• wat zegt de Bijbel er van? Wie anders handelt , is geen
• Hervormd Christen ; hij is Roomsch : hij kept aan menj, fchenwoorden een gezag toe , hetwelk Gods Woord alleen
• bezit, juist zoo als de Roomfchen doen . God beware
• ons, dat wij ooit tot zulk eene jammerlijke en God, onteerende dwaling vervallen !" Wat zullen de liefderijke
vrienden daarop zeggen, die de- bouwftoffen belpen verzamele i voor bet „ Handlexicon der meest gebruikel~ke Scheldwoo,den , voor Godgeleerden der
egentiende Eeuw" ? ( Vergelijk den Brief van eenen Onbekende, enz . i n bet Mengelwerk van dit Tijdfchrift voor 1834 . o. VII .) Die vrienden zullen nu reeds boos worden , wanneer zij nog boozer
kunnen worden, dan zij thans zijn ; maar wanneer zij in
ftaat zijn dit Eenvoudig woord tot bet erode toe to lezen, dan zouden wij wel eens even om bet hoekje willen
ftaan, om onze gelaatkundige portefeuille met eenige belangrijke fchetfen to vermeerderen . - Eenvoudig, maar echt
ederlandsch, regt door zee, gaat onze Scbrijver verder .
Hij verklaart, dat elk, die menfcbelijk gezag huldigt in zaken van Godsdienst, niet Gereformeerd, maar Roomsch is .
u komt hij , met flrijdlustige handen, aan bet heilige huisje,
de Geloofsformulieren ; hij leert ons van bl . 16 en verder,
waarin de oorfprong dezer banden en ketens to vinden is
zuivering van de opgelegde blaam door de Satelliten van
Romeo Hoofdplaneet
dit words bewezen door eene aanederlandfche Geloofsbehaling nit de Charta magna, de
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lijdenis ; daaruit wordt to regt afgeleid , dat de I-Iervoinlers
nimmer gewild hebben, dat hunne Schriften en Geloofsbelijdenisfen met den Bijbel gelijk zouden gefleld worden (bl .
18) . -- „ Maar waarover liep dan toch die twist , die met
zoo veel bitterheids gevoerd werd ?" Dit lezen wij hier
met weinige woorden , en velen weten het, wanneer zij nog
eenig ontzag hebben behouden voor de twee gefchiedkundige
ketters van onzen tijd, de Heeren Y P E Y en D E R M OUT ,
die al to waarheidlievend geweest zijn, ja, volgens eenigen,
een klein Inquifitie-folteringetje behoefden . Wederom eenvoudig, maar krachtig, zegt de Schrijver, op then tijd terugziende : „ De kerken daverden van het krakeel . Het
„ ganfche land was in opfchudding en vol van tweedragt
„ en Godsdiensthaat . Men vervloekte en verdoemde elkan• der ; bet was een akelige, jammerlijke tijd . Ik dank God,
• dat ik twee eeuwen later in de wereld gekomen ben ."
(B1 . 22 .) Wij danken er God ook voor.
Vervolgens ontwikkelt de eenvoudige man bet denkbeeld
kerkelijke Synode, uit de behoefte naar eenheid ; hij brengt
ons terug tot de eerfle Vergadering, Hand. KV , en herinnert
ons , dat de ganfche Gemeente , de uitfpraak gehoord hebbende, zich verblydde over de vertroosting . Op eenmaal, en
wel wat al to plotfelijk, fprin_gt onze Schrijver juist op
die plek, waar hij flaan en fpreken en zeer ernflig fprekeu
wil : de Dordrechtfche Synode ! Wij moesten , tot zooverre
gevorderd, eerst van den fchrik bekomen, welke ons floods
overvalt , wanneer deze flrijdleuze words uitgefproken . Wat
hij hier aanvoert , bepaalt zich vooreerst , om ons to overtuigen , dat deze Synode (de Dalai- ama , die nooit flerft)
volflrekt en in geenen deele eenige vertroosting to weeg bragt .
Daarop wordt van acht verfchillende zijden, zeer kort, aangewezen, dat de Dordfche Synode geheel heeft misgetast, van hare magi een ergerlijk misbruik maakte, zoodat,
volgens bl . 32, „ de handelwijze en verrigtingen der Dord• fche Synode de of keuring verdienen van alle ware Her„ vormden, die den Bijbel alleen tot rigtfnoer nemen van
„ bun geloof, geen menfchelijk gezag in de Kerk dulden,
„ en van alle onregtvaardigheid , welke in Gods oog een
• gruwel is, afkeerig zijn ."
Op deze wijze vervolgt onze
onbefchroomde vriend zijnen weg, en komt weldra op de
zoo gewigtige onderteekening . - , Maar deze gefchiedde vrijwillig ." - Voorzeker ! maar wie niet teekende, kon geen
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Predikant worden , werd daarenboven als cen verfoeijelijkc
ketter verbannen . „ Verbeeldt u , (zoo zegt de Schrijver
„ bier even waar als geestig) verbeeldt u, dat de eruzalem,, fche Vergadering tot de Christenen uit bet Heidendom ge» zegd had : indien gij Christenen blijven wilt , moet gij u
• alien laten befnijden ; evenwel wij dwingen niemand : doch
• zoo gij a aan de befnijdenis niet onderwerpt , zullen wij
„ u voor Onchristenen bouden en uit de Christelijke Kerk
• bannen . Zou dit niet inderdaad een gruwelijke dwang ge• weest zijn ?" (B1 . 35, 36.)
u beijvert zich de Schrijver
met hand en voet , om ons duidelijk to maken , dat de
onderteekening een verouderd misbruik is , hetwelk men reeds
lang had behooren of to fchafFen . Men leze zijne w6l gemotiveerde redene-ing van bl . 36 tot 47 . Hij verwerpt bier onbepaald , en wil niet, dat ooit weder eene dubbelzinnige verklaring plaats vinde - hij heeft gelijk : wanneer eene Kerkelijke Vergadering zich moet redden, even als een Espritfort,
die aan bet haspelen geraakt, door dubbelzinnigheden, dan
is ook bier voor de Gemeente weinig vertroosting , maar
zeer veel ergernis en argwaan . - aar eanleiding van dit
alles, waagt de Schrijver bet , eene proeve to geven van
mondelinge of fchriftelijke verklaring ; zie bl . 49, 50 . Deze
verklaring zal aan velen mishagen, aan velen zeker behagen
wij zouden er ons mede kunnen vereenigen ; offchoon bet
mogelijk beter ware (daar wij flu toch eens zbd ver gekomen zijn) alle bander to verbreken, uitgenomen die, waardoor domnre, gevajrlijke en razende menfehen moeten bedwongen worden .
Uit ons verflag blijkt reeds, wat men bier to vinden en to
wachten hebbe : echte mannentaal, eenvoudig duidelijk betoog, nadrukkelijken ernst, en--let wel---geen enkel fchetd
sword. Wij geloovdn, dat dit zeer liberale flukje nut kan
Richter, en reeds gefiicht heeft. Wij wenfchen aan de vervolgde waarheid dergelijke kampvechters ; zij bezit er meerdere in ons Vaderland . Men leere zoo eenvoudig , zoo gematigd, zoo onbewimpeld fchrijven en fpreken ; bet is hoog
tijd geworden . De floute kinderen , die den flillen en denkenden man op ftraat uitfchelden, met flijk werpen en een
vreefelijk gefchree w maken, moeten in de kinderkamer worden opgefloten , tot dat men bun wat meer fatfoen geleerd
heeft . Wij achten den Schrijver van dit Eenvoudig woord
juist daartoe gefchikt ; hij weet echter, hoe lastig die floute
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knapen zijn : „ lit voorzie veeleer, (zegt hij bl . 59) dat de
• verdwaalden mijne bedoeling miskennen, en mij voor eenen
„ lasteraar , en mijn boekje voor een lasterfchrift uitmaken
• zullen ." Dit zal dan ook zeer waarfchijnlijk bier en daar
plaats grijpen ; maar daardoor verliest de goede zaak niets .
Wij wenfchen den krachtigen Schrijver, dat hij, ook door dit
flukje, iets moge verrigt hebben ten beste van bet Rijk van
j E z u s , en dat hij , van alle zijden onderfleund, „zal blijvem
• ijveren voor den Bijbel en voor de vrijbeid , met welke
• C II R I S T u s ons heeft vrijgemaakt, we] verzekerd dat hij
• bet goede deel heeft gekozen, dat van hem niet zal weg• genomen worden ."
Bedenkingen over de Ontboezeming van R . E G E S , Predikant to
ieuwolda, door een onderzoekend Gereformeerd
Protestant . Te Groningen, bij M . Smit . 1834. In gr. 8vo .
73 BI. f : - 50.

D

e Schrijver wil dit flukje niet als een Tegen- of Twistfchrift befchouwd hebben . Hij wenschte lechts bedenkingen
mede to deelen , die mogelijk tot nadenken aanleiding kunnen geven en bet oordeel over vele thans ter fprake zijnde
b~Vzonderheden uitbreiden . Hij verfchilt namelijk in eenige
punten niet weinig van Do . E G E S . Hij zegt , bl . 27
•
een, de oorzaak van bet feparatisme, als eer le oorzaak,
moet alleen worden gezocht in de nog befiaande Dordfche
Geloofsregels ." En bl . 33 : „ De Heer E G E s houdt de leer
der Dordfche Synode voor eene flevige leer . Ik vind er flechts
veel goeds in . Een derde zal er weinig goeds in vinden . Een
ander daarentegen wil hare (derzelver) onfeilbaarheid . Hoe
zullen al die partijen vereenigd worden ? Geen E GE S zal
met zijn gematigd flelfel bier iets vermogen ; maar bet kwaad
moet in den wortel worden nangetast, de Formulieren moeten geheel ter zijde worden gefleld, en elk eeraar predike
dus naar zijn licht ." De Schrijver, die geen Predikant fchijnt
to zijn, wil dus vrijheid voor alien en flaat fcheiding voor ;
maar wat dan? . . . .

Chronologisch Overzigt der ederlandfche Porflen , door . G .
v I S S C H E R, Hoogleeraar aan de Univerfiteit to Utrecht .
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lfle en 2de Iflevering . Te Utrecht, bij C . van der Post, r .
In fol. 78 Bl. f 5 - 50.
Toelichtingen tot bet Chronologisch Overzigt der
ederlandfche
For len , enz . Te Utrecht, bij C . van der Post, r . 1833 . In
gr. 8vo. 68 Bl. f : - 75.
Verhaal van de Belegering der Citadel van 4ntwerpen door
bet Franfche
eger, in Dec . 1332, erz . Door j . W . T.,
voormalig Oicler der Genie . Uit bet Fransch vertaald. Met
eene Plan en Kemrt, enz . Te Zaltbommel, bij . oman en
Zoon . 1833. In gr . 8vo . 152 Bl. f 2 - 40 .
Gederkwaardigheden nit bet
van haar huwelijk tot na
Uit bet Hoogduitsch . Met
oman en Zoon . 1833 . In

even der Hertogin V A B ERR Y,
hare gevangenneming to antes.
Portret . Te Zaltbommel, bij .
gr . 8vo . 90 Bl. f 1- 20.

Overdenkingen over de tegenwoordige buiten- en binnenlandfche
Staatkunde van Grootbrittanje en bet Ministerie van ord
aar bet Engelsch . Te Alkmaar,, bij . A . M . W.
G R E Y.
le Sage -ten Broek . 1833 . In gr . 8vo . 84 Bl. f : - 90 .

Het Chronologisch Overzigt

van den Hoogleeraar V I s s CH
HER
is natuurlijk ingerigt naar zijne wijze van inzien der duistere
punten onzer Gefchiedenis, waarbij hij b . v. omtrent A D A, als
Gravin, W A G E A A R fchijnt to volgen . Wij willen hierover niet twisten, to minder, daar het hier om tijdsbepaling,
niet om regt to doen is .
aar ons inzien beantwoorden beide
Afleveringen aan het oogmerk . De Toelichtingen in 8vo . van
het werk zelve in fol . behooren er volftrektelijk bij . Wij
wenschten, dat dezelve dan ook in het eigene formaat waxen gedrukt .
Aan alle beminnaars der Gefchiedenis van ons Vaderland,
voor zoo ver zij het oorfpronkelijke misfen, bevelen wij het
Yerhaal der Belegering van de Citadel van 4ntwerpen aan .
Alle noodige befcheiden en bijlagen vindt men bijeen ; en joist
omdat een Franschman het oorfpronkelijke gefchreven heeft,
is de lof, onzen dapperen landgenooten toegezwaaid, des to
onpartijdiger.

even der Hertogin V A
De Gedenkwaardigheden uit bet
laten veel to wenfchen over. Men vindt er wei-
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nig meer, dan nit de nieuwspapieren bekend is, en onder
anderen niets van haar tweede huwelijk met een' Italiaanfchen Vorst .
De Overdenkingen over de Staatkunde van Grootbrittanje zijn
zeer gefchikt, om ieder to doen inzien, aan welke misflagen
ord GREY en de zijnen zich fchuldig waken, en welke
ontwerpen hunne partij koestert . Intusfchen, het is een opftel van de zijde der Tories ; en men vergete niet bij de lezing ook bier toepasfelijk to maken het bekende : Iliacos
intra muros peccatur et extra . Tegenwoordig zijn de fnigs
onze vijanden ; maar men wane niet , dat de Tories in waarheid zoo veel beter jegens ons gezind zijn . Eigenbelang, met
verzaking van alle regt en billijkheid , is van ouds het karakter
der Britfche Staatkunde bij alle partijen . De Franfche Staatkunde , zoo wel onder de B o U R B o s als onder andere Gezaghebbers, is in den grond der zaak niet beter . Maar de
Franfchen huichelen fteeds, eenigen eerbied voor de regtvaardigheid to koesteren ; de Engelfche Staatslieden zijn to trotsch,
om bunne fnoodheid achter een masker to verbergen . Wanneer
zal Europa van al dat gefpuis worden verlost? Als Vorften
en Volken zich zullen beteren elt wijs worden . Tantum !

De Batavieren . In vier Zangen . Door . V A DE $ ROE K .
Te eeuwarden , bij H . C . Schetsberg . 1833 . In gr. 8vo .
96 B1. f1-80 .
_l oen de Heer V A D E B R o t K het voornemen opvatte ,
om dit gedicht to vervaardigen , ftelde hij zich voor , een
tafereel van de zeden en gebruiken der Batavieren to fchetfen ; maar hij is van dat plan afgeweken . Het was (wij fchrijven dit een en ander nit de Foorrede letterlijk af) zijne gebrekkige of eng beperkte kennis van de gefchiedenis in het
algemeen en van die onzer voorvaderen en al derzelver aanhangige omftandigheden in het bijzonder, waarover hij zich
beklaagde . Daarom floeg hij zijnen eigenen weg in, en zocht,
zoo veel mogelijk, bijpaden, welke hem toch niet geheel
zijdelings afvoerden. Daarop zouden wij nu wel lust hebben,
met H 0 R A T I U S to antwoorden
Sumite materiam vestris, qui fcribitis, eequatn
V ribus .
I-iet verftrekt den Heere

V A

D E

B ROE K

op

zichzelf
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niet tot fchande, dat hem die naauwkeurige kennis ontbreekt,
welke gevorderd wordt tot bet fchetfen van een tafereel van
de gefchiedenis, zeden en gewoonten der Batavieren ; maar
wij houden bet daarvoor, dat het in 't algemeen niet is nan
to prijzen , wanneer men , evenwel zulk een onderwerp tot
zijne poezij kiezende, er van maakt, wat men er van maker
kan, en bijpaden gaat zoeken . Dat de Dichter zijnen eigenen weg gaat, daarover behoeft hij zich nooit to verontfchuldigen ; wij verwachten dit van hem : maar bet verzenmaken is geene verpligting, en waartoe dan eene ftof aangegrepen, van welke men vooraf erkent : „ ik ben er niet
voor berekend" ? Echter fchijnt ook nog eene andere reden den Heer V A
DE
B R O E K teruggehouden to hebben
van bet geven eens dichterlijken tafereels van de zeden en
gewoonten onzer voorvaderen , de Batavieren . Hij achtte
de poezij to zeer beperkt , wanneer een tijdvak , door haar
gekozen, vol is van elkander gelijkende gebeurtenisfen . Zoo
kwam hem voor de gefchiedenis der Batavieren to zijn. Hunne
zeden, hunne gebruiken, hunne feesten en plegtigheden zwonken (zwenkten), zoo veel hem bekend is, om dezelfde fpil,
en hielden immer eene aan elkander gelijkende gedaante . Zoo
was bet met hunne wijze van oorlogen ; en bet befchrijven
van den treffen is voldoende, om alle hunne veldflagen to
doen leeren (doers of leeren is overtollig) kennen . Wij zijn
dit met den Dichter eens, maar ontkennen de ingewikkelde
gevolgtrekking, alsof deze gelijkvormigheid de zaak ongefchikt voor een dichterlijk tafereel zou waken . Men behoeft
toch zulk een tafereel juist niet tot de dikte van een matig
boekdeeltje uit to fpinnen . En waarom zou men niet in
eenen zang bet huifelijke leven der Batavieren kunnen fchetfen. ; in eenen anderen een tafereel van hunne vroegere gefchiedenis ophangen, en in eenen anderen weder hunne wijze
van oorlogvoeren fchilderen? Wilde men bet eerfte, dat altijd
nog al uitgebreid is, afdeelen ; welnu ! men vange aan met
eene dichterlijke fchildering van den grond , en fchetfe er den
Bhtavier, gelijk hij leeft van jagt en visfcherij , in de eenvoudige but , met gade en kroost . Men wijde eenen anderen
zang aan de teekening van zijn burgerlijk leven en eenvoudige
Godsdienst . Men doe in eenen derden eenen eerbiedwaardigen grijsaard optreden , die voor de hem op een feest omringende jeugd op forfcben Bardentoon een tafereel ophangt van
vorige dagen (waarbij dan wel de togt der oormannen naar
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Italie, die, door den Cimbrifchen vloed verjaagd, de volken
met zich zuidwaarts flepen, in aanmerking komt, zonder nog,
gelijk hier, twee der vier zangen in to nemen) ; terwiji de
opftand tegen de Romeinen onder c I V I I s , gelijk bier, de
ftof tot eenen vierden zang oplevert , waarbij uitmuntende
gelegenheid is , om der Batavieren wijze vaif oorlogvoeren to
doen kennen . Een dichtfluk, op deze of dergelijke wijze
ingerigt , zou met meer regt den titel : de Batavieren kunnen
voeren ; der Cinrbren togt , bij welken onze voorvaderen toch
flechts zeer ondergefchikt zullen geweest zijn, zou minder
op den voorgrond ftaan ; en , om niet meer to noemen, de
eenheid ware veel beter bewaard gebleven . Tot zulk een tafereel behoort kennis , bet is waar ; maar T A C I T u s' gulden
boeksken : de moribus Germanorurn is in onze taal door V A
overgezet ; de gefchiedenis is , blijkens bet voor ons ligwI
gend werkje, aan V A D E B R o E K genoegzaam bekend ; bet
werk van E G E BERT S : aloude flaat der Pereenigde ederlanden is gemakkelijk to bekomen ; en wie den regten toon
wil leeren kennen, die leze flechts K 0 P S T o c K'S HerD E
B R 0 E K zekerlijk
rvansfchlacht . Het ftond aan V A
vrij , to geven, wat hij wilde ; maar wij gelooven niet onbillijk to oordeelen, wanneer wij bet daarvoor houden, dat
hij of bet plan van zijn dichtfluk , of den titel had moeten
veranderen .
a deze algemeene aamnerking willen wij den inhoud eenigzins breedvoerig opgeven ; de titel en aard des werks lokken
ons uit, om wat langer bij dit dichtftuk flit to ftaan .
in den eerflen Zang fchildert de Dichter C A U D I U S,
een' grijzen Batavier, gelijk hij faat aan den oever van den
Rijn , denkende aan vroegere dagen . Zijn zoon B RU 0 voegt
zich bij hem met de klagt
't Is ons alleen gegund, den naam van vrij to dragen,
Maar Romes adelaar, alom zoozeer geducht,
Befchaduwt onzen roem met uitgebreide vlugt ;
Dat wondt mij diep de ziel .
C

AUDIUS :

Betoom uw drift, mijn zoon!
Meet uwe en s vijands kracht en wacht de hulp der GoOn .
D R U o meent , dat de Goden zwijgen , ,, als verheugd om
onze tegenheden ." C A U D I U S zal hem doen hooren,
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hoe die bijfland blonk in 't lot van 't voorgeflacht,
Eer 's hemels wil bet yolk op dit ons erfgoed brags .
Het daarop volgende is de befchrijving, hoe „'t moedig
yolk de floute Cimbren" volgde , en „ de onweerflaanb're magi van 't Westen en van 't
oorden" vereenigd trok
„ naar Itaaljes vruchtbare oorden," na beflechten twist tusoordfchen Veldheer ," en
fchen T E U C H U B 0 D, den „
U s , den „ gebieder der Germanen . " Dit alles words
B R E
alzoo in den mond van c A U D I U S gelegd ; maar bet is als
zoodanig Diet door " „ aangeduid , en de geheele hooding van
then Zang heeft ook oneindig meer van de taal des Dichters
zelven, geiijk bet dan ook zelfs door eenen „ Germaanfchen
Bardenzang" afgewisfeld en door een „
oordsch Krijgslied"
gevolgd words . Echter was bet genoemde duidelijk genoeg
de bedoeling van den Dichter, daar hij in bet begin van den
tweeden Zang C A U D i u s doet voorkomen, als die
reeds zijn zoon verhaalde ,
Hoe cle edele Germaan op trotschheid zegepraalde ;
waarna de grijze held voortgaat met verhalen, hoe
oordfche leger, . . . na menig bangen dag,
Het
Itaaljcs vruchtb'ren boom en held'ren hemel zag ;
en BRE

US

eischte, als wettig loon voor goed en bloed en leven,
Dat Rome een vruchtbaar land zijn yolk ter woon zou geven ;
waartegen hij aan Rome , als ,, kostb'ren ruilprijs ," aanbood, om „ de vrijheid, waar ze ook roept, met kracht
ten dienst to flaan ." Maar
trots(ch) zag de,adelaar, wien roof ten voedfel flrekte,
Wiens uitgebreide vlugt reeds zooveel rijken dekte,
Op d' ongetemden held van 't kille
oorden veer.
Het heette nu
Die boon eischt bloed ten zoen ! Op

oordfche helden ! op Germanen ! grijpt bet zwaard .

Thans volgt de befchrijving van den flag :
Verfchriklijk was de fchok, verfchriklijk 't eerfle botfen
Der beide legers ; met de zwaarden en de knodfen
Ving 't
oordfche krijgsvolk aan , enz .
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tot dat eindelijk „ Rome wij kt en B R E N N U S zegepraalt : '
Maar bet overwinnend leger werd doof „ voor 't vaderlijk
vermaan der ouden en der wijzen," daar bet, in bet zoele

Zuiden, „ onbekend genot zoekt in dartele vermaken ." Dit
ziende, wil „ oud Rome zich wreken ;"
En eer men weerfland biedt met zaam vereende kracht,
Vlugt reeds der Cimbren heir voor Romes legermagt .

En eer zich Romes magt op 't Noordfche heir kan wreken,
Is 't reeds met fchande en fchuld Itaaljes grond ontweken .
Wij hebben op dezen Zang weder dezelfde aanmerking,

als op den vorigen . De Dichter verliest terflond uit bet
oog, dat niet hij bet is, maar C L A U D i U s , die fpreekt, en,
tusfchen de befchrijving in, weder een „ Lied van R A DB o U D , den Priester," opzegt .
In den derden Zang is bet tien jaren geleden, „ finds de

grijsaard, BRUNO's vader, zat van 't leven, de oogenfloot ."
Thans bukte Germanie voor Romes juk , en flechts ,, bij 't
hoogtijd vieren" liet bet „ vrolijk aangeheven lied den
ouden roem van de dappere vaderen aan bet nakroost hooren . " Bij zulk een feest wekte bet „ Lied van F E N N A ,"
de dochter van B R U N O , tot den ftrijd en hare gezellinnen
om „ kranfen to vlechten oin de flapen van den uitverkoren held ."

Hij zal de monflers vellen ,
Die brasfen in ons bloed ;
Hij zal onze eer herflellen,
Met onverwinb'ren moed .
Maar
Ben woeste knaap, met kronk'lend gitzwart hair,
Dringt door de fchaar der blijde feestgenooten .
Het is „ de floutfle lijffoldaat,"
Op 't allernaauwst aan 't Opperhoofd verbonden,
Door Rome als Vorst op Bato's erf gezonden .
Deze wit zich ,, voor FEN N A'S lied wraak verfchaffen ,"
en Romes hoon met haar bloed uitwisfchen . Een oude Batavier echter
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Schiet ijlings toe en roept, door drift vermand :
,, Oncvang den dood van de oudfte flavenhand .'
Dit is bet fein van den opftand
De vader ijlt , de zuster fpoort den broeder
Ten kampftrijd aan, de diepgeroerde moeder,
Schoon aangedaan door 't daverend gejuich,
Geeft aan haar zoon 't begeerde wapentuig .
Deze Zang is , in ons oog, de best gelukte van bet geheele gedicht . Fiksch is b . v . de navolging van bet bekende :
het bloed der martelaren het zaad der kerke :

Wij zullen juichend zingen,
Hoe zwart de toekomst fchijn' ,
En 't bloed der jongelingen
Zal 't zaad der vrijheid zijn.
Vierde Zang .
Civilis , die de vrucht van vreemde kennis plukte ,
Op wiens beleid en deugd de tijd bet zegel drukte ,
Gehard in 't worftelperk van dikwerf knellend feed,
Ziet zich als wettig hoofd met de oppermagt bekleed .
Nu rust men zich toe ten ftrijde, en
Die maar vliegt heinde en ver en zamelt ftrijdb're mannen ,
Die met bet groeijend heir vrijwillig zamenfpannen,
Als ftrevend naar 66n doel, en reeds de derde nacht
Bedekt in 't open veld Civilis legermagt .
» Romes weelderige afgezanten" vernemen deze tijding
„ bij 't glinft'ren van de feestbokalen ." Nu roept de Landvoogd de hoofden zamen ; „ de heete ftrijd vangt aan ," en
„'t glinfl'rend lemmer, rondgezwaaid door d' ijz'ren arm
van BATO's zonen, doet de dapp're Romers zwichten ."
Eindelijk

Stijgt 's overwinnaars kreet bij 't glinfl'ren van bet ftaal :
„ De Goden zijn geloofd ; ons is de zegepraal!"

Nu „ ftijgt luid der Barden lied in 't plegtig avonduur. "
En aan bet Plot :
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Op de afgebroken brag
Wordc roemvol'c fchoonst verbond , ten loon der dapperheid ,
Die 't flavenleven haat , op wooed en ced gefloten .
Wij hebben in dit Dichtfluk vele fraaije plaatfen aangetroffen ; maar mogen eenige aanmerkingen, die wij onder
her lezen maakten, niet terughouden . En clan koint ons
de coon van fommige der ingevlochtene Gezangen voor, niet
de ware to wezen . Het „ Noordfche Krijgslied" b . v . heeft
weinig Noordfc,'ze kleur . Wij zullen flechcs den enkel voorbeeld aanhalen, en ieder zal terflond het onderfcheid gevoelen . „ Voort dan," is hat bij VAN DEN L R O E K
Voort dan , dapp're Bondgenooten !
Tart zelfs 't woeden der Natuur ;
Digt gefchaard en vastgefloten
Tot een onverbreekb'ren muur !
Straft wie roekloos ons befpot
Odin-zelf zal voor ons waken, aller Goden Heer en God .
Nimmer fidd'ren Noordfche mannen :
'i Zwaard vlamc als een blikfemllits .
Waar wij onze bogen fpannen,
Scherpt de dood der pijlen fpits ;
\Vie ons to overwinnen cracht,
Odin-zelf is onze Koning, hij befchermt ons door zijn ma gt .
Welk eene geheel andere tint heeft bet volgende , ook nit
een Noordsch Krijgslied, bij WALTER SCOTT (*) :
Waar't zwaarst en dapperst wordt geflre n,
Zweeft Odin's dochter voor u heen ;
Verneem, was zij a zal vermelden
Of zege en roem en lof op aard',
Of, zoo u 't doodend flaal niet fpaart,
In 't fchoon Walhalla 't loon der helden .
Daar words de meede u toebereid ,
Kamp en genot in eeuwigheid .
op, knapen, ridders, moed en lust!
Treft, als de orkanen uwer kust!
)ezelfde aanmerking zouden wij kunnen waken umtrent
*) De Zeeroover, D . II , bl . 2 3 . Nederd. vent .
C c
BOEKBESCU . 183, No . 9 .

398

L . VAN DEN BROEK

bet Bardenlied in dien zelfden Zang, den coon vergelijkende
met lien b . v . in K L o P S T o c K's even aangehaald Dramatisch Dichtfluk, of met den hoorzang van tIELMERS voor
de Hollandfche Natie ; maar wij moeten ons bekorten .
De vergelijkingen, en dit achten wij in bet onderhavige
Gedicht een antler gebrek, zijn al to menigvnldig en uitgewerkt . Bladz . 37-39 vindc men op 32 dichtregels eene
van 8, eene van 6 en eene van 3 regels, en zoo is bet
bijna door bet ganfche boekje been . Dit is, naar ons gevoel, eene ongevallige overlading met pronk ; terwiji dan nog
vele dier vergelijkingen, wij zullen niet zeggen verkeerd,
maar vrij zonderling zijn ; b . v . bladz . 18 :
Gelijk bet wasfend graan, met gouden glans omtogen,
Door 't fuizen van den wind, die dartel blaast, bewogen,
Al golvend zich vertoont , met rijken dos getooid,
En zoo langs d' akker rolt, die fchier onmerkbaar glooit,
Zoo daaldc ook 't leger of
en bladz . 91 :
Gelijk een donderflag , die 's hemels wraak doet duchten ,
Den tempelfchenner dwingt bet heiligdom to ontvlugten,
Zoo jaagt des Veldheers dood , bij 't klimmende gevaar ,
Den fchrik voor eigen fchim in Romes legerfchaar .
Het heeft ons ook gehinderd, dat in den mond van C L A uu s de ware moed vergeleken words bij dien der Romeinen ; bladz . 13
D t

Hier woonde een edel yolk, naar waarde nimmer to achten,
Begaafd met Roomfchen moed.
Bladz . 23
Maar d' eed'le jongeling, die door den mood eens Romers
Bezield -Bladz . 47 doet bet de Dichter, of eigenlijk c L A u D t u S,
voorkomen, alsof „ 't verhittend druivenfap" den ,, zuiv'ren dronk, dien de Natuur tot lafenis fchenkt," verdrongen had, na der Noormannen inval in Italie. Van bet
druivenfap in eigenlijken zin moge dit waar zijn ; maar de
Noordfche volken waren toch op bet punt van drinken nim-
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mer matig. H E L M E R S zegt ook wel , in ziinen aangehaal .
den Voorzang :
Wet pocht ge (Romeinen) op purp'ren druiventrosfen !
Her nat des Rijns lescht ook den dorst .
Zij lieten her Diet bij her nat des Rijns . Diem noctensque
continuare potando , nulli probrum , zegt van hen T A C I T U S ,
en zelfs in Valhalla verwachtten zij oude meede en krachtig bier ; geliik bier dan ook , en to regt , bij herhaling
gefproken words van „ gistend graanvocht" en „ geestrijk
vocht in broze vaten ."
Bladz . 78 dunkt ons de taal van C I V I L I S tot den grijzen BRUNO :

En gij, mijn Bruno ! die nu de oppermagt laat varen,
En willig hulde doet aan mijn beleid en jaren,
van verwaandheid . niet vrij to pleiten .
Onaangenaam zijn ook vele herhalingen . „ Riet en lies"
(lisch) komen was al to dikwijls voor, gelijk ook de viam zich
gedurig „ krult om her offer", en de Rzjn bij de meeste
befchrijvingen of aanduidingen van her terrein to veel eene
hoofdrol fpeelt .
Wij ontmoetten almede vele verkeerde woorden . Omflempeling, bladz . VI, is zonderling ; kille Rijn, bladz . 7, een

De Druide, bladz . 26, is „ door
min gepast Epitheton .
zijn zilverblanken baard" niet zoo zeer ontzagchei k, als
wel eerbiedwaardig. Ben beukelaar, ald ., kan wel voorzien
of beklonken zijn „ met koop'ren praal" (*) , maar niet bemaald, d. i . befchilder-d. Bladz . 75 : „ Her zwart gewaad,
waarin de nacht bet woud verhulde ;" waarom niet de wouden hulde ? War is, bladz . 70, dikkende asfche ? Ros-

fenbaard, bladz . 25, is paardenbaard ; her moet zijn rosfe board.
Ten gevalle van maat en rijm, zijn er ook eenige confructien en woorden, die er, zonder then dwang, niet zouden gevonden worden . Wij teekenden aan : Bladz . 15 : ver(*) Dat de oude Germanen veel werks maakten van her
befchilderen hunner fchilden, kan men, des verkiezende,
nazien in de Nederd . vertaling van K L O P S T O C K'S Hermansfchlacht, bladz . 197 . Rec .
C c 2
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volgen 't weerloos wild ; moet zijn : 't weerloos wild vervol-

gen . Bladz. 16 :

„ Sunna's flralend licht de card' door zijn

aanblik tergt." Bladz . 42 : Zorgloosiseid. Bladz . 56 : verheerd (overn'onnen .) Een harde regel is bladz . 53 : „ 't
Manlijk oog kon niet moor flonk'ren, bij 't der borst ontvloeid verhaal ."
Ook hinderen taalfouten, als : bladz . 18. vervong ; bladz .
19. vloden voor vloodt en eisc!iten voor eischtet ; bladz . 20.
den nood (eerfle naamv .) ; bladz . 37 : „ 1 oont Rome uw
dapperheid, tot dat bet de eerkroon bied, een vriendfchap
affneekt ," enz . bet moot of biedt of affrreek' wezen ; bladz .
28 . overfcireed (deelwoord) ; bladz . 88. de Rijnfiroom (vierde naamv .) ; bladz . 68 . bet volk verbaast, waar VAN DEN
B R O E K meent :
bet yolk is verbaasd ; maar zegt : hoc yolk
wekt verbazing. - Druit- en punctuatie-fouten zullen wij
maar overflaan .
Poefies, par Mademoifelle F[ . VAN DEN D E r, G :-i . Breda .
Imprimerie de W. a. Oukoop . 1833 . 132 pag . pet . en Svo .
Het Erflied onzer Vaderen . Te 's Gravenhage , bi, G . Vervloet . 1833 . In gr • . 8vo . 8 Bl. f : - 20 .
De gedichten van Mejufvrouw VAN DEN B E R G H fchijnen
ons zeer wel in harmonic to flaan met de taal, waarin zij
gefchreven zijn . Bevalligheid , verrasfende wendingen , zacht
en teeder gevoel , doch dat altijd door zekere luim gewijzigd en getemperd words, kenfchetfen hare Muze : en wie
zal niet toeflemmen , dat bet Fransch (met hetwelk de Dichteres genoegzaam vertrouwd is , om er hare denkbeelden en
gewaarwordingen ongedwongen in tilt to florten) joist voor
zulke foort van poezij uitnemend berekend is ? Verhevenhcid, kracht, floutheid, eigenlijken hartogt, beeldrijke en
bezield :e taal moot men in dit bundeltje niet zoeken . De
Dichteres laat zich ook niet voorflaan , in bet hoogere gobied der Dichtkunst uit to munten of to fchitteren . Zij
wenscht aan eon fmaakvol publiek flechts zoo ver to behagen, dat men hare tooncn met welgevallen aanhoore ; en
wij twijfelen ook niet, of dit lieve bundeltje zal vele le .
zers en lezeresfen vinden .
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Als Nederlander echter was Recenfent het nieuwe Wilhelmus van Nas/auwen , onder de benaming van Erf ied onzer
Vaderen door eenen ongenoemden vervaardigd, (de Dame
vergeve ons doze openhartige bekentenis !) nog meer welkom . I-let is keurig en vloeijend gedicht, ademt bet echte
vaderlaudfche gevoel, en, hoc eenvoudig en onopgepronkt,
(gelijk bet ook wezen moest) is bet echter levendig en bezield . Wij wenfchen, dat bet welras op aller lippen zweve
en in aller harten wedergalme! Gaarne zingen wij den
Dichter na
„ G een lied, geleerd van vreemden ,
Kionk ooit zoo fier, zoo fchoon !
Kom, Echo onzer beemden,
Ons hart herkent uw' toon !
Gij , lied van Nasfau's helden ,
Gij , Marnix' vrijheidsbee ,
Verjaard op onze velden,
Verjaard op onze zee!"
Taalkundig Illagazijn, of gernengde Bijdragen tot de kennis
der Nederduitfche Taal ; b eenverzarneld door A . D E L A G E R .
Ije Stuk. Te Rotterdam , T . J . Wijnhoven Hendrikfen . 1833 .
In gr . Svo . VIII en 102 bl. f 1 - 10.
Coo wel bet oogmerk van den kundigen D E J A G E R , als
de wijze, waarop hij tot dusver in de verzameling van zijn
Taalkundig Magazijn is to werk gegaan, kunnen wij niet anders dan toejuichen . In dit eerfle Stuk ontmoeten wij eerst
eene Ver :'sandeling over de Naamvallen [in onze taal], door
den I-leer G O R L I T Z ; welke Verhandeling to voren was medegedeeld in bet Magaz?jn van Onderw~s en Opvoeding, IVde
Deel , maar , na herziening door den Schrijver , aan den Verzamelaar voor dit tegenwoordige Tijdfchrift is afgeflaan . Onder die opmerkingen , welke bijzonder onze aandacht trok_
ken, behoort betgeen er gezegd wordt van den tweeden naamval , namelijk , wanneer doze vbdr bet beheerfcbende woord
mag gefleld worden, gelijk in Davids pfalmen ; wanneer niet,
gelijk in de foldaten des regenients , nooit des regernents foldaten . Gaarne hidden wij bier echter zien bijgevoegd, dat ook
in dit opzigt den Dichteren eene grootere vrijheid vergund
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is. Zeer juist is verder hetgene bepaald wordt omtrent de
gevallen, waarin her voorzetfel van door eenen tweeden
naamval kan vervangen cvorden, gelijk de verdienjlen van den
man of des mans verdienfen, of ook de verdienflen des
mans ; dock daarentegen een man van verdienflen, een Amflerdammer van geboorte, een kind van twee jaren , enz . waar
van geenszins met zijnen vierden in een' eenvoudigen tweeden naamval mag worden veranderd . Na deze Verhandeling
volgen Taalkundige bifzonderheden, voornamelijk over uitfpraak
en fchrijfw~ze , door D . B o :t4 x o r F , H . z w . , welke blijken
geven van her fijn gehoor en her fchrander inzigt des opltellers, onder anderen her aangemerkte op de ongelijkvormigheld der meest aangenomene fpelling in her meervoud der
naam- en de onbepaalde wijze benevens bet meervoud in den
tegenwoordigen tijd der werkwoorden, - op 1k, iken, ikken,
b . v . monnik maakt monniken ; waarom dan leeuwrik en leeuwerik , leeuwrikken en leeuwerikken ? B o FT H o F F (waarin wij
hem gaarne bijvallen) wilde de k nergens verdubbeld hebben
in then toonloozen uitgang, en this ook even min in her
meervoud van kievit, waar hij kieviten boven kievitten verkiest . - Voorts treft men in dit eerfle Stuk nog eenige
Taalkundige opmerkingen aan , uit brieven van Mr . B I L D E RD Tj K getrokken , waaronder die over elkander en malkander .
Meer over dat elkander en malkander (d . i . elk den ander,
dus met elkander, elk met den ander ; en manlft den ander,
dus met malkander, manl~k of hoofdelijk, ieder mensch of
man met den ander) vindt men in de gemengde opmerkingen
van den Verzamelaar zelven, die zoo deswege, als om bet
overige van den inhoud, dit eerfle Scuk tot een wezenlijk
fieraad ftrekken . Niet minder welkom zal den Taalbeminnaren de laatfte bijdrage wezen, zijnde eene Proeve van Taalkunde uit een, in het Oud-Nederduitsch gefehreven werk uit
den Karolingifchen tijd ; door den Hoogleeraar A . Y P E Y ; namelijk Pfalm 54 , vs . 7-9, en eenige andere Pfalmen, met
de vertaling in onze hedendaagfche fpraak onder elk vers .
Men zal daaruit onder anderen zien , hoe onze taal , even
gelijk meestal de Oud-Duitfche tongvallen, weleer veel vloeijender en klinkender was , dan tegenwoordig : want niet alleen treft men er zelden die hinderlijke opeenftuiting van medeklinkers aan , welke bet tegenwoordige Hoog- en Nederduitsch zoo dikwerf froef en ftootend maakt ; maar ook ontmoet men telkens, in plaats der doffe e en en, de uitgangen
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a o , an , in en on , ja ook , voor bet verouderde es in

den tweeden perfoon van bet enkelvond, bet welluidender
dos ; en zulks zonder dat daarom de doffe e, die op zijnen
tijd niet onbevallig is, geheel zoude ontbreken . Men hoore
b . v . Pfalm 54, vs . 7-9 (de th waarfchijnlijk uit to fpreken
r
r
bijna als d) : „Bekere uvel flundo minon : an warheide thinro
te-fpreide fia . Willico fal is offran thi : in begian fal is
r
namin thinin , Herro ! wanda guot ist . Wanda fan allin arbeir

I

I

din generedos to (thu ?) mi : in ovir fiunda mina fcouwoca
r
oga min ." En Whim 55, vs . 6-8 : „ Forthta in b ivonga
quamon ovir ml : in bethec(c)oda mi thuisternusfi . In is
r
quad : wie fal gevon mi fetheron alfo duvon ; in is fliugon
fal in raston fal . Ecco, firroda is fliende (fliunde?), inde
bleif an eudi ."
Wij wenfchen den Heere D E j A G E R alle onderfteuning bij
zijne belangrijke en nuttige onderneming ; terwijl wij eindigen
in de hoop, dat hij telkens, even als nu, iets van zijne
eigene pen ons zal mededeelen .
De Invalide . Historisch-romantifche Tafereelen uit lateren t jd,
door e . S P I N D L E R . III Deelen . Te Haarlem, bii de Wed.
A. Loosjes , Pz . 1832. In gr. 8vo . 874 Bl. f 8 - 40 .
De Schrijver van dit nit bet Hoogduitsch vertaalde werk Is
uit zijne vorige fchriften reeds bekend ; bet tegenwoordige
zal bet thans waarfchijnlijk bij velen ook al zijn ; en wie
nieuwsgierig is , om de beeldtenis van s P I N D L E R to aanfdhouwen, die vindt voor den titel van her eerfte Deel gelegenheid, om hieraan to voldoen . - Het tooneel der Gefchiedenis is bier meestal Frankr k , en wel in bet tijdvak van
1789-1815, waaruic bet (dit willen wij der Uitgeeff}er over
bet geheel wel toeftemmen) ,, met eene fikfche hand ont„ worpene en meesterlijk als naar bet leven uitgewerkte Ta„ fereelen" vertoont ; offchoon er hier en daar eene zekere
wildheid in heerscht, die ons niet behagen wil . Er komen
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vele werkelijk beftaan hebbende perfonen en gebeurtenisfen
van dien tijd in voor, die dikwijls veel meer belang, dan
de verdichte hoofdperfonen , inboezemen , en om welke to
kennen men waarlijk ook geene verdichting noodig heeft . Volgens den titel is de held dezer Gefchiedenis flechts tin ;
maar volgens den doorloopenden inhoud des werks zijn er
twee : doch met de eenheid, zoo wel als met de goede aaneenfebakeling, zonder geduchte luchtfprongen, nemen her
fommige Romanfchrijvers zoo naauw niet . De eene is dan
de op den titel vermelde Invalide D I E U D o N N>, gezegd
S A N S-R E G R E T, die , wegens in 4merikel bekomene wonden, op voorfpraak van den Prins V A N C 0 N D z, in bet
Koninklijk Hotel des Lualides to Pew s gepiaatst is ; de andere, de Burggraaf D A Al M A R T I N , Officier bij de Koninklijke Lijfwacht . Beide verlaten al fpoedig de zaak buns Konings , vatten de wapenen op voor de Republiek , en dienen
naderhand N A P o L E o N : beider lot wordt ook hoe langer
hoe meer tot ~dn gebragt, hoewel fomtijds vrij avontuurlijk ;
en beider gefchiedenis eindigt met bet fneuvelen van s A N SR E G R E T, bij gelegenheid van N A P O L E O N'S laatften val, en
(want dit is zoo in de romantifche orde) met bet huwelijk
van zijnen zoon V I C T o R I N en s u z o N, dochter van D A TAIAT ART I N . Hunne bier verhaaide lotgevallen, en de gebeurtenisfen , waarin zij min of meer eene rol fpeelden , bier verder to fchetfen, is zonder to groote uitvoerigheid niet wel
mogelijk , en zal ook door de ineeste Romanlezers niet verlangd worden . - Het werk, zoo als bet daar is, is levendig
en onderhoudend genoeg gefchreven : bet laatfle Deel komt
ons wat gerekt voor . Een zedeliik doel heeft Rec . er niet
in kunnen vinden . De Uitgeeffter vertrouwt wel , „ dat de
„ levendige beeldtenis dier onrustvolle tijden ook ten waar;, fchuwenden fpiegel zal kunnen ftrekken voor allen , die
„ door gelijke oorzaken gelijke uitwerkingen in deze dagen
„ fchijnen to willen voortbrengen , of dezelve hunnes ondanks
„ kunnen doen ontftean" ; en voor den nadenkenden Lezer
mag er wel zoodanige opmerking nit to halen zijn : maar of
dit bet eigenlijke doel des Schrijvers geweest zij , hieraan
meent Rec . to molten twijfelen : iminers niet alleen zijn de
hoofdperfonen zoodanige lieden , die , ondanks de hetrekking,
waarin zij 6f door beweldadiging , of door naauwen dienstpligt tot den goeden L o D E W IJ K XVI ftaan , hem en zijne
zaak zonder gewigtige reden verlaten ; maar ook worden
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hunne hooggettemde republikeinfche gevoelens doorgaans in
een gunftig licht en op den voorgrond gefleld . Of' dit nu
in Duitschland, waaruit het werk voortkomt, wel nuttig is ,
gelooven wij niet ; en in ons Vaderland heeft men er geluk_
kig geene behoefte aan . - De grootfle verdienfte this van
deze historisch-romantifche Tafereelen beftaat in de levendigheid der fchildering van de voorvallen : voor de Letterkunde
in dit vak dunkt ons de aanwinst door dezelve niet zeer
aanmerkelijk .

Tladerlandsliefde en Heldenmoed . Twee historisch-romantifche
Perhalen . Naar bet Hoogduitsch van A . VAN T R o MLITZ . Te Amflerdam, bij J . C . van Kesteren . 1833 . In
;r . 8vo . 310 BI. f 2-75 .
Historisch-romantifche Yer halen , aangeboden als bijdrage tot
onderhoudende en nutte lektuur . Te 1Lnaflerdam, bij H . Bakker , Cz . 1833 . In gr . 8vo . 253 BI. f 2 - 50 .
Cezellig Onderhoud voor den befchaafden (land . Te 's Gravenhage, bij A . Kloots, 1833 . In gr . 8vo . 227 BI. f 2 -40.
Verhalen van den ouden Predikant van Mainau . Naar het
Hoogduitsch van F . J A C 0 B S , Hoogleeraar to Gotha . Te
Kampen , bij K . van Hulst . 1833 . In gr . 8vo . 283 BI.
f 2 .80.
Zietdaar weder een aantal ten deele , fommige zelfs geheel
verdichte verhalen , verfchillende in ftijl, waarde en fIrekking, doch waarvan echter niet den der uitgave geheel onwaardig is . Onze gedachten over al deze vertaalde voortbrengfelen van in meerdere of mindere maat beroemde Duitfche
Schrijvers zulien wij beknoptelijk mededeelen .
De flag van Granfon , historisch-romantisch verhaal nit
den tijd van Karel den Stouten, en 41brecht Rofer, of de
4C0 mannen van Pforzheim , zijn de beide verhalen , voorkomende in het eerfte hier aangekondigde werk . Zoo wel het
ccne als het andere is de pen van V o N T R 0 1%1 L I T Z waardig ;
maar ook op deze twee verhalen is weder van toepasfing,
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hetgeen wij meermalen op 's mans gefchiedkundige Romans
hoorden aanmerken, dat zij meest alien zoo akelig eindigen. Hec zon den beroetnden Schrijver weinig moeite kosten, zijne ontknoopingen meer bevredigend voor bet
gevoelig hart van zijne lezers , vooral van zijne lezeresfen, to maken .
Dat T a 0 M LIT Z , des verkiezende, zeer wel eene goede
uitkomst aan zijne vertellingen weet to bezorgen, zou nit
bet eerfle verhaal in den nu volgenden bundel moeten blijken . 's Mans begaafdheid in dat opzigt wordt daardoor
echter niet bijzonder geflaafd : want de gelukkige ontknooping in : de geheinzvolle Ring, of het bezoek aan hetgraf
der geliefde, is zeer onnatuurlijk en grenst aan bet wonderbare . Niet minder zonderling is bet in denzelfden bundel vervatte verhaal van K A R OLIN A V O N W A C H S M A N,
getiteld : Margaretha Rofen, of Mannentrouw en Yrousvendweeperij , een romantisch tafereel uit den leeftijd van Karel XII, Koning van Zweden . Dergelijke lectuur brengt
jeugdige lezers in eene overfpannen, voor deugd en geluk
meer of min gevaarlijke hemming .
Deze laatfle aanmerking is insgelijks van toepasfing op
bet eerfl:e verhaal in bet gezellig Onderhoud voor den befchaafden ffand, namelijk Graaf Bruno van Eichelen, of de
getrouwe Friend.
Beter beviel ons de tweede mengeling,
het tooneelfluk van F . KIND
: de regtvaardige Yergelding,
een tafereel naar het leven . Het verhaal : de Bruidskrans,
of miskenning en onfchuld, gaat weder de grenzen van bet
waarfchijnlijke zeer ver to buiten ; fchoon bet zeker, even
als de meeste voortbrengfelen van die foort, onderhoudend,
ja zelfs boeijend is .
Even onderhoudend in elke afzonderlijke vertelling, minder prikkelend voor de verbeeldingskracht, en rijker aan
gezond voedfel voor verlland en hart, zijn de Yerhalen van
den ouden Predikant van Mainau, door den gunflig bekenden Hoogleeraar J A C O B S , to Gotha . Als er nimmer andere dan dergelijke aangename en nuttige werken in onze
moedertaal werden overgebragt, dan zouden wij ons over
de heerfchende vertalenszucht niet telkens beklagen ; maar,
fchoon van de bier aangekondigde boekwerken niet 6cn in zijn
geheel verwerpelijk is , weten wij waarlijk niet, waarom
men met zulk een' verbazenden ijver vreemde vruchten op
onzen bodem overplant.
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Mislukte efanval op Staats-hlaanderen, door den Vicomte
DE PONT~COULANT en Doctor GREGOIRE, in de laatfle dagen van October 1830, een kluchtig Heldenbedriff,
befchreven , en in onder fcheidene Genootfchappen gelezen ,
door P. M E E S T E R S . Te 4mflerdam, bij J . C . van Kesteren . 1833 . In gr. 8vo . 44 Bl. f : - 50.

M en kan nog al veel aanleeren, maar voor een' ccht luimigen fchrijfflijl Inoet men van de natuur de gave ontvangen
hebben, en wij gelooven den Heere M E E S T E R s noch onregt, noch fchande aan to doen, wanneer wij hem die gave
ontzeggen . Los en levendig fchrijft hij , dat is niet to ontkennen ; maar echt komiek, neen! dat kunnen wij er niet
in vinden . Indien de aardigheid van flijl moet zitten in
uitdrukkingen als : reis kften ; want zie ! een mensch is ook
zoo niet, of enz . en dergelijken ; ja, dan is ooze FOKKE
gemakkelijk na to volgen ; maar dat is her niet. Als men
zijne toevlugt moet nemen tot her parodidren van uitdrukkingen der Heilige Schrift, gelijk bladz . 9 : „ dit woord
„ nu ging nit onder de Belgen , en is gebleven tot op den
„ huidigen dag ;" en bladz . 40 : „ de regters fpraken, zeg_
• gende : wij en vinden geene fchuld in den menfche ;" wanr
neer men fommige godsdienflige gevoelens onzer Room .
£che Medechristenen in een befpottelijk daglicht moet zoeken to flellen , zoo als bladz . 16 : „ . . . dat men hem zou
„ doodfchieten , . . . . en dat zoo maar zonder testament,
• biecht of iaatfle oliefel ;" en bladz . 31 : „ zijn dierbaar
„ leven voor een zwijntje to laten, en dat al wederom zon
„ der biecht of abfolutie . Ze zouden den Satan met de Ka„ tholijke Christenen wet laten fpelen, als Jan Potaadje
• met zijne muss . Neen ; ik kan niet gelooven, dat onze
• Lieve Vrouw dergelijke fchandalen gedoogen zoude :" waarlijk, als dat de geestigheden zijn, mogen anderen her
aardig vinden ; ons fmaken zulke grappen niet .
Er komt hier nog wet war gekwetfle eigenliefde ook
uitkijken, b . v . bladz. 15 : „ Had men de had (Sluis) geb arricadeerd, zoo als in her begin der revolutie de School• barricadeerd,
„ onderwijzer had aangeraden ; had men de gewapende bur• gers de hooding laten voortzetten, welke zij aangenomen
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,~ hadden ; had men dit , had men dat , nooit had een Belg
„ zijne vuile voeLen in Sluis gehad ; maar het gnat bier
„ als met de vervoeging der werkwoorden, als hadden komt,
„ is hebben gepasfeerd ." Zoodat wij , kort en goed , het
kluchtige in de befchrijving van het Heldenbedrijf even mislukt moeten noemen , als de aanval zeif geweest is .
Wij weten niet, of her ooze Recenfie van 's mans I'oudeling en Own Piet (*) of die in een ander Tijdfchrift geweest is, over welke zijne gekwetfle eigenliefde zich , onder den fchijn van onverfchilligheid , zoo verfloord betoont ,
bladz . 42 ; maar, daar hij noch Letteroefeningen noch eenig
ander Tijdfchrift noemt, willen wij, wat ons betreft, zeggen, gaarne to gelooven, dat hij de bedoelde Recenfenn
houdt voor dingen, der mocite niet waardig, dat men er
zijn kostelijk hoofd mede breekt ; maar dat hij zich aan_
gaande zijnen Recenfent (indien het namelijk op de Letteroefeningen gemunt is) zeer vergist . Hij fpreekt daar „ van
„ eenen zekeren fland, die het maar niet op kan, dat ook
„ een Schoolmeester iets fchrijft, hetwelk gelezen words ."
Offchoon wij niet begrijpen, wie die zekere hand wezen
moet, en er zekere hatelijkheid in ligt, dat M EE S T E R S
lien niet regtflreeks noemt, geeft echter het vervolg zijne
bedoeling duidelijker to kennen . Eenige regels verder fpreekt
hij van „ Hooggeleerden ." Dit is de titel enkel van Hoogleeraren . 's Mans Recenfent in de Letteroefeningen is geen
Hoogleeraar . Wie en wat hij is , dearmede heeft noch het
publiek, noch MEESTERS, die misfchien door eene lengen achter de waarheid wil komen , vooralsnog noodig . Alleen words den laatflen bij dezen verzekerd, dat hij iemand
is, die hem, MEESTERs, bij zijn weten nooit gezien heeft,
en hem volflrekt niet anders dan nit zijne fchriften kent ;
maar dat, indien de Heer M E E s T E R S voldoende en bij de
ftukken kan bewijzen, dat boven aangehaalde beoordeelingen zijn bezijden de waarheid, deze Recenfent zich ver_
birdt, om openlijk, en met zijnen naam onderteekend, to
verklaren, dat zijn oordeel over die beide Romans verkeerd
en partijdig is geweest . Intusfchen were de Grappenmaker,
dat polygraphie nog geene kalligraphie is !
Letteroef. 1833 . bl . 321 .

BOEKBESCHOUWING .
De Eere der Nederlandfche Hervormde Kerk gehandhaafd tegen Y P E Y en D E R M O U T, door Mr. c . Di .
VAN DER KEMP . Me Deel.
(hervolg en Plot van bl. 370.)

H et zesde Hoofdftuk handelt

over ARM I N I U S en de
door hem (?) verwekte twisten. In hoedanigen geest een
V A N D E K K E i i P over de bewuste twisten fchrijft ,
kan men ligt raden . De voorvechters der zoogenaamde
Gereformeerde regtzinnigheid worden verdedigd - alien , die van hen verfchillen , in het ongelijk gefteld .
De Tegenfchrijver kan het aan de Heeren Y P E Y en
D E R M 0 U T maar niet vergeven , dat zij zoo gunftig
over de Remonftranten zich uitlaten . Hij brengt als
een eerfte bezwaar tegen A R M I N I U S in , dat deze ,
fludent zijnde to Geneve , buiten weten zijner leermeesters , den Kardinaal B E L L A R aI Ij N , Hoogleeraar to
Rome, ging bezoeken . Hoewel nu deze reis niet met
volkomene zekerheid bewezen fchijnt to kunnen worden,
beweert evenwel V A N D E [t K E M P, dat er tusfchen
ARMINIUS Met BELLARMIJN (zoo ftaat er letlerlijk, bl . 271) en andere voorname Jezuiten eenigc
omgang heeft plaats gehad . En hij voegt er bij, dat
het vervolg geleerd heeft, welke hiervan de vruchten
geweest zg7n . De Schrijvers der Gefch . van de Nederl.
Herv . Kerk hadden D . 11 . bl . 166 . gezegd, dat bet
yerfchil tusfchen G o Al A n u s en A R M I N I u s was over
leerpunten, omtrent welke men bet in de hoofdzaak
eens was , maar die voor onder fcheidene uitlegging vatbaar waren ; de Tegenfchrijver verklaart, bl . 283, deze bewering, zoo zij daar ligt, gaarne to willen toegeven, maar de gevolgtrekking, die zij daaruit willen afleiden, to ontkennen, dat mitsdien G O M A R U S
D d
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en ARM I N i u S het in de hoofdzaak z jn eens geweest
en flechts in de uitlegging verfchild hebben . Eesn van
beide moet evenwel waar zijn : men is het in de hoofdzaak tens , of men is bet niet eens ! Y P E Y en DER M OUT drukken zich ter aangehaalde plaatfe verder aldus nit : Trouwens het waren punten der Evangelieleer, welke in de Schriften des Nieuwen Testaments
wet geopenbaard , maar niet duidel jk genoeg ontwikkeld z jn , om er uit to kunnen bewtyzen , hoe de Apostelen , volgens het onderrigt van hunnen verheerljkten
Zender , er over gedacht hebben . V A N D E R K E M P
merkt daarop aan , dat die bewering der Schr jeers de
grootfle yr jgeester j verraadt , daar z !y den voornaamflen inhoud van de Evangelieleer tot een duister onderwerp maakt en den mensch weder tot z jn eigen natuurljk en dus bedorven verfland tertigvoert . Hoe
weinig grond deze hatelijke befchuldiging heeft , blijkt
genoeg , als men den zamenhang inziet , daar onmiddellijk op de aangehaalde woorden van Y P E Y en n E RDie verfchilpunten behoorden alzoo in
nI OUT volgt :
zekeren zin tot de verborgenheden , welker kennis de
Goddeltyke w jsheid alleen voor zich behouden heeft , en
waarover het alleen der menfchel tyke wtysheid van de
fehranderfle verflanden niet , dan met den diepflen eerbied, yr j flaat to denken . Maar ook de Heer V A N
D E R K E M P bekent , bl . 290 , zelf niet to begr2pen ,
hoe beide de flelfels , die der benedenvaldr fivers en bovenvaldr fivers , z fin overeen to brengen met Gods
heiligheid en afkeer van de zonde . Want, voegt hij
er bij, het z j men flelle , dat God dien val (van
ADAM) en de daaruit ontflane erfzonde van eeuwigheid bepaald hebbe, het zty men flelle, dat Hj, then
val met deszelfs gevolgen voorwetende, nochtans niet
belet maar toegelaten en door z fine befchikkingen daartoe aanleiding gegeven hebbe, beide komt op an uit,
in beide fch jnt naar ons menfcheljk begrip Gods heiligheid eenigen aanfloot to l jden . Maar offchoon ik
dit verband nog niet inzie, heb ik echter geen recht
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of Gods volmaakte heiligheid, of zin eeuwig befluit ,
dat ADAM moest (?) vallen en alle zone nakomelingen tot zondaars maken, to antkennen. d11 kennen
bier ten deele , maar bier namaals zullen wij volmaaktelVk kennen . Ten einde dat verband in to zien , n2oeten wij geduldig wachten, tot dat bet Gode gelieven
zal, ons dat zelve to openbaren .
\Vaartoe dan dat

uitpluizen en bepalen en twisten en verketteren ?

Dat

w~V thans eerbiedig en geloovig moeten aannemen , bet-

geen ons God van zichzelven in zijn lVoord geopenbaard heeft , en niet tegen of boven hetzelve ons willen verhefen , zal ieder wel gaarne den Heere V A N

K E aI P toeflcemmen - hierover is geen verfchil
onder de genera, die het befchreven Woord voor den
regel des geloofs houden ; maar de vraag blijft nog altijd , welke gevoelens -- die van G o M A R U S of A RM I N I u s - ingest overeeni omen met den inhoud der
H . Schrift . En wanneer nu bij het licht, in lateren
tijd door de Uitlegkunde verfpreid, mogt blijken , dat
Bijbelplaatfen, eertijds voor het kerkelijk leerflelfel bijgebragt, eenen anderen zin hebben, en gevolgelijk de
bewijzen, van daar ontleend, niet meer houdbaar zijn,
wat dan ? Volgens V A N D E R K E nI P (bl . 294) werd
van A R M I N I U S met regt gevorderd , dat hij die Be D E R

bet laatfen, welke de HervormdeA leer kenmerkten, in
then zin zou uitleggen , als zij veriaan werden b
de Hervormde Kerk , dat wil zeggen , in zoodanigen

zin , als G 0 M A R U S en anderen dezelve verf'conden .
De Tegenfchrijver fchijnt niet bedacht to hebben , waartoe deze zijne fl_elling moot leiden . In zijnen ijver tegen de geesteljke en wereldlijke .Irminianen gaat hij
gedurig to verre , en neemt bij lange na niet altijd de
welvoegelijkheid in acht, niets verzuimende, om A RM I N I U S zwart to maken ; G o M A R u s daarentegen
wordt overal met loffpraak vereerd . Rec . , geen blinde
bewonderaar van A R M i N I u s en diens volgelingen,
houdt het daarvoor, dat men onder bet hevig twisten
aan beide kanten overdreef . Wanneer de gemoederen
D d 2
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zoo opgewonden zijn , ontbreekt de noodige kalmte,
en de Christelijke liefde words vergeten . VAN D E R
K E M P befchuldigt A R M I N I U S van onopregtheid ; maar
wat doet, volgens zijn eigen berigt , G 0 M A R U S ? Op
bl . 329 zegt h9 , dat G o MAR u s , door den Raad gevraagd zijnde , of hij jets op de leer van A R M I N I U S
to zeggen had, daarop betuigde , niet to weten , waarom men hem tot een befchuldiger van A R M I N I U S
flellen wilde, met wien bl altJJd vriendel%jk (!) geleefd had, en dat hij, nader gedrongen, antwoordde,
wel in 't algemeen to kunnen zeggen, dat er eenig
verfchil (dus geen verfchil over hoofdpunten) beflond,
omdat ARMINIUS zelf aan hem en anderen verklaard had bedenken to hebben in eenige dingen , maar
dat anderen daar meer van zouden kunnen zeggen ,
dan h!~, enz . Doch toen aan de Staten verflag van
bet verhandelde werd gedaan, dat alles in der minne
was afgeloopen, en naar bet oordeel des Raads er geen
verfchil van belang was tusfchen de beide Profesforen,
liet G o M A R U S, die daarbij tegenwoordig was , zich
op eene geheel andere wijze hooren, volgens bl . 383,
to kennen gevende, dat hij het verfchil van zoo veel
belang befehouwde , dat hij Wet zou durven flerven op
bet gevoelen van A R M I N I U S enz . , meenende tevens ,
dat , ten ware er korts in voorzien werd, uit dat
verfchil groote oneenigheid in het land en de fleden tusfchen burger en burger rijzen zou . Zone voorfpelling, merkt VAN DER K E M P aan, is wel bewaarheid
geworden ! Ja, maar grootendeels door de fchuld van
G o M A K U s en Gomaristen, gelijk ook heden ten dage
de Hervormde Kerk door fommige drijvers beroerd zou
worden, zoo niet eene meer gematigde denkwijze vrij
algemeen ingang had gevonden bij bet verftandigite gedeelte der leden.
De fcherpe aantnerkingen van den Heer VAN D E R
K E M P hebben Ree . niet kunnen overtuigen, dat A RM I N I U S op eene flinkfche wiJze de leer der Ilervormde Kerk zocht
veranderen
ten en de affchaffing, al-
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thands de verandering der formuliercr, van eenigheid
to bewerken . Het laatfte moge waar zijn ; maar deed
hij dat op eene jlinkfche w?jze ? Zijn befchuldiger laat
er terftond op volgen : W willen niet ontkennen , dat
hij deze bedoeling ter goeder trouw gekoesterd kan hebben . Hoe kan dit zamengaan -- op eerie flinkfche w#ze
en ter goeder trouw handelen ? De ook mij , zegt V A N
D E R K E M P, zoo toefchijnende onoverkomeljjke zwarigheden, waarmede het Hervormdc leerfluk der volftrekte voorverordenering to fir jden heeft , deden hem
ter goeder trouw dat leerftuk en de daarmee verbondene leerftukken verwerpen .
Mogclijk werd hij ook
daardoor in zijne dwalingen verfterkt , dat men van
de andere zode die zwarigheden to veel zocht op to
los/en en als duidelijke en bevattel~ke waarheden to
doen voorkomen . Eene zeer juiste aanmerking ; maar
gij zelf, Heer VAN DER KEMP ! hadt dan, bl . 291,
ook niet zoo veel moeite behoeven to doen , om den
vrijen wil van den mensch overeen to brengen met de
b#zondere beftellingen van God, die, naar uw oordeel,
wel gezegd kan warden, de zonde gewild en befchikt
to hebben, dew%jl God, den val en de daaruit ontftanc
gevolgen voorwetende en toelatende , ja ook aanleiding
daartoe gevende en z~Vn befluit volvoerende , werkt
op den mensch hoch door uiterlijken dwang noch ook
door aanrading of aanfporing (dan alleen ten goede)
maar door eene ons onbekende wo~ze op 's menfchen
hart, wil en ver/tand, zoodat de mensch vrlXwillig
handelt en alzoo vrijwillig , offchoon onwetende, Gods
raid volvoert . Dit verfpreidt waarlijk niet veel licht
over het zoo moeijelijk vraagftuk ! De Schrijver zegt
ter aangehaalde plaatfe : Ook volgens dit ftelfel wordt
aan nicmand zone vrijheid, dat is , zi n vermogen ,
om overeenkomftig z~Vnen eigen wil to handelen, ontnomen, en dus gaat niemand dan door eigene fchuld
verloren , vermits hij een vr# werkend wezen is ; hier
fchijnt V A N D E R K E M P zelf een voorftander van den
vrijen wil to zijn ; maar dezelfde man fchrijft tevens
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Dat de genen , die verloren gain , verloren gaan , omdat God lien niet behouden wil (waar leest ge dit in het

Evangelie ?) ; daarin ligt niets onevangelisch , indien
het namel#k waar is (hetgeen nog bewezen moct worden) , gel~k men tech niet ontkennen kan , dat door
A D A n1 s vrsjwillige zosaden en de daaruit ontflane erfzonde van alle zone nakomelingen, die ook niet anders
doen, dan zondigen, alle menfchen kinderen des toorns
z~p , waaruit zij niet kunnen verlost worden dan door
de wedergeboorte , die God uit loaltere genade flechts
aan fommigen fchenkt en dus aan de overigen onthoudt .

Doch, genoeg hiervan !
Een derde of laatfte Deel moet nog volgen . De uitgave van hetzelve werd echter vertraagd , daar ook de
Schrijver zich verpligt heeft gerekend , de wapenen tot
verdediging des Vaderlands op to vatten .
No . 1 . Proeve eener algemeen geldende voorflelling van
het verband tusfchen het lijden en flerven van Christus en

de vergeving van zonden, door H E R Fl A N F 0 L M E R,

Cand. voor de heilige Dienst . Uitgegeven ten voor-

deele van behoeftigen . Te Groningen, bU R . J . Schier-

beek . 1834 . In gr . 8vo . 68 Bl. f : - 65 .
2. De Protestantsch - Evangelifche

Kerk, wat z~ is ,

voornamelijk in Nederland, tot 's menfchen geluk .
Te Amflerdam, bij J . C . van Kesteren . 1834 . In gr .

8vo . 128 Bl. f 1- 25.

3 . De Evangelifche Gezangen , getoetst aan den Babel
en de

Formulieren van Eenigheid der I-Iervormde

Kerk, door Td A R I A H O O GB N D O R P .
bij C . C .

f : - 90 .

Te Leiden,

van der Hoek . 1834 . In gr . 8vo . 124 Bl.

4 . Broederl~& teregtw~Vzing , medegedeeld in een' Brief
aan den Schr/ver van het werkje : De Praedestinatie-
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leer der Dordfche Vaderen , enz . Door J . J . L E
R o v , Predikant to Oude-Tonge . Te Amfterdam ,
bij A . B . Saakes . 1834 . In gr . 8vo . 67 Bl. f : - 60.
5 . De kraeht en nuttigheid van Christus' Opftanding .
Leerrede over Matth . XXVIII : 1--10 ; door Dr . M .
L U T H E R . Uit bet Iloogduitsch vertaald door v . K oN I N G S B E R G E R . Te Rotterdam , biy Wed . van der
Meer en Verbruggen . 1834 . In gr . 8vo . 25 Bl. f : - 10 .
6 . Leerrede ter godsdienflige feestviering van het tweehonderdjarig beflaan der Lutherfche Oude Kerk to
Amfterdam , door j . M . L . R 0 L L , Predikant aldaar,
op den 26 Dec . 1833 . hoorafgegaan door de In1v dingsleerrede , den 25 Dec . 1633 , uitgefproken door
CAS P A R U S P F E I F F Ell, Leeraar van bovengenoemde Gemeente . Te Amflerdam, bij ten Brink en de
Vries . 1834 . In gr . 8vo . 60 Bl. f : - 60.

O nder bovenflaande rubriek voegen wij eenige kleine

gefchriften zamen, die wel van onderfcheiden inhoud en
verfchillende waarde zijn , Inaar echter uit hunnen eigen
aard , of naar den aanleg van dit Tijdfchrift , niet breedvoerig behoeven aangekondigd of beoordeeld to worden .
Kortheidshalve zullen wij dezelve met de boven geflelde
nommers aanhalen .
De Schrijver van No . 1 , thans Predikant to Jukwerd,
Belt het algemeen geldende denkbeeld van vergeving der
zonden to zijn , „ verwijdering van de zonde , en wegne,, ming van de vrees voor God," of, zoo als hij dit
bl . 29 verklaart , , het overeenkomflig met de vatbaar„ heid des menfchen bepalen van zijnen wil tot het nalaten der zonde, en tot het gehoorzaam zijn aan God,
laten
„ en het verzekeren , dat Gods liefde omtrent hem niet
„ ophoudt ." Het eerfte is , dunkt ons , wel het zedelijk doeleinde der vergeving , als die met verbetering in
het naauwfte verband flaat, maar niet de vergiffenis
zelve . - Over het laatfte handelt F 0 L M E R vervol-
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gens bet eerst , (bl . 30 -35) en meent , dat bet lijden en fterven van C II R I S T U S de vrees voor God
wegneemt, omdat God bet menfchelijk gefacht, (eene
vrij ruime uitdrukking voor de Joden) dat j E z u s ter
dood gebragt had , nict gefiraft , maar aan hetzelve nog
gelegenheid gegeven heeft , onm tot inkeer en aanneming
van C H R I S T U S to komen . Doch hoe maakt men bet
dan met de door j E z u s voorfpelde en na hardnekkige
verwerping des Mesfias gevolgde verwoesting van den
Joodfchen Staat ? - Over de wijze , waarop bet lijden
en i'erven van C H R I S T u s bet eerfl:e bevordert, waarin F o L M E R de vergeving der zonden meent to beflaan,
handelt hij vender bet breedvoerigst, (hl . 36-51) en
zegt hierover w el goede en nuttige , offchoon geen nieuwe dingen . maar die , naar onze boven gemaakte aanmerking , bij de eigenlijk gezegde vergeving minder to
pas komen . - Na twee A'anlnerkingen, die beter in
bet ligchaam der Verhandeling zelve konden ingevlochten
zijn, wordt alles befoten met een Aanhangfel over bet
verband van bet Avondmaal met de vergeving van zon
den,) waarin niet veel bijzonders voorkomt, en waarin
wij uitdrukkingen , als deze : „ door bet Avondmaal ver„ krijgen wij gedurige vergeving van zonden ;" - „ bet
„ Avondmaal kan niet to dikwijls gevierd worden ;" -„ eene verkeerde wijze van Avondmaalvieren is ten hoog„ ife gevaarlijk en flrafwaardig ," gaarne juister bepaald
en gewijzigd zouden zien . - Rec . kan niet zien , dat
er met deze Proeve veel gewonnen is ; maar doet nogtans hulde aan des Schrijvers hier doorftralende verlichte
denkwijze en op den titel uitgedrukte weldadige bedoeling .
No . 2 is de eerreling van eenen ons geheel onbekenden
Schrijver . Het bekende gefchrift : De Roomsch-kathol!jke Kerk in Oud-Nederland, enz . heeft hem aanleiding
tot bet zijne gegeven, en hij volgt hetzelve ook eenigzins in zijne rubrieken : het is echter niet , om de pen
tegen lien Schrijver op to vatten , maar om bet heerlijke
voorregt der reine Evangelieleer to doen uitkomen . Het
is over 't geheel wdl gefchreven , en bevat wel zeer be-

GODSDIENSTIGE STUKJES .

417

kende dingen , maar van welke de nuttigheid en doelmatigheid doorgaans zeer goed words aangewezen . -- Aanmerkingen van groot belang heeft Rec . niet . In de verwerping van den naam Roomsch-katholijk zou hij met
den Schrijver niet deelen , omdat dezelve niet Roomschalgemeen, maar Roomsch-regtzinnig beteekent , en in allen gevalle zulke vrijwillig aangenomene namen door bet
gebruik gelden . -- Uitdrukkingen , als die van bet verloren beeld Gods , heeft hij zeer zelden aangetroffen . -Van de maatfchappelijke nuttige inrigtingen , waaraan de
Protestantfche Leeraar deel kan nemen , zoo wel als van
bet toezigt over bet fchoolonderwijs, had misfchien geene,
of liever op eene andere wijze melding moeten gemaakt
worden, want zij zijn niet uitfluitend aan bet Protestantfche
Leeraarsambt verbonden ; maar men zou kunnen aantoonen , dat juist bet Protestantfche beginfel voor dezelve
gunffig is , waardoor ook in Nederland vele Protestantfche Leeraars dezelve bevorderd hebben . -- Over de
twee laatfle artikels, Ilolksgodsdienftigheid en Volksdeugden, vindt Rec . den Schrijver hier en daar to onbepaald ;
en onder bet goede , dat er to regt geroemd wordt, komt
bet een en ander voor , dat meer uitwerkfel van algemeen Christendom , of befchaving ,, of vaderlandsliefde ,
dan wel bepaald van bet Protestantisme fchijnt to zijn .
De volgende zinfnede is niet juist uitgedrukt , bl . 110 :
„ Wij nemen de kaart van Europa in de hand, en ves„ tigen ons oog op die landen , waarin thans die vrij„ heidskreten worden aangeheven : wij zien , dat in de„ zelve bet grootfe getal inwoneren dezulken zijn, welke
„ buiten de kennis en betrachting van het Evangelie
„ leven" : moeten toch deze laatfte woorden eene om-

fchrijving van de Roomsch-katholijken zijn , dan protesteren wij in hunnen naam tegen dezelve ; en ziet men
op de zaak zelve, dan denke men thans b . v . aan Zwitferland en Engeland ! - Had de Schrijver op den titel
van zijn werkje willen zetten : gel~jk zij is, zijn kon
en zl~n moest ; hij zou wel gelukkig op verre na zulk
een fomber tafereel van zijn Kerkgenootfchap niet heb-
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ben kunnen ophangen, als zijn achtingwaardige Roomschkatholijke voorganger van bet zijne ; maar hij zou toch
waarfchijnlijk gevonden hebben, dat er ook hier bet een
en ander is, hetwelk nog wel iets to wenfchen en to
verbeteren overlaat . Eer hebbe intusfchen zijn welmeenende voorfland van her veelvuldige goede , dat er ook
in de Nederlandfche Protestantfche Kerk is !
Eene dergelijke goede bedoeling , hoewel met een ander bepaald oogmerk en met geheel andere middelen,
heeft de Schrijffter van No . 3 . Kan bet, zou men vragen, na 27 jaren, dat de Evangelifche Gezangen in de
Nederlandfche Hervormde Kerk ingevoerd zijn, flog noodig blijven, dezulken to beflrijden, die ze verwerpen,
als naar hunne meening onregtzinnig ? Mejufvrouw m .
H 0 0 G E N D 0 R P althans wendt, in hare klimmende jaren, nog poging aan, om de zoodanigen tot betere gedachten to brengen . Hiertoe loopt zij alle de genoemde
Gezangen, bet zij fluk voor fluk, of wel bij partijtjes,
door ; toont op hare wijze , nu korter , dan breeder ,
aan , dat zij bijbelsch en kerkelijk regtzinnig zijn ; lost
bedenkingen op, en fpreekt den lezers, voor welke zij
fchrijfr, tusfchenbeiden een flichteiijk woordje toe . Offchoon nu hare wijze van voorfl'elling en uitdrukking
.,, om andere redenen, niet overal evenzeer behaagt,
Rec
wil hij hierop thans geene aanmerkingen maken, maar
der Schrijffler goeden wil prijzen, en wenfchen, dat hare
artfenij nuttig mope zijn voor degenen , die nog zulke
geneesmiddelen noodig hebben .
De Schrijver van No . 4 tracht den Schrijver van bet
op den titel gemelde boeksken to bewijzen, dat hij de
Hervormde Kerkleer met w6l begrepen heeft . Rec . wil
zich tusfchen de beide Heeren geen partij flellen . Ook
zou bet , zijns inziens , verkieslijker geweest zijn , dat
Do . L E R 0 Y (zoo hij dit al noodig vond) met den
bewusten Schrijver hierover in afzonderlijke briefwisfeling getreden ware : want wat heeft bet Publiek aan
bet ophalen van oude verfchillen, nog met nieuwe vermeerderd? Rec . acht bet dus ook zijnen pligt, van
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dit fukje geen verder verflag to geven, en hiermede to
zwijgen .
No . 5 . Eene preek van L U T H E R! Waarom die nu
vertaald en uitgegeven wordt, blijkt niet : wij willen er
niet naar raden . Dat wij dezelve zulleh recenferen, zal
wel niemand van ons verwachten .
Even min zal er eene beoordeeling noodig zijn van de
Leerrede van 1633, die in No . 6 de cerfte is, en aldaar,
en wel to regt , met onveranderde fpelling , ilijl enz .
voorkomt : voor de Evangelisch-Lutherfche Gemeente to
Amfterdam is bet een niet onbelangrijk gedenkiluk, en
voor liefhebbers van oudheden in de Predikkunst eene
regt curieufe antiquiteit . - De Leerrede van den Eerw .
R 0 L L , waarbij ook bet nagebed en de gezangen gevoegd
zijn, heeft 1 Kon . VIII : 65a . ten tekst, loopt, in bet
eerile deel , over bet feest van S A L 0 M o en zijn yolk ,
en toont , in bet tweede , zoo wel de overeenkomst als
bet verfchil met de tegenwoordige feestviering aan, orn
de hooge waarde der laatfte to doen uitkomen . Het is,
gelijk de Heer R O L L zelf bet noemt, „ een kort en
„ kunileloos , maar hartelijk woord" : een weinig meer
feestelijks zou echter niet kwaad geweest zijn , en zou
men misfchien bij de dubbel plegtige gelegenheid, op bet
Geboortefeest des Zaligmakers, hebben mogen verwachten . Voor bet overige heeft Rec . deze Leerrede met genoegen gelezen, en zij zal voor de boven genoemde Gemeente een aangenaam aandenken aan hare feestviering zijn .
Beriglen betrefende de 4ftatifche Cholera to ilmflerdarn en in andere deelen des R~fts , enz . IIIde ,
Ihde en Vde of laatfte Stuk . Te llmflerdam , bij
C . G . Sulpke . In gr . 8vo . f 3 - 60 .

Geruime tijd is er verloopen federt de aankondiging der

beide eerfte Stukken (*) der belangrijke Berigten, betref(*) Vaderl. Letteroef. voor 1833. No. III .
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fende de Afiatifche Cholera to Imflerdam . Dc Cholera
heeft ons intusfchen andermaal bezocht, en na deze wel
niet geheel onverwachte, maar toch altijd fchrikverwekkende
terugkeering zien wij thans de toekomst nog met eenen
vorfchenden blik tegen . Het is voor ons eene eenigzins
zonderlinge gewaarwording , na met zoo vele gefchriften over de Cholera ons to hebben moeten bezig houden ,
na zekeren ftilftand tot dit onderwerp terug to keeren ;
to zonderlinger , dewijl wij ons , bij de eerfte verfchijning der Cholera, zoo wel door de voorafgegane , als
vervolgens met haar gelijktijdig verfchenen gefchriften ,
als overftelpt zagen ; terwijl bij hare terugkeering, verhef£Ing, of hoe men 't noemen wil , de diepfle rust
de vroegere luidruchtige beweging vervangen heeft . Doch
zoude het hier anders geweest zijn dan het altijd gaat ?
Stilte vervangt den ftorm, rust volgt op beweging,
kalmte vloeit uit opgewondenheid voort . Het is goed ,
na zoo veel als er gefchreven werd over de Cholera , dat
er verpoozing of ftilfand gekomen is ; er zouden toch
nu reeds dagen en jaren noodig zijn , om alwat het licht
zag to lezen ; offchoon, hetgeen van eene blijvende waarde is , geene to groote ruimte beflaan zal .
Men vindt in deze Stukken ziektegevallen en waarnemingen medegedeeld , onder anderen door de Heeren V A N
COOTH, VAN HEES, DAVIDS en RIVE . Zij
hebben alien betrekkelijke waarde . In die van den Heer
v A N H E E s trok onze aandacht, dat de in den beginne
prikkelend ingeftelde geneeswijze al fpoedig door eene
vrij rerk doorgezette antiphlogistifche moest vervangen
worden . Men zag zich toch genoodzaakt, de aderlating
tot drie malen toe to herhalen . In die zelfde ziektegefchiedenis vindt men , bl . 122, een voorfchrift van eenen
anderen Geneesheer , waarin flechts zeven verfchillende geneesmiddelen voorkomen ! -- De Heeren H A G E en B o LK E N S T E I N geven met derzelver waarnemingen tevens
een kort verflag van deze ziekte in het dorp Huizen .
De behandeling fchijnt doorgaande opwekkend geweest to
zijn . Van de Cholera to Monnikendam vindt men des-
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gelijks een kort verflag, bl . 390-395 . In deze zoo wel als
die, door de Heeren D A V I D S en R I V E medegedeeld,
heeft men nog al gebruik gemaakt van bet Magisterium
Bismuthi . In bet 4de en 5de Stuk, bl . 348, geven deze
beide Heeren een verflag omtrent eenige der door hen
aangewende geneesmiddelen . Aan baden zouden zij geene
beflisfende ftem gegeven hebben ; bet nut der bloedontlastingen bleef hun problematisch ; van bet toedienen van
een braakmiddel zouden zij geene vaste wet hebben willen maken ; onder de inwendige prikkelende en kramptillende middelen belijden zij eenige vooringenomenheid met
bet Sal . Corn . Cerv . Het is dezen Heeren dus als meerderen gegaan . Het ftrekt hun echter tot bijzondere eer ,
dat zij , veer vie, zoo zij zelve zeggen , deze betrekking nieuw en moeijelijk was , zoo weinig wezenlijke vooringenomenheid en over bet algemeen de gaaf der onderfcheiding zoo w6l aan den dag leggen . Zulk eene wijze
van denken en handelen kan echter mede geene bevreemding wekken omtrent_iemand, die zich laterals den Schrijver over de Cholera Ajiatica heeft doen kennen . (*) Wegens de aanwending der Ammonia liquida hebben zij geene
genoegzame ondervinding gekregen . Het fchijnt meer en
met goed gevolg beproefd to zijn door den Heer x . w .
VAN R O S S E DI , (bl . 361) die met den Heer VAN
C 0 0 T H in hetzelfde Hospitaal werkzaam was . Ook
deze waardige kweekeling der Utrechtfche Hoogefchool
wordt hier met then lof vermeld, op welken hij onlangs
een nieuw regt verkregen heeft door eene bekroonde Verhandeling, bet voortbrengfel van eenen jongeling, maar
meer als bet werk van eenen reeds op de geneeskundige
loopbaan meer gevorderden to befchouwen . Ook de Heer
V A N L I E R heeft eenige bijdragen over de geneeswijze
der Cholera , bl . 372 , met eene waarneming, bl . 139,
verbonden . Hij behandelt een grooter getal geneesmiddelen , welke echter ook hem geene bijzonder afdoende uit(*) Disf med. inaug . ex Obf. Clinicis Amflelodami Inflitutis . Zie de beoordeeling dezer Verhandeling .41g . Kong. ex
Letterbode, 1833, No . 36 .
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fchijnen opgeleverd to hebben , zoo men althans
uit zijne flotrede, bl . 386, zoude opmaken . Hij verfehilt van D A V I D s en R I V E, dat hij flechts bij twee
lijders aderlatingen in bet werk liet flellen ; terwijl zij
drie vierden van degenen , bij welke aderlatingen waren
aangewezen , door deze behouden hebben . Zij fchijnen
dus, uit dit gezegde, met de aderlating meer ruimfchoots
to werk gegaan to zijn . Dat bij zulk eene heerfchende
ziekte de waarneming der ziektegefleldheid hoogstbelangrijk moet worden, doet de pogingen van den Heerirr
w.
L U B E R dankbaar erkennen . Het is echter niet mogelijk, hieromtrent in bijzonderheden to treden .
De Heer w . V R o L I K , die zich als Verzamelaar
opgaf, heeft ook door deze Stukken heen dezelfde werkzaamheid aan den dag gclegd , al dadelijk bij bet begin
betoond . Hij vervolgt zijn Cefchiedkundig overzigt van
de maatregelen ten behoeve van de Cholera-lijders, bl .
166 en 387. Maar hij bepaalt zich niet flechts bij bet
dus to noemen administrative gedeelte van bet vak ; ook
voor de wetenfchap was hij door lijkopeningen met D AV I D S en R i v E werkzaam . Het twintigtal lijkopeningen zijn gelijk zij behooren to wezen , zal daardoor bereikt worden hetgeen de Mededeeler wenscht : betere
ken Hs omtrent deze vreefelt~ke ziekte, bl . 300 . Hij floeg
daartoe den waren weg in . Bemoedigend moge de flotrede
zijn (bl . 333) ; bij bet zien Inislukken van zoo vele pogingen , bevestigt zij echter ten flerkfle bet reeds vroeger uitgefproken vonnis eener vreefeljke ziekte. Zal de
kunst op den weg der waarneming bijna iets mogen verhopen tegen die gevallen , waarvan gezegd wordt , dat
zij foms reeds met den dood aanvangen ? ( bl . 334.) En bet
is waar , de dood heeft dikwijls bij bet leven reeds gezegevierd ; dit blijft toch altijd iets fchrikverwekkends .
De kunst vermag veel ; maar , zoo ergens , vindt zij bier
hare grenzen , en gevoelt zich alles behalve alvermogend .
Onder zulke gevallen gevoelt de mensch- en kunstoefenaar zijne diepe afhankelijkheid van eene hoogere Magt .
Aan bet einde dezer Stukken vindt men wederom bet
komften
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vervolg der doorgaande oaten, bijlagen , en der naamlijst
van de Cholera-lijders ; al hetwelk van een meer plaatfelijk
belang is . Hetzelfde kan ook gezegd worden van het
overzigt van de verfpreiding der Afiatifche Cholera tot
op den 1 Nov . 1832 in deze Stad . - Bij het laatfte
Stuk is de platte grond der Stad AImferdarn gevoegd .
Gefchiedenis des haderlands , door Mr. w . B I L D E RD IJ K ; uitgegeven door Prof. II . W . T Y D E M A N .
IIIde Deel . Te 1lrnfterdam , bi P . Meijer Warnars .
1833 . In gr . 8 vo . VI en 330 bl. f 3 - 80 .

M et dit boekdeel ontvangen wij de Gefchiedenis van het

tweede,ofHenegouwfche, en het begin van het derde, of BeiUit het eerstgenoemde ontmoeten wij
hier in de eerfte plaats J A N V A N A V E N N E S, Graaf van
Henegouwen , die onder den naam van J A N D E N II het
gebied over Holland en Zeeland aanvaardde . B I L D E RD IJ K betwist hem het regt daartoe , op grond dat Holland geen vrouwelijk Leen en hij (A V E N N E s) geen
Agnaat was (bl . 6) , maar ftelt niettemin de fchoonfchijnende gronden, welke deze Vorst voor zijne aanfpraak
bijbrengen konde, uitvoerig en duidelijk voor . Over zijn
karakter wordt ongunftig geoordeeld . Hoog daarentegen
loopt B I L D E R D IJ K met zijnen opvolger W .1 L L E M
D E N Ill l en beweert , dat de bijnaam van de Goede ,
welke tijdgenoot en nakomeling hem hebben toegekend,
het refultaat was van den indruk , then zijn gansch gedrag en zijne geheele wijze van zijn op her yolk gemaakt
had, (bl . 103 .) W I L L E M D E IV wordt voorgefteld
als achteloos, opvliegend, overmoedig, heerschzuchtig,
onmatig geftreng en fpilziek . Aan hem wijt B I L D E RD IJ K het ongeluk dezer gewesten en de verwarringen,
die na hem ontftonden , (bl . 111 en volg .) Met deze
oordeelvellingen zal men zich over 't algemeen gaarne vereenigen . Zonderling is echter de aanmerking, waarmede
de Schrijver dit tijdvak befluit . Na opgemerkt to heo-
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424

W . BILDERDIJK

ben, dat een tijdvak van zevenmaal zeventig jaren,
federt de heeft der 9de Eeuw, over Holland beftemd
was geweest , om bet tot zijnen hoogften bloeiftand to
brengen(?) , en dat GELIJKE zevenmaal zeventig jaren
bepaald waren , om bet in de grootere masfa , waarin bet
thans beftemd fchijnt om onder to gaan , to doen wegfmelten (*) , zegt hij , bl . 125 : „ Wij zuilen daar niet
„ in treden , maar dit eerfle tijdvak befluiten met herin„ nering aan den Profeet D A N I E L , wiens tijdbepalin• gen , indien zij wet verftaan worden ," (ja , daar zal
bet hem zitten !) „ het lot van alle volken bevatten ."
En zoo komen wij dan tot het gewigtige tijdftip van
den overgang tot bet Beijersch Grafelijk Huis en de Hoekfche en Kabeljaauwfche tweefpalt . B I L D E R D 1J K flelt de
aanleiding hiertoe ongeveer in dezer voege voor : „ W I L„ L E M D E IV liet noch kind, noch broeders na, en
„ de Graaffchappen Holland en Zeeland waren dus aan
„ bet Rijk vervallen . Henegouwen echter niet , ' t welk
• een VROUWELIJK teen zijnde, Op M A R G A R E E T
• als oudfte zuster van W I L L E D D E N IV was ged evolveerd .. De Keizer kon M A R G A R E E T niet met
• devolveerd
„ Holland en Zeeland verlijden, want dit was een MAN• NELIJK Teen . Hij deed bet echter den 15 Januarij 1346
„ maar dit was knoeiwerk : er was een des/ous des cartes
„ bij , dat zij wel den titel hebben zou, maar na gehuldigd
„ to zijn haar zoon zou laten regeren : zoo als zij dan
„ ook maar zeven maanden gedaan heeft , want reeds
„ den 7 September 1346 werd w I L L E M beftemd tot
• opvolger zijner moeder. Hij kwam den 9 September
• to Geertrrtidenberg en naln de Regering aan onder den
• titel van herbeider ."
Daar flu B I L D E R D IJ K, gelijk men ziet, erkent ,
dat M A R G A R E E T door den Keizer met de Graaffchappen Holland en Zeeland verl%/d is geworden, en
dat zij zeven maanden lang facto als Gravin geregeerd
heeft, mag men bet vreemd noemen , dat zij geheel en
(*) B I L D E R D IJ K fchreef dit tijdens de vereeniging met

Belgie.
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van de Lijst der Graven uitgemonfterd words . Op de
Lijst der Graven toch, voor dit boekdeel geplaatst, volgt

a1

op W I L L E M IV onmiddellijk W I L L E M V . Doch BILL) E R D IJ K is in het oog loopend tegen deze Vorstin inge-

nomen . Zij was (volgens hem) „een kort begrip van alle
„ die ondeugden , welke eene vrouw tot den vloek en 't

„ verderf maken van alles wat eenige betrekking rot haar
„ heeft" (bl . 128) : „eene helfche furie , wie 't Franfche

„ trouwlooze bloed der v A L 01 S in de aderen zat (bl,

145) . Zij was wreed , oploopend , haatdragend , gierig(?), rig(?), verkwistend (?), heerschzuchtig en trotsch" (bi .
157) . Vraagt men nu , of M A R G A R E E T inderdaad hij de

Gefchiedfchrijvers zoo hatelijk afgefchilderd wordt, is het
antwoord peen ! En B I L D E R D lJ K zelf flemt dit toe ,
bl . 156 . Maar , zegt hij, „ OUDE FAMILICN weten nicer

„ en beter hoe de tijdgenoten dier perfonen daarover
„ oordeelden," (ibid .)

„ Het is de

OUDE FAMILIN

„ niet vergeten, en al ware 't dit, de ftukken wijzen

„ het uit, welke gevoelens zij koesterde ," (bl. 136 .)

Het is to bejammeren , dat
opgegeven, welke nude
bedoelde ;

B I L D E R D 1J K niet heeft

familien

(misfchien de zijne) hij

of dit mondelinge traditie is , dan wet of er

oude oorkonden overgebleven zijn , die eenig licht over
het karakter van liI A R G A R E T H A verfpreiden . Deze
opgave ware nieuw en belangrijk geweest . Bij gebreke

daarvan zal men zich nu met den klank van het woord
nude familien moeten vergenoegen

Even partijdig alS B I L D E R D IJ K tegen M A R G AR E T H A is , even blind vooringenomen is hij voor Ka-

ren zoon en tegenftander w I L L E M V .

Deze Vorst ,

die over het algemeen in de Gefchiedenis in geen bijzon-

der gunftig licht voorkomt, is (zou 'took alleen daarom
zijn ?)

zijn held .

„ FIij had een goed hart en beminlijk

„ karakter . De rechtfchapen Hollander, zoo lang er nog
„ ecn is , zal het geluk zijner korte regering(?) altijd
„ dankbaar herdenken, en den korten duur daarvan be-

„ treuren . Zijn aart was to groote gevoeligheid , en het
„ Iced, hem door eene moeder gedaan, griefde hem diep .
BOEKBESCH . 1834 . NO . 10.
E e
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Zegen kome over alien, die hem en zijnen naamge„ noot (den laatften Stadhouder W I L L E M D E N V) in
„ hunne nagedachtenisfe vereeren !" (B1 . 216 .)
De voorftelling dezer karakters van moeder en zoon
is, naar ons inzien , hoogst overdreven . Of de eene wat
erger en de andere wat beter gewcest zij , dan zij zich
in de Gefchiedenis voordoen, zoude mogclijk kunnen zijn ;
maar zeke- is het , dat zij in de Gefchiedenis niet zoo
fcherp afgeteekend ftaan , als wij ze hier, Uit B I L D E RD IJ K 's brein , ontmoeten . B I L D E R D IJ K fchijnt ons
toe, zoo hier als elders, in de feil vervallen to zijn ,
welke hij aan anderen to last legt . „ Men begint ," zegt
hij , bi. 157 , , met de Historifche perfonen een kayak„ ter to geven , en plooit dan de daden naar dat arbitrair gegeven karakter ." Indien men de gefchiedenis
trair
van W 1 L L E M's regering bij B I L n E R D IJ K leest,
zal men moeten toeftemmen, dat hij elken flap van M A RG A B E T H A in het hatelijkfte, elke daad van W I L L E M
daarentegen in hot gunftigfte daglicht geplaatst, en dat
hij als 't ware in blinden ijver de moeder verguist, om
to beter met den zoon to kunnen dweepen !
Even partijdig alweder, als B I L D E R D U K de hoofdperfonen van den Hoekfchen en Kabeljaauwfchen twist voorftelt, even onregtvaardig gaat hij ten aanzien hunner partijen
to work . Het is hier niet, gelijk doorgaans in de Gefchiedenis
het geval is : Iliacos intra muros peccatur et extra (beide
partijen hebben zich wel wat to verwijten) . Neen ! De
Hoekfchen hebben altt~d ongelijk . Zij zijn bloedgierige
roofvogels, onverlaten, roovers en booswichten , die Holland wilden vervrouwen of verkonkelen , om zich vet to
mesten , en hunne minderen of gelijken met een onbepaald geweld to overheerfchen , to plonderen , to onderdrukken , en onder eene zwakke en vrouwelijke regering
eene anarchieke familiendwingelandij to vestigen (bl . 135,
159 enz .) B I L D E R D IJ K brengt niet tot hunne verfchooning bij , dat M A R G A it E E T in alien gevalle door
den Keizer met doze Landen verlijd was ; dat W 1 L L E M
zeven maanden daarna cerst als herbcider der Graaffchap„
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pen op bet tooneel vcrfcheen : neen ! dit alles doet niets ;
bet was maar knoeiwerk van den Keizer ; er was cen
desfotis des cartes ! Hij vraagt dus ook niet , of de
Hoekfchen konden en moesten weten, dat er zoodanig
knociwerk van bet IIoofd des Rijks in de zaak gemengd
was ; of zij verpligt waren , het Keizerlijk Diploma in
den wind to flaan , tegen wil en dank der Gravin , die
hetzelve bekomen had ; of zij naar regt en billijkheid
verpligt waren, hunnen eed , aan M A R G A R E T H A
gedaan , to verbreken , en den zoon , den T7erbeider ,
tegen zijne moeder, de Gravin , die werkelijk regeerde , en wier dood hem eerst eenig regt kon geven ,
op to ruijen en to onderfleunen . Van dit alles zoeke
men bier Been woord ! Blinde ijver tegen de Hoekfche ,
onbepaalde vooringenomenheid voor de Kabeljaauwfche
partij , is in dezen bet kenmerk van n I L D E R D Ij K 'S
Gefchiedenis .
Ruim een derde van dit boekdecl beflaat uit Ophelderingen en Bijvoegfelen . Onder deze zijn de uitgebreidfle
en de belangrijkfle die , welke tot de Orde der Tempelieren betrekking hebben . Offchoon men waarfchijnlijk
bij lange na niet in alles zijn zegel zal willen hechten
aan hetgeen hieromtrent door B I L D E R D Ij K is in 't
midden gebragt, (daar ook hier veel op eene zonderlinge
wijze overdreven wordt) zal men echter de uitgebreide
geleerdheid en floute gedachten des Schrijvers bewonderen . Ook van den geleerden Uitgever vindt men aan
bet flot van dit deel (bl . 300-322) eene zeer uitgebreide en hoogst lezenswaardige Epicrife omtrent dit
onderwerp .
De flijl dezer Gefchiedenis is in denzelfden fmaak als
die der vorige deelen, - gemeenzaam, opgevuld met uitheemfche woorden, en nu en dan in uitdrukkingen vervat , die beneden alien flijl , laat ftaan then der Gefchiedenis , moeten befchouwd worden . Uitdrukkingen als de
volgende zijn niet zeldzaam : Bl . 185 . Heeft de Zot (W AG E N A A R) dan nooit geleerd enz . Bl . 203 . Intusjchen
beftond de Bullebak van E D U A R D's aan/praken nog .
Eel
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B1 . 204 . Na lang haspelens derhalve met het koppige Wijf enz . Dan, dit zijn kleinigheden bij hetgeen
ons in dit opzigt het vierde deel dezer Gefchiedenis, 't
welk wij in het volgende No . hopen door to Toopen,
zal opleveren .

Gefchiedenis van de Staatkunde der voornaamfle Mogendlseden van Europa, federt den val van NAPOLEON tot Op
heden, door Mr . S . P . L I P M A N , 4dvokaat to Arnflerdam .
Te Zutphen, bij W . J . Thieme . 1834 . In gr . 8vo . Xlhen
672 bl. f 6 - 50 .

M

et groote verwachtingen namen wij dit tweede Deel van
bet werk des Heeren L I P M A N in handen, waarvan bet eerfte ons zoo uitflekend bevallen had, en wij moeten zeggen,
dat die verwachtingen nog overtroffen zijn . De fijl blijft
niet enkel deftig, edel en gepast naar bet onderwerp ; hij
nadert fours tot bet verhevene, en draagt onmiskenbare blijken eener kennis aan H o o F T , welke puikfchrijver bier echter niet flaafsch, maar oordeelkundig is nagevolgd . Hoogstgewigtig is bet tijdperk, bier gefchetst ; de omwentelingen

in Zuidelijk Europa, de middelen om dezelve to dempen ,
bet wel flagen daarin, de houding van Engeland te midden van dat alles, deszelfs gedrag omtrent Spanje en
Spaansch-Amerika, Portugal en Brazilie ; eindelijk de Oosterfche aangelegenheden en de togt naar fllgiers , ( die wij

wel zouden wenfchen, dat bijeengeplaatst, en niet door
bet Portugefche vraagftuk, 't welk bij de Spaanfche zaken
behoort, waren afgebroken geworden .) Overal is de coon
welvoegelijk, bier en daar echter blijkbaar ironisch.
Dat
de Heer L I P M A N onpartijdig is, kan men beweren, in zoo
verre hij bet goede en kwade zonder onderfcheid in beide
partijen ziet, zonder echter zijne voorkeuze van bet zoogenoemde liberale boven bet abfolutistifche ftelfel to kunnen verbergen . Maar geftreng gispt hij Loch ook de misflagen in de ellendige verdediging der Napolitanen en Pie-

montezen, en doet hulde aan de fpoedige verovering en tegenomwenteling van Spanje door Frankrijk. Overal worden
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wij tot echte bronnen of toch gelijktijdige Schrijvers ver .
wezen . De ofcidle ftukken, anders in 't oorfpronkelijke zoo
langdradig en vervelend, lezen bier niet alleen gemakkelijk,
maar aangenaam . L I P M A N heeft dezelve, zeer oordeelkundig, in plaats der verzierde aanfpraken, die de Ouden aan
hunne helden in den mond legden, (L I P M A N had geene
helden) in den mond van de tolken der Kabinetten gelegd .
Ook vorftelijke perfonen ontziet hij niet, wanneer zij den
aan hunne volken gezworen' eed breken, gelijk FERDINAND
van Napels en F E R D I N A N D van Spanje, of eerst den Af_
god der Omwenteling huldigen, en dan in flilte ontvlugten,
gelijk K A R E L ALBERT van Savo /e Carignan ; terwijl hij
daarentegen ook min bekende edele daden, gelijk die van
Koning VICTOR E M A N U E L van Sardinie, die liever zijne
kroon opofferde dan zijn geweten, met welverdienden lof
ophaalt (bI . 188-190, 211, 366, 367) . Hij ontziet zich
niet, de woorden Koninklijke rneineed to bezigen, waar een
Koning zich niet ontziet lien to plegen . Overal is zijne warme
deelncming in de groote belangen der menschheid, in deugd
en zedelijkheid blijkbaar . Eene uitzondering nogtans op 's mans
loffelijk ftreven naar onpartijdigheid is ons in zijne beoor_
deeling van den Engelfchen Minister CANNING voorgekomen . Gaarne willen wij gelooven, dat deze Staatsman to
veel geprezen, to hoog is opgevijzeld ; dat hij over 't geheel dezelfde ftaatkunde volgde als zijn voorganger C A ST L E R E A G H, althans in de buitenlandfche betrekkingen . Maar
de grievende verwijten, die LIPMAN hem bij elke, gepaste
of ongepaste, gelegenheid duet, de hatelijkebeweegredenen,
die hij in zijn gedrag vooronderf1elt, - deze komen ons
voor, tegen de kalmte des Historiefchrijvers to zondigen,
en zekere vooringenomenheid tegen CANNING tot grondflag to hebben . Hoezeer wij dan de welfprekend voorgedragene en op eene diepe kennis der Britfche ftaatsregeling
berustende aanmerking nopens de eenzelvigheid der ftaatkunde
van CANNING en die van zijnen voorganger CASTLEREAGH
en ambtgenoot WELLINGTON (bl . 244 249) gereedelijk beamen, gelooven wij echter niet, dat CANNING zoo geheel
door vrees werd beftuurd, als bier words voorgefteld . Het
is waar, en bet is misfchien berispelijk, dat hij in 1823
de Conflitutie in Spanje liet vallen ; Inaar moet men dan
de buitenfporige beginfelen niet in aanmerking nemen, welke,
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federt de volkomene zegepraal der Communeros in 1822, dac
land tot den fpeelbal der teugelloosfe Demokratie maakten? Heeft hij niet den voorflag gedaan, de Spaanfche
Conftitutie door de invoeging in dezelve van eene Pairskamer cc wijzigen , en den overwegenden invloed der Volksregering daardoor to verzachten? Moest bet bloed der Britten dan voor de handhaving van Jakob~nfche beginfelen vloeijen ? Moest CANNING de Minister der Propaganda worden , gelijk P A L AI E R S T o N? Misfchien moest hij zich , wij
erkennen dit, niet zoo zeer door vertoogen hebben blootgegeven, wanneer hij niet van zins was, die door de wapenen to onderfteunen ; maar wij achten in eenen Minister
overmaat van vredelievendheid altijd hooger, dan onbeteugelde oorlogszucht, of hetgeen men de handhaving der eer
en waardigheid van een land noemt, hetwelk altijd duizenden
of op bet leven, of althans op de belemmering van hun
vreedzaam bedrijf, en den Staat zelven op zware offers to
ftaan komt . Het is met dat punt van eer gelijk met dat
van particulieren : een Duel, daardoor ondernomen, is dolzinnigheid . Doch ons verfchil van gevoelen hieromtrent met
den Schrijver zal ons niec blind maken voor zijne verdienften . De aanmerkingen van L I P M A N op dit gedrag van CANNING, vooral op zijne verwachting, dat Spanje wel zichzelve zou redden, (bl . 349-356) behooren tot de welfprekendfte plaatfen van dit werk, hetwelk daaraan zoo rijk
is . Aan den anderen kant zijn wij bet met den Schrijver
eens, dat men de Conftitutie in Spanje kan hebben laten
vallen, zoo zij in den grond niet geworteld was, maar dat
men de Con flitutionelen voor de onmenfchelijke vervolgingen, die hen troffen, moest hebben gewaarborgd ; en dit
doel - gelooven wij ftellig - zou door ernflige, des noods
dreigende, vertoogen zijn to bereiken geweest . A N G o uLAmE'S bekende afkondiging nit Andujar zou, met Britfchen aandrang onderfleund , beter gewerkt hebben . Maar
wij meenen van des Schrijvers meet bijzonderen afkeer van
CA N N I N G bewijzen to vinden in den bitteren toon en fomtijds bloedigen farcasmus, waarmede hij lien Staatsman bij
elke gelegenheid hekelt, b . v . op bl . 415, waar hij, de
erkenning van de vrijheid der Zuid-Amerikaanfche Staten,
uaar bet eigen oordeel van CANNING en de eenilemmige
meening zijner aanhangeren, als de meest gewigtige en luis-
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terrijke van zijn geheele befluur vermeldende, verklaart, „zic+h
• daarmede nit overtuiging volkomen to kunnen vereenigen ,
• en den maatflaf to hebben gevonden , naar welken wij de
„ ftaatkundige verdienflen van C A S T L E R E A G H'S opvolger,
• zonder gevaar van dwaling, kunnen afmeten . " Nog erger is bet intusfchen, wanneer hij CANNING den wensch
toefchrij ft , dat de woeste I E R A H I M , zoon van den Egyptifchen Pacha, Griekenland zoo veel mogelijk mogt verwoesten
en ontvolken, bl . 500. „ CANNING zocht langs alle mo• gelijke wegen aan de Porte de ongefloorde uitvoering van
• hare gruwelijke ontwerpen to verzekeren, en door di• plomatieke kunstgrepen Rusland van eene krachtdadige tus• fchenkomst ten behoeve der menfchelijkheid to wedrhou• den . Zoo volhardde CANNING in zijn weldadig evenwigts .
„ flelfel, eene krachtige taal voerende ten voordeele der
• Grieken, terwiji hij de Turken door onophoudelijke kui• perijen trachtte to begunfligen," bi . 509 . „ De Britfche
• Staatsman putte zich nit in allerlei vonden, om voor
• IBRAHIM tijd to winnen" (tot de uitroeijing der Griekfche bevolking, blijkens bet vorige) bl . 513.
„ Het had
• CANNING - men mag hem then lof niet ontzeggen • noch aan zorg, noch aan zelfverzaking, noch aan bedrij• vigheid ontbroken, om de belangen van den Sultan to be• vorderen ;' Zoo iets komt ons hatelijk voor, en lijnregt
flrijdig met CANNING s karakter, die misfchien met wat to
veel fchroom een' Europefchen oorlog verhoedde , maar toch
waarlijk geen Turkenvriend was . Naderhand heeft men gezien ,
hoe de tusfchenkomst der Mogendheden ten behoeve der
Grieken door dit verbasterde yolk met de verbranding hunner
eigene vloot ten gevolge eener bijzondere veete, en door
den moord van hunnen weldoener CAP O D' I S T R I A $ , die
zijn geheele leven en vermogen aan hun welzijn had opgeofferd, beloond is . Wij hebben wel alien in die geestdrift
voor de Grieken gedeeld ; maar wij weten ook , hoe die
-- gelijk zoo menige andere geestdrift - door latere gebeurtenisfen en meer kennis van zaken bekoeld is. Het
verdrag van 6 Julij 1827 moge wat laat gefloten zijn, bet
is toch de grondflag van Griekenlands redding geweest.
Doch reeds to lang vertoefd bij een enkel punt, waarin
wij meenen met den Schrijver to moeten verfchillen . Het
werk is zulk een belangrijk verfchijnfel in onze Letterkunde,
bet is zulk eene gewigtige aanwinst voor onzen histori
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fchen prozaftijl , dat wij aan onze Lezers een meer uitvoerig verflag van hetzelve en de mededeeling van eenige proe .~
ven verfchuldigd zijn .
Nadat in bet vorige Deel de Gefchiedenis tot bet Congres to Aken gebragt was, hetwelk Europa's Vijfmanfchap
of Uitvoerend Bewind door de opneming van Frankr k voltooid had , begint dit Deel met bet Congres van Carlsbad,
(1819) bijeengekomen om to waken tegen de woelingen der
Revolutionairen in Duitschland, ten gevolge van de krijgshaftige rigting, die de Natie tegen Frankrijk had aangenomen, en die nu moeijelijk weder tot bet flille burgerlijke
leven kon terugkeeren . Eene plaats is zoo fchoon gefchreven en tevens zoo waar, dat wij ons niet kunnen weerhouden, die hier gedeeltelijk over to nemen (bl . 4, 5) : „ Het
• is welligt zoo dikwerf ontkend als beweerd , dat de ze• delijkheid noodwendig eenen gevoeligen en duurzamen,
„ zoo niet onherflelbaren fchok moet lijden, waar de drang
• van overmagtige omflandigheden, een Volk in een leger
„ veranderende, bet nationale karakter eene nieuwe, door
„ overdrijving gekenmerkte rigting geeft, de burgerlijke deug„ den verdringt, de wetenfchappelijke verdienflen verduis
„ tert, eene buitenfporige eerzucht aankweekt, droombeel„ den fchept , die alleen in teleurftelling kunnen uitloopen ,
„ de zeden en den geest , die den krijgsman eigen zijn , in
• bet maatfchappelijke leven overbrengt, en de behoefte aan
• eene meer woelige bedrijvigheid doet ontflaan, dan de ge,~ lukkige eentoonigheid van een rustiger tijdvak vermag to
• bevredigen . Het fchijnt nogtans zeker , dat deze nadee• len geenszins aan dcsne groote , roemvolle poging onaf„ fcheidelijk zijn verbonden, waarin eene Natie zich met
„ vereenigde krachten verheft, om hare inwendige veilig„ heid en zelfflandigheid tegen vreemde aanranding to ver„ zekeren, maar dat in den regel alleen de langgerekte oor• logstoeftand eene zoodanige zedelijke verbastering kan to
• weeg brengen . Doch offchoon zelfs deze onwaardeerbare
• opoffering, waar bet de handhaving der vrijheid en vei„ ligheid van den Staat tegen eenen vreemden overheerfcher
„ geldc, in geene overweging mag worden genomen, levert
„ echter bet voorbeeld van Duitschland voor de mogelijk.
• heid eener zoodanige ontaarding waarfchuwende bewijs• gronden en overvloedige redenen, om niet alleen den voort• duur en den omvang eener zoo bedenkelijke gefteltenis
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binnen den naauwstmogelijken kring to befluiten , maar ook
„ over den overgang tot den vroegeren maatfchappelijken
• toefland met verdubbelde zorgvuldigheid to waken , daar„ bij den gulden middelweg bewandelende tusfchen gerustheid en angstvallig wantrouwen . "
heid
Krachtig wordt ook bet feest op den Wartburg (18 Oct .
1817) gefchilderd : „ Welk een tafereel van LUTHER tot
• BLUCHER, van KAREL V tot NAPOLEON! Hier de
„ kracht der rede, zigtbaar in de zegepraal van gewetens• vrijheid over kerkdwang en priesterbedrog ; dndr de kracht
• van bet Duitfche ijzer , geflaafd door den val van den
• foutfen dwingeland , die ooic de wereld deed fidderen .
,, Welke aandoeningen, welke voornemens moesten hier ont„ fpruiten! Hier was niets, om denkbeelden op te wek• ken van oproer en fluipmoord . De achtbare beelden van
• LUTHER en BLUCHER hadden Diets gemeen met de .Ta„ kob~nfche bloedmuts , met den dolk des Lazzaroni ." En
toch werd zulk een fluipmoordenaar gevonden . SAND werd
daartoe opgewekt door faatktindige dweeperij . Dit veroorzaakte de maatregelen, door de Mogendheden to Carlsbad genomen, voornamelijk tegen den toen heerfchenden geest
bij de Duitfche ftudenten gerigt .
Het tweede Hoofdfuk bevat de uitbarfting der Omwenteling . Hier is ook weder de fchiidering van Spanjes worfeling tegen NAPOLEON overheerlijk (bl . 47-49) ; maar
of, gelijk de Schrijver zegt, er een toefland is, waarvan
de voortduring vender felijker is , dan de vernietiging zelve
van bet volksbeflaan, (zinfpelende Op N A P O LE O N's bedoelde
verandering van bet Spaanfc .lie Inquifitiewezen) komt ons
twijfelachtig voor . Met zwarte kleuren wordt de ondankbaarheid van den Spaanfchen FERDINAND (thans ter zielen)
gefchilderd ; zijn jammerlijk bewind na de ontbinding der
Cortes van 1814 tot 1820, en de lijdelijkheid van Europa
bij de verdrukking des yolks en bet misbruik der magt,
hetwelk zoo naauw toezag en zich zoo werkzaam betoonde, toen bet yolk op zijne beurt den meester fpeelde en de
Koninklijke regten aantastte . Men had dit laatfle kunnen
beletten, door tegen bet eerie krachtdadige maatregelen to
beramen. Nogtans is L I P M A N verre van de onvoorwaardelijke lofredenaar der Spaanfche omwenteling van 1820 to
zijn, wier buitenfporigheden en ongeregelden oorfprong van
„
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bet krijgsvolk hij zelf erkent . Veel korter , en in zekeren zin wat to kort, words de omwenteling in Portugal gefchilderd (in 2 bladzijden, 89 en 90) . Van Napels gewagende , words de eigenbelangzuchtige Engelfche ftaatkunde
omtrent Sicilie gefchilderd, welks inwoners bet door eene
Conflitutie befchermde zoo tang bet die noodig had, en toen,
zoodra die noodzakelijkheid ophield, aan hun lot overliet, niet
hunne regten , maar toch hunne perfonen beveiligende ; iets,
't welk in Spanje in 1814 omtrent Engelands getrouwfle
vrienden fchandelijk verzuimd werd .
De dreigende gevaren voor de gevestigde orde in Europa
werden door bet Congres van Troppau en dat van Laybach bezworen . De flaatkunde, welke de Monarchen , volgens den
geest van M E T T E R N I C H, thans aannamen, wordt (bl . 109)
weder uitnemend befchreven . Geen onderlinge naijver, geen
aanhitfen van elkanders binnenlandfche vijanden nicer [gelijk nog in 1790 door Pruisfen en Holland in Braband gefchied
was] . De troonen moesten met elkander Jlaan, of zouden met
elkander vallen (bl. 108) . Eerst befloot men , de voorhoede
der Omwenteling, Napels, aan to vallen, en Spanje zoo tang
nog to fparen . Maar men moest voorzigtig to werk gaan, om
den Koning aan de handen der omwentelaars to onttrekken .
Vandaar bet Congres to Troppau ; waarop de Koning verzocht werd to Laybach to komen, en men hem onder fchoone
beloften nit Napels troonde . Alle pogingen der Napolitanen
waren vruchteloos, om den dorm of to wenden, en men vindc
bier alle daartoe betrekkelijke oficiele befcheiden, in dien
behagelijken vorm, dien wij reeds boven vermeldden, aan
den Lezer medegedeeld . Doch eigenlijk werd to Troppau
en to Laybach flechts door drie Mogendheden, Oostenrijk,
Rusland en Pruisfen , gehandeld ; de beide overige onttrokken zich, zoo al niet geheel nan de raadplegingen, dan toch
aan de befluiten. Over bet gedrag van den Koning van Napels is reeds boven gehandeld .
Met blijkbare afkeuring wordt van de Sardinifche of liever Piemontefche omwenteling gefproken , en deze gekenfchetst als „ een boom des oproers , welks wrange vrucht ,
„ eerst door de zon der Spaanfche omwenteling gekoesterd,
„ later door bet Napelfche vuur gebroeid en tot rijpheid ge„ brags, door de flormbui nit bet Oosten onmeedoogend
„ werd afgebroken (bl . 207) . De omwenteling words toe-

DE STAATKUNDE DER MOGENDHEDEN .

43 5

• gejuicht door eene bevolking, welke , op den voorgang
„ der Grooten , geleerd heeft , de openbare vreugde niet door
• eene kwalijk geplaatfle opregtheid to verfloren ."
In bet . vijfde Hoofdfluk fchildert L IPM A N bet Congres van
Verona en de toebereidfelen tot de onderwerping van Spanje
aan den onbepaalden wil des Konings, of veeleer van de partij
der Abfolutisten , want F E R D I N AND V I I was nimmer iets
anders dan een nietige fpeelbal in de handen van elke partij ,
die zich van zijnen perfoon wist meester to maken . Wij kunnen den bekwamen Schrijver in de bijzonderheden van dit
Congres , hetwelk hij zeer uitvoerig behandelt , niet volgen .
In bet zesde Hoofdfluk fchildert hij ons (niet krijgs- maar
alleen flaatkundig) den oorlog van Frankrijk met „het on• gelukkige Spanje , geteisterd door alle de ftaatkundige pla„ gen van Europa , door den druk der dwingelandije gekneld,
„ verfcheurd door de woede der omwenteling, door de ter• gingen der Diplomatie gepijnigd, gezweept door den geefel
„ des oorlogs , en gedoemd op nieuws weder (1834) - en
• wie zegt hoe dikwijls ? -- dezelfde rampzalige baan to
„ doorloopen" (bl . 321) . Hier komen dan de boven reeds
vermelde befchuldigingen tegen CANNING to berde, alsof
hij zijn land door gedurige fmadelijke afwijzing zijner bemiddeling lafhartig had laten befchimpen, zonder eene floute taal
to fpreken of zelfs bet zwaard to trekken Wij meenen dit
reeds to hebben beantwoord ; en toch wordt bet tegenovergeflelde gevoelen door den Schrijver met eene fchitterende welfprekendheid voorgedragen (bl . 370 372), waarop wij flechts
dit antwoord hebben : C A N N I N G kende de vreefelijke kracht
van den hefboom, then hij , om den roem, waarvan de Schrijver gewaagt , to erlangen , moest hebben in werking gebragt
(zie alhier op bl . 644) ; hij deinsde voor de gevolgen terug,
en wilde liever aan bet menschdom flroomen bloeds befparen,
dan aan zijn land en aan zijn Ministerie eene zoo duurgekochte eer doen erlangen . Of moest misfchien GREY, toen
de Sultan zijne bemoeijingen met bet Traktaat tusfchen Turkijen en Rusland herhaalde malen van de hand wees , moest hij, zeg ik, toen aan de Porte of Rusland den oorlog
hebben verklaard, omdat zij zijne tusfchenkomst verwierpen?
Of moeten dit Frankrijk en Engeland, omdat bet Duitfche
Verbond hunne bedoelingen geenszins beaamt ?
In cen zevende Hoofdfluk words de onafhankelijkheid van
7,uid - 4merika behandeld . flier treffen wii die fehitterende
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plaats aan , welke , blijkbaar naar onzen grootften Gefchiedfchrijver gevolgd, dezen volkomen waardig is ; eene plaats ,
to tang voor geheele overneming, maar waarvan wij althans
bet begin den Lezer niet mogen ontheuden
„ Wie fchetst de gebeurtenisfen van bet twintigjarig tijd„ vak, waarin dmerika zijne ketenen affchudde, om zwaard ere boeijen to dragen, en Spanje zijne laatfle levenskrachten
• dere
• uitputte, zonder zijne heerfchappij to kunnen handhaven? De
„ bevrijdingsoorlog van Anrerika overfchrijdt in menigvul• digheid van wisfelingen en in affchuwelijkheid van bedrij• ven alle begrippen, en tart de vlugfte pen en de vrucht• baarfle verbeelding . Daden van cooed en manhaftigheid door
• bet misbruik der zege ontfierd ; de flem der menfchelijk• heid gefmoord ; de wreedheid van A L V A door latere beu• len geevenaard en door M O R I L L O overtroffen ; geheele
• bevolkingen uitgemoord en hare woningen tot den grond ge• flecht ; waar dapperheid to kort fchoot, verraad gebezigd,
„ doch de verrader vaak door flouter, fpoediger of gelukki„ ger verraad verrast of voorgekomen ; de ijfelijkfle gruwe• len, waarvoor de onverzoenlijkheid van bet Spaanfche ge• cooed alleen vatbaar is , door de barbaarschheid der vijan„ den uitgelokt of ruimfchoots vergolden ; bet gewoel van
„ flammen, fleden, Platen en partijen, beurtelings tegen den
• Spanjaard vereenigd of tegen elkander gewapend ; bondge• nooten in vijanden, vijanden in bondgenooten veranderd ;
• nieuwe Platen gevormd en ontbonden, gewesten toegevoegd
• en afgefcheurd , en de verwarring van gefladig verdrongene
• regeringsvormen door den ondergang van oude en de op„ komst van nieuwe namen vermeerderd ; na verdrijving van
„ den vijand tweefpalt en fcheuring tusfchen vrienden, en
• eigene verheffing gezocht ten koste van bet geteisterde va„ derland ; de lotgevallen van veldheeren, beurtelings vergood
• en verguisd, en de glans van den zuiverften krijgsroem
• vaak op bet fchavot uitgedoofd ; de heerlijkfte oorden ter
• prooije aan alle de driften van wraak- en heerschzucht ;
• een paradijs verwoest door duivelen in de gedaante van
• Spanjaarden, Kreolen, Mulatten, Negers en Indianen ; bet
• veelkleurig tafereel voltooid door de geefels van aard• beving en pest, van ellenden, die door bet bijgeloof als
„ eene Godsftraf werden opgemerkt , en aldus de natuur met
„ den mensch zamengezworen, om de aarde om to keeren ,
• waar C 0 R T E s en P I Z A R R o de natuur en de menfchelijk-
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• held hoonden . Dit fombere fchouwfpel van wanhoop wordt
• nogtans door enkele punten vol Iicht afgewisfeld, en bet
• verfcheurde hart des aanfchouwers door fchoonere beelden
„ opgebeurd . Goed en bloed tot bevrijding des vaderlands
„ opgezet ; waar alles verloren fcheen, bet vertrouwen op
• God onwankelbaar bewaard ; de overgave geweigerd, waar
„ tegenftand onmogelijk was , en liever onder puinhoopen be• graven, dan in 's vijands magt gevallen ; de verleidelijkfte
• aanbiedingen afgewezen, en bet hoofd gegeven, om de eer
„ to behouden ; door nederlagen de krijgskunst geleerd ; na
• de overwinning onverdiende gematigdheid betoond ; dap• perheid op bet flagveld met beleid in de raadzaal vereenigd ;
• na verworvene lanweren in bet ambtelooze leven terugge• keerd, en bet gezag vrijwillig afgeftaan tot Raving van be• langeloosheid ; de hand der verzoening geboden , om den
• gemeenen vijand to befloken ; vertrouwelijke ontmoetingen
• der wederzijdfche veldheeren , to midden van den oorlog ,
„ en, die elkander met bet zwaard zochten, zonder vreeze
• of argwaan onder hetzelfde dak gezeten" (bl . 386-388) .
Dit is welfprekendheid, dit historifche ftiji, waar bet pragmatifche met de levendigheid der voordragt vereenigd is , en
wij twijfelen niet , of de Lezer zal ons de overneming dezer
plaats , al is zij wat nitgebreid , dankweten . Onze prozaftijl, althans de historifche, heeft aan dergelijke Modellen
juist geen' kwistigen overvloed .
Het achtf'e Hoofdftuk behandelt de aangelegenheden van
het Oosten . Ook bier is de voordragt bet onderwerp waardig . Nogtans moeten wij rondborftig erkennen, dat ons de
gruwelen der Turken to veel op den voorgrond , en die der
Grieken , welke niet veel minder waren, to zeer op den achtergrond geplaatst zijn voorgekomen . De belangftelling in bet
lot der afftammelingen van T H E M I S T O K L E S en LEON I D A S
mag ons omtrent de veroveraars van Tripolitza en Athene, die
ook ongewapenden , ook vrouwen en kinderen niet verfchoonden, geenszins partijdig doen worden . Maar zeer to
regt words de hoofdigheid van den Sultan berispt , die alle
aanzoeken tot eene minnelijke fchikking door de aanvoering
van zijn regt op Griekenland zoo lang van de hand wees, tot
bet to laat was , en hij nu niets meer bedingen kon . Diczelfde was vroeger van den Koning van Spanje , met betrekking tot Zuid-4merika , aangecoond . Hier (in de Griekfche
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zaak) wordt C A N N I N G , gelijk wij boven zagen, naar ons
inzien, bet onbillijkst behandeld .
Het Portugefche vraagftuk, bet negende Hoofdftuk beflaande, begirt met de volgende aanmerking (toegepast op Portugal en Brazilie) : „ Niet zelden zag men in landen, ver• deeld door al wat kracht heeft volken to verdeelen, door
• ligging, zeden, belangen en herinneringen gefcheiden, maar
• door bet geweld der wapenen en de uitfpraak eener tijde„ lijke overmagt zamengekionken, en tot cene onnatuurlijke
„ vereeniging door een gemeenfchappelijk Beftuur gepiinigd,
„ de onbedwingbare natuur eindelijk den dwang afwerpen,
• hare niet geraadpleegde voorfchriften handhaven , en de
„ berekeningen verijdelen eener ftaatkunde, die zoo vaak
„ bet eigendommelijk [eigenaardig] beftaan der volken aan
• overwegingen van perfoonlijke verheffing en aan bet heersch„ zuchtig fireven van Koningsftammen offerde . " Dit Hoofdftuk is naar evenredigheid korter en minder uitgewerkt dan
cen der vorige, hoezeer de rijkdom van zaken niet minder was, en men daarin den grond moat zoeken van
then langdurigen burgerkrijg, die nog zoo onlangs bet beklagenswaardige Portugal heeft verfcheurd . Hier althans heeft
CANNING gehandeld, en bet overlaten der Portugezen aan
M I G U E L (wij geven hem den verdienden bijnaam niet , omdat hij gevallen is) was niet aan dezen Minister, maar aan
zijne opvolgers, de Torys, to wijten. De gebeurtenisfen in
Brazilie, gewis van het hoogfie gewigt, worden in verband
met de Portugefche verhaald.
hat tiende of laatfte Hoofdftuk is, na een kort , maar meesterlijk overzigt van Europa in 1830, toegewijd aan de verovering van Algiers (naar evenredigheid nog korter afgehandeld
dan de Portugefche zaken, maar ook, zoo al niet minder belangrijk, dan toch minder ingewikkeld) . In bet volgende Deel,
hetwelk bet laatfte, en zekerlijk hoogstbelangrijk zal zijn,
verwacbten wij nu de groote Omwenteling in Frankr~k van
1830, die vruchtbare Moeder van zoo vele misgeboorten, to
zullen vinden . Wij twijfelen niet, of de Heer L I P M A N
zal , op bet voorbeeld van T A C I'T U s , „ zonder vooringenomenheid of verbittering" deze baan, die hij zelf in de Inleiding distelig noemt, met vaste fchreden bewandelen, al moet
hij dan ook fours eene nog heefe lava-bedding, door de jongfte uitbarftingen veroorzaakt , betreden . Flij heeft door zij-
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nen arbeid tot hiertoe bet Nederlandfche Publiek zeer aan
zich verpligt .

T/erdediging van de Onafhankelijkheid des Ilandels, bij het
oprigten van Naamlooze Maatfchapp~en . Door Mr. F. A .
4dvocaat to Amflerdam . Te Anfler •dam , bij
V A N H A L L,
de Erven H . Gartman . 1834 . In gr . 8vo . XVl, 198, XXII
BI. f 2 - 60.
Handel en Nijverheid, of Proeve, om derzelver itit- en inheemfche belangen in overeenflemming to brengen ; door 1 . V A N
O U W E R K E R K D E V R I E S . Te Zmflerdam, by ten Brink
en de Vries . 1834 . In gr. 8vo . XII, 110 BI . f 1 - 50 .
Het Porto franco toegepast op den Landbow. In 's Rage en
to Amflerdam, bif de Gebr . van Cleef. 1834. In gr . 8vo.
32 BI. f : -25 .
De ijzeren Spoorweg van 4naflerdana naar Keulen verdedigd,
enz. Te 4mfterdam , bij van Meurs en Co . 1834 . In gr. 8vo.
XIV, 88 BI. f 1- 20 .
Bet eerfle der bier aangekondigde flukken doet de kunde
en bet helderziend oordeel des Schrijvers gelijkelijk eer aan .
Het doel is , to bewerken, dat de nieuwe, nog in to voerene
Nederlandfche Wetgeving de uit bet Franfche Regt overgenomene bepaling, dat geene Naamlooze Maatfchappijen mogen worden opgerigt, dan met goedkeuring der Hooge Regering, worde onderdrukt, en, ook dit opzigt, de Handel geheel vrij gelaten . Het nuttelooze dier goedkeuring, en bet
fchadelijke zelfs daarvan, vooral nit hoofde der wijze, waarop de Wet bij de Administratie der Nijverheid wordt verflaan
en toegepast, words overtuigend aangetoond ; gelijk ook in
fielder daglicht words gefleld, tot welke ongelijkheden aan
zichzelve, ja tot welke dwaasheden bet Beftuur, in de toepasfing der beflaande Wetgeving op dat punt, vervallen is ;
inzonderheid, door ook onderlinge Brandwaarborgmaatfchappijen, fchoon deze alles behalve Handelmaatfchappijen of
Koopmanskantoren zijn , onder de rubriek der Naamlooze
[Handel-]maatfchappijen to betrekken . Mogt de Schrijver zij-
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nen arbeid met bet gewenschte gevolg bekroond zien , zeker
zou de Handel, zouden zelfs ook de niet handeldrijvende ingezetenen er wel bij varen .
Handel en Nijverheid van den Heer O U W E R K E R K D E
V R I E S is eene allezins lezenswaardige en overweging verdienende proeve, om derzelver uit- en inheemfche belangen
overeen to brengen . Ook de twee volgende ftukken van andere Schrijvers, namelijk Wet Porto franco toegepast op den
Landbouw, en De ijzeren Spoorweg van 4mfferdam naar
Keulen verdedigd, zijn allerbelangrijkst van inhoud, en dragen de blijken met zich van de kennis en vaderlandlievende
gezindheid der opftellers . Gelijk in geen enkel vak de geleerden in alles bet eons zijn , maar de meesten toch al ligt
over zekere onloochenbare fteliingen geen verfchil hebben,
zoo gaat bet ook bier met deze deskundigen in de vakken
van handel en nijverheid . Recenfent is eigenlijk Regtsgeleerde
van beroep . Hij wil dus gaarne erkennen, waar de hiervoren
bedoelde Schrijvers, de twee eerften vooral, verfchillen, zich
geene beflisfing, vooral geene geimprovifeerde beflisfing to
durven aanmatigen : want de verfchillende wijzen , waarop de
in grondbeginfel overeenkomende Schrijvers hun doel willen
bereiken , vereifchen ter beoordeeling , bij kennis van zaken
tot in de fijnfie bijzonderheden, een langdurig en onpartijdig
onderzoek . Met bet hun alien gemeenfchappelijk grondbeginfel van de meestmogelijke vrijheid van handel en de meestmogelijke wering van verbodswetten , die flechts bij wege
van uitzondering kunnen worden gedoogd , heeft Recenfent
to alien tijde ingeftemd . De Schrijver over den ijzeren Spoorweg heeft de beoordeeling zijner Gedachten over den Handel,
to vinden in bet Algemeen Handelsblad, naar ons inzien,
doorgaans gelukkig wederlegd, en hij zal denkelijk zijnen
wensch tot aanleg van den bedoelden fpoorweg volkomen
vervuld zien . Uit Handel en Nijverheid nemen wij , tot befluit onzer aankondiging, over, de tweede noot op bl . 101 :
„ Het is voor gezeten burgers een harde teen des aanftoots,
dat omreizende kooplieden, alleen van een Rijks-patent voorzien, voor eenige dagen in de fteden appartementen huren,
om hunne goederen uit to pakken, en de Ingezetenen van
dezelve zoo veel goedkooper to voorzien, ais zij, door geene
plaatfelijke lasten bezwaard, minder kunnen afzetten . Eveneens is bet gelegen met Marskramers en allerlei kleine bedrijvers, die flad en land afloopen en langs de huizen om-
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zwerven, our hun bedrijf uit to oefenen, of hunne waren of
to zetten . Her zou dus aan gewestelijke Befluren kunnen
worden toegeftaan , our , des verkiezende , die zwervers to
verpligten, voor elke flad of gemeente, waar zij handelen
willen, zich nog van een plaatfelijk (boven het R~ks-)patent
to voorzien , ten behoeve van de provinciale kas, en het bedrag daarvan, van de dagen of weken van hun verblijf, afhankelijk to maken." Waarlijk 1 zulk eene behoefte aan plaatfel k patent, voor Marskramers en dergelijken, ware eene
wenfchelijke zaak : want het misbruik, door foortgelijke lieden van he ., in werking zijnde Patentflelfel gemaakt, zal
langzamerhand ooze gezetene winkeliers (die alle plaatfelijke
belastingen , welke fours zoo verbazend hoog zijn , betalen
moeten) to gronde rigten, daar dezen, uit then hoofde alleen,
zelden in goedkoopheid van prijs met die omzwervers kunnen
wedijveren .
Xoning

I en bet Nederlandfche Polk ; Gedicht
in twee Zangen, door Mr. J A C O B N 1J H 0 F F, Notaris en
plaatsvervangend Vrederegter to ,Yrnhem . Te Arnhem , bij
C . A . Thieme . 1833 . In 12ma . IV, 55 Bl. (Uitgegeven
ten behoeve der Gekwetflen bij de verdediging der Citadel to
Antweypen .) f : - 75 .
W I L L E M D E

Het Kind bij zijn ontwaken . VIIde Harmonie van A . D E L A
M ART I N E, door J A N-J . F . W A P, Koninklijken MilitaireAkademie-Leeraar,, enz . Te Breda, bij F . P . Sterk . 1832 .
In kl. 8vo . 12 Bl . f : - 25 .
Andwoord van A . DE LA MARTINE Op Sir WALTER SCOTT'S
Affcheid van zi ne Lezers . 't Franfche Gedicht vr# gevolgd
door j A N-J . F . W A P . Te Breda , bij F . P . Sterk . 1832 . In
gr . 8vo . 20 Bl. f : - 50 .
in weerwil der onverdiende verguizing van het gedicht des
Heeren N V It o F F in den Recenfent ook der Recenfenten, aar .
zelen wij Been oogenblik, to verklaren, dat hetzelve zich
voordeelig onderfcheidt boven een aantal flukjes van den dag,
hier door hoogere vlugt , waar het pas geeft , elders weder
door levendige en natuurlijke fchildering, doorgaans door eene
F f
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goede verfificatie ; welk alles zoo veel to meerderen lof verdient, naarmate de zedige Dichter zich fleeds op den achtergrord heeft gehouden, en met de meeste nederigheid over
zijn werk fpreekt . Maar gelijk wij aan de eene zijde regt
doen aan deszelfs verdienflen, zoo fta bet ons aan den anderen kant vrij , eenige feilen er in aan to wijzen . Hiertoe nu
brengen wij in de eerfle plaats de duisterbeid van fommige
volzinnen en uitdrukkingen , b . v . bl . 12 : Een enkle flechts ,
de hand al wenkende naar boven , enz . waar misfchien bet
werpen van voetzoekers omfchreven words, waar dan zoo
duister, dat men bet moeijelijk raden kan . B1 . 16, van bet
begin tot de echte Koningsteelt, is almede niet gemakkelijk to
verflaan . Tot die donkerheid bier en daar werkt de niet juiste
interpunctie aanmerkelijk mede . Voorts veroorlooft zich de
Maker meer vrijheid in de woordfchikking , dan de taal toelaat, b . v. in bet voorop brengen van den vierden naamval,
waar men uit de buiging der lid- of voornaamwoorden then
naamval niet herkennen kan, gelijk bl . 52 : Hoe dikwerf, Batavier! bedreigde uw keel het mes . Hoe dikwerf, Batavier!
dreigde uwen flrot het mes, zou, wat de woordfchikking betreft, goed zijn, omdat de voorafgaande vierde naamval uwen
flrot als zoodanig kenbaar is . Zamentrekkingen , als Wilm
voor W7lem, /laatge voor flatige, zijn niet gebruikelijk.
Het oordeel van 't gemeen , voor het algesneen , bl . 53 , is
niet goed to keuren, al zoekt de Dichter zijne meening door
de aanteekening aan den voet der bladzijde op to belderen . De
bedoeling eens Schrijvers moet uit zijne woorden zelve blijkbaar zijn . B1 . 43, deed beven op zweefde rijmt niet . Denkelijk
is dit eene fchriifrout . Men leze dus : Toen 't moedig oorlogsros , als de aard' van 't kr gsvuur beefde , enz . Uer •
verwijdde voor ver verwijdes •de trust, op bl . 16, en verfchulde voor verfchuldigde dank, op bl . 44, kunnen alinede
volftrekt niet door den beugel . Op bet rijm ij op ei zulle n tvij niet vitten . - In weerwil der nangeduide vlekken, bevelen wij echter dit gedicht aan de aandacht onzer onpartijdige landgenooten .
De beide navolgingen van L A M A R T I N E door w A r zijn
niet zonder verdienilen , zelfs op vele plaacfen bijzonder wel
geflaagd. In bet Andwoord op W A L T E It s c o w T's ~lffcheid
hindert ons echter 1 o . de lengte van fommige volzinnen,
waardoor de flijl vaak ingewikkeld en duister wordt . In bet
Fransch is dat of zoo niet , of waar bet zoo is , (want L A
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MART i N E is wei eens duister) daar had bet bij de over-

brenging moeten worden verholpen . Ten tweede, is bet wel
loffelijk, dat de I-leer W A P zich voor cone eentoonige verfificatie wacht, maar in het verwaarloozen der rust na den
zesden greep, ook dan wanneer die zesde een' flerken klemtoon heeft en met den zevenden een tweegrepig woord vormt,
gnat hij to ver. Onleesbaar is b . v . bl . 18 :
van des Corzers glorie j wierd bewaard .

Geen fchaduw

VVaarom niet liever
I

I

I

Geen fchaauw der glorie !, van den Corzer I werd bewaard ?
Dan is de rust na den zesden greep 66k weggenomen ; maar
doordat de vierde en de achtfle greep den hee;fchenden, en
daarentegen de zesde greep van, wegens bet volgende toon-

looze den , alleen den ondeigefchikten klemtoon ontvangen ,
rolt bet vers gemakkelijk voort ; welke rolling door de invallende dichtfneden of cefuren na den tweedetx voet in glorie,
en na den vierden in Corzer, nog gladder en bevalliger wordy .
Op bl . 19 faat :
Met burgertranen of met bloed van d onderzaat bevlekt.
Men leze
iI

II

Met burgertraan befproeid, met burgerbloed bevlekt .
Met tranen kan bovendien eens Konings kroon niet bevlekt
worden .
Op bl . 20 bevalt ons niet

Zoo G6k toen , flu en dan , de zaalge Hemelingen
In merischgedaanten, zegenfprekend, de card' begingen .
De Heer W A P fchijnt zich, bij zijne vertolkingen, to overhaasten, hetgeen to bejammeren is, daar gelukkige overbrenging de eenige verdienfte eens Vertalers blijft, en vele welgeflaagde plaatfen genoegzaam tconen, dat hij iets volkomeners
zou kunnen leveren , indien hij zich den noodigen tijd gaf .

IVeemoedstoonen uit de Gefchiedenis van mijn Leven, of mijne
Reis naar Curafao, en vlugtige Befchouwin ;en van dat EiFf2

33 . i . &r,ZRINk4
land, gedurende rn n tienjarig verbl jf op hetzelve . Door
H . J . A 13 B R I N G . Te Groningen, bij W . van Boekeren .
1834 . In gr . Svo . XII en 205 bl . f I - 80 .
Godsvrucht en 0ngeloof, of de 4Ifd vnlingen der Rede , naar
het Fransch van G E R A R D ; aansnerkel k bekort en voor
Nederlandfche I,ezers ingerigt . Geen Verdiehtfel . In II Deelen . Te Leeuwarden, b f J . W . Brouwer . 1834 . In gr . 8vo .
Te zamera XXXVI en 731 bl . f 6 - 50 .
en ken, reeds , uit onze beoordeeling van iWaurits van
, erdenberg, of de [' •' i geest , (Vad . Lett . 1834 . No . I .) den
Veer A B B R 1 N G als godsdienflig en veelal oordeelkundig Schrijver ; men kent de verdienilen zoo wet, als de gebreken van
zijnen flijl . De bier aangekondigde LJ7eemoedstoonen uit de
gefchiedenis van zijn ]even zijn een verhaal in proza van
zijne reis naar Carafas, met rugzigt op 's mans vroegere
loopbaan, verfag van zijnen gemoedstoefland en zijne lotgevallen en waarnemingen op dat eiland , met eenig berigt
om,trent des Schrijvers tegenwoordige omfiandigheden . De
Ileer A B B R I N G klaagt weder , dat hij niet met orde en bevailigheid fchrjjven kan ; dat hij zich niet fierlijk genoeg kan
nitdrukken, enz . : maar naar ons inzien ontbreekt hem, om
con goed Prozafchrijver to zijn, onzuiverheid in taal en ftijl
nu eens daargelaten , niet zoo zeer fierlijkheid , als wel eenvoudigheid . Zijne voordragt is integendeel to zwterig en to
gekunfield , con gevolg van een angstvallig fireven naar fraaiheid van uitdrukking ; en eigenlijk zou hij fechts natuurlijker en losfer moeten wezen, om goed to fchrijven . De inhoud dezer TIYeernoedstoonen is intusfchen leerzaam ; en wij
hopen, dat de woorden van dozen tot bet Christendom teruggekeerden Vrijgeest indruk op zijne lezers mogen maken ;
terwiji wij overigens, met opzigc tot fommige uitdrukkingen, gevoelens en beweringen, terugwijzen op ons aangemerkte in de boven aangehaalde Recenfie van den Maurits
van TJ'erdenberg .
Gelijke verwijzing naar die Recenfie zal welligt niet overtollig wezen bij onze beoordeeling der overbrenging, door
eenen ongenoemden, van bet Franfche werk van G E R A R D .
Doch die verwijzing gelds flechts de voorilelling van fommige
leerflukken en bewijzen . Maar bovendien hebben wij nog al bet
een en ander aan to merken , zoo op de wijze van vertaling
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en omwerking, als op hetgene van bet oorfpronkelijkc in de
navolging is overgebleven . De brieven, die cene eenigzins
opgefierde gefchiedenis onder verdichte namen bevatten, zagen reeds to midden der achttiende eeuw in Fr•ankr k bet
licht . Niet alleen, dat derhalve in bet oorfpronkelijke het
Christendom, vooral naar de opvatting der Roomfcbe Kerk,
in den geest van B o s s u E T , verdedigd wordt , maar ook is
de toeflaud van zeden , regtsoefening en wat dies nicer zij ,
geheel overeenkomflig met den tijd en bet land , waar de
brieven gefchreven en uitgegeven zijn . Nu beefs de Vertaler niet fechts bet al to breedvoerige werk , door weglating
van zeer vele brieven , ingekort , maar hij heeft tevens , ten
einde bet voor zijne landgenooten to bruikbaarder to maken,
eene meer Protestantfche Trekking er aan tracbten to geven, en de gefchiedenis in ons land en in onzen leeftijd,
zelfs in de tegenwoordige zoo hagchelijke oogenblikken,
willen overbrengen . Wij behoeven niet aan to wijzen, hoe
veel bezwaar reeds bet eertle veroorzaakte, en hoe gedwongen
de navolging wordt, b . v . waar er over bet doer van boete
of penitentie words gefproken , aan hetwelk men dan toch
ook eene Protestantfche kleur heeft bijgezet ; ter vijl bet zonderling is , dat bet lezen van romans, bet bezoeken van den
fchouwburg , en bet arbeiden voor bet tooneel , zelfs de
treurfpelpoezij , onbepaald worden afgekeurd . Nog erger gaat
bet met de fchildering van zeden en Taatsgefleldheid . Die
ligtzinnige vrijgeesterij onder de befchaafden en aanzienlijken, die zoo fchandelijke hofkuiperijen, die willekeurige verbanningen zonder eenige form van proces, behooren geheel
to huis in Frankrijk onder L 0 D E W Ij tc XV ; en hoe veel lof
er dan ook (om bet er als 't ware bij to flepen) aan onzen
Koning en zijn Huis en aan ons Volk worde toegezwaaid,
noch aan bet Koninklijke gefacht , noch aan de mannen van
invloed ten Hove, noch aan onze Natie in 't algemeen , gefchiedt eenige eer , door de overbrenging der bier gefchetfe
tooneelen op onzen bodem , en wel in bet nog loopende tijdvak . Onder hetgeen ons al verder bevreemdde, behoort ook
dit : Eduard, die tot de volfagenfe twijfelarij vervallen was,
wordt eerst door zijnen fchoonvader overtuigd, dat er zekere klaarblijkelijkheden befaan ; dat men der Rede eenig
vertrouwen mag fchenken ; dat er onderfcheid is tusfchen
goed en kwaad ; dat er een God is ; dat men aan eene vergeldende onflerfelijkheid moet gelooven, enz . : alles zoo was
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dooreengemengd, naar bet ons voorkomt, uit DESCARTES ,
en C O N D I L L A C ; bier en daar ook, voor zoo ver
men zich fomwijlen op dezen beroepen kon, tilt VOLTAIRE,
ROUSSEAU en anderen . Naderhand betoogt de fchoonvader
de ongenoegzaamheid der Rede, fchoon zij ons aanvankelijk eenige dienst bewijst, ook daaruit, dat de Wijsgeeren
onderling zoo zeer verfchillen, enz . Dit brengt hem op
onze behoefte aan eerie Goddelijke Openbaring, en de bewijzen voor derzelver echtheid . Maar nu moest de twijfelende Eduard bet verfchil der Godsdienstftelfels en bet
groot getal der Kerkgenootfchappen tegenwerpen , om daaruit to befluiten, dat er even weinig zekerheid voor den Christen beftaat, als voor den aanhanger der Natuurwet . Denkelijk is dit punt in bet oorfpronkelijke, hetwelk Recenfent
onbekend is, in den geest der Roomfche Kerk behandeld,
en op hare leer, als de alleen ware, gewezen . Hier zou
ten minfte die bedenking moeten zijn voorgefteld en in den
Protestantfchen geest zijn beantwoord, met een betoog van
de duidelijkheid der Openbaringsleer, voor den onpartijdigen onderzoeker, op alle punten, die voor den redelijken en
zedelijken mensch van belang zijn, enz . Doch wij vinden
hier zoo min de tegenwerping, als eenige eigenlijke oplosfing derzelve, even of een twijfelaar nan znlk een oogenfchijnlijk groot bezwaar niet eens denken zou . Veel beter
en vollediger fchijnt ons dus, over bet geheel, de Maurits
van Werdenberg van den Heer A B B R I N G . Naar ons inzien, had bet bier aangekondigde werk van G E R A R D zeer
wel onvertaald kunnen blijven.
LOCI{ E

Brieven aan .Tongelingen, gefchreven door J . C . L A V A T E R .
Met Gebeden en Gezangen Van L A V A T E R en G E L L E R T .
Uit bet Hoogduitsch. Derde, verbeterde Uitgave . Door
J . H E R I N G A, E L I Z A 's Z O O N.
Te 4mflerdam, bij J.
Aarinkfen . 1834 . In gr. 8vo . VIII, 120 Bl. f 1- 10.
De .Tongethig in de TVereld, of Handleiding voor jonge lieden ,
tot eerie gemakkelijke , gelukkige en genoegelijke verkeering ,
suet menfchen nit alle flanden . Naar het Hoogduitsch van
E B E R S B E R G . Te Amfferdam , bij L . van der Vinne. 1834 .
In hl. 8vo. XVI, 200 Bl. f 1 - 50 .
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gunflig uit de vroegere uitgaven dezer vertaling bekend . Ook
de tegenwoordige , op nieuw door Prof. H E R I N G A verbeterde, en door befparing van papier goedkooper uitgave,
verdient loffelijke vermelding . Op bl . 4 en 5 hinderde ons
bet met ons taaleigen flrijdige gebruik van het kwaad, in
bet meervoud, de kwaden ; daar dit laatfte alleen als meervoud van de kwade of booze [mensch] bij goede Schrijvers voorkomt, en dan zoo veel als de boozen, de fnooden,
de flec .hte lieden beteekent , b . v . Men moet zoo wel met kwaden als goeden verflandig weten om to gaan . Derhalve zouden wij , in plaats van : Wi zijn aan zekere KWADEN onderhevig, en : Zonde en dood z#n twee groote KWADEN, liever
lezen : Wij zijn aan tweederlei kwaad onderhevig , en : Zonde
en dood waken derhalve inzonderheid dat tweederlei kwaad of
die beide foorten van kwaad uit, of wel iets dergelijks . Wij-

ders , at kan men L A V A T E R niet zoo onbepaald nazeggen
(bl . 43) : „ Wat heeft den Heer aan bet kruis gebragt ? Gebrek aan phyfiognomisch gevoel ;" dewijl er toch zoo vele
andere, flerker werkende oorzaken beftonden, welke dat gevoel bij velen, die daar anders mogelijk niet van verftoken
waren , wel zullen hebben onderdrukt ; durven wij desniettegenftaande dit welgeflelde zedelijk-godsdienflig gefchrift aan
alle jongelingen, ter lezing en behartiging, aanbevelen .
Evenzeer mogen wij htin bet kernachtige werkje van
E B E R s B E R G aanprijzen, hetwelk den jongeling de nuttigile
lesfen van levenswijsheid geeft, zonder ergens de eifchen van
Godsdienst en ware zedelijkheid nit bet oog to verliezen .
Slechts bier en daar fchijnt ons de oorfpronkelijke Schrijver
in zijne oordeelvellingen, vooral over de vrotrwen, to flreng ;
doch daar wordt hij door den Vertaler, op eene befcheidene
wijze, to regt gewezen . Over bet geheel fchijnt ons dit
boeksken aan bet oogmerk zijner uitgave zeer wel to beantwoorden .
De Ifluizenaar, of de Rotten van Calabrie . Een Tafereel uit
de achttiende Eeuw . Te flmflerdam, bij J . C . van Kesteren .
1834. In gr . 8vo . IF, 224 Bl. f 2 - 20.

IJeze niet vertaalde Roman doer de vinding van den Schrijver van Ferdinand van Bergen eer aan . Wij hebben hem
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met genoegen, belangftelling en aandoening ten einde gelezen . Op kleine fchrijf- of drnkfeilen willen wij Diet heeliten .
Alleenlijk wenfchen wij, dat de Schrijver zijn vermoedelijk
doel bij zijne lezers bereiken zal , namelijk bun to doen
zien, hoe de mensch, die eenmaal der verleiding gehoor
geeft , van den eenen tot den anderen misflap vervalt , fYeeds
dieper in de zonde ivegzinkt , en bijna tot de deugd Diet
meer terugkeeren kan ; dat bet echter beter laat dan nooit
ondernomen wordt, zich of to wenden van bet kwade ; dat
men alsdan wel veel van zijn eigen geluk en dat van anderen onherftelbaar verwoest heeft, maar er toch Dog altijd
zielerust kan herkregen en hoop op eene zalige toekomst kan
herwonnen worden ; en eindelijk, dat zij , die fpoedig van
bet ingeflagene verkeerde pad op den regten weg wederkomen, voor eene geringe opoffering, zich een leven vol
kalmte en heil mogen verwerven . Het zal den le?er denkelijk welkom zijn, dat de ontknooping der gefchiedenis van
verblijdenden aard is . Over den inhoud zullen wij verder Diet
fpreken, dewijl dit de nieuwsgierigheid to veel zou bevredigen, indien wij genoeg daarvan mededeelden ; terwiji bet
toch geen begrip van bet book zou geven, indien wij een
onvolledig verfag lieten volgen . Dit weinige zij dus ter aanbeveling toereikend !
Deugd en Godsdienstzin , of Tafereelen uit de gefchiedenis en
nit het leven van bijzondere per/onen . Door J . A N D R I E SS E N . Te 's Gravenhage , bij A . Kloots . 1833 . In gr . 8vo .
232 B1. f 2 - 40 .

D it werkje bevat :

I . S A B I N U S en E P O N I N A ; een tafereel van huwelijksliefde , nit den tijd van V E S P A S I A N U S ;
II . Het geroofde en teruggevonden Kind ; een Zweedsch verbaal ; III . De Schuldbekentenis ; een allerliefst dramatisch tafereel ; IV. De Christen en de Mahonzedaan ; een verhaal ,
dat zich met genoegen laat lezen ; V . S c i P I o en A L L Vc i u s ; de gefchiedenis is bekend , maar goed befchreven ;
VI . A L B R E C H T B E I L I N G, waarvan wij hetzelfde zeggen ;
VII . De Kluizenaar, of de leiding der Voorzienigheid ; eene
Spaanfche Gefchiedenis ; VIII . SOCRATES van 4thene ;
fchets van 's mans karakter en fterven, meest naar X E N O-
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en PLATO ; 1X . VINCENT DE PAULA, of de edclsaoedige lblenfc'ae wriend ; cell edele trek van een Fransch geestelijke ; X . Het Beleg vnn Haarlem in 1572 en 1573 . Blijkens
hot Voorberigt , is dic tiental deels oorfpronkelijk , deels nit
hot Fransch of Hoogduitsch vertaald , deels nit eene dier
beide talen geheel vrij overgebragt . Eenige zijn van eenen
gefchiedkundigen aard, terwijl andere tot de klasfe der leerzame verdichtingen behooren . De Schrijver nocint ze met
regt „ fchetfen van reine huwelijksmin , vurige moederlief• de, onkreukbare eerlijkheid , grootmoedige zelfverlooche• ring , onwrikbare trou w , hartelij ke vergevensgezindheid,
• onmiskeenbare braafheid , edelmoedige menschlievendheid ,
• flandvastige volharding en moedige vaderlandsliefde , afge• wisfeld door tafereelen van de werkzame leiding der Voor• zienigheid, van redding in den hoogfien nood, van de voortreffelijkheid des Christendoms, en van bet weldadige Gods• treffelijkheid
• beftuur ." De verhaaltrant is wel niet fchitterend, maar
toch onderhoudend ; terwiji bet book vol is van edele, zedelijke gevoelens . Wij durven bet daarom gerustelijk aanprijzen , en gelooven niet , dat iemand zich de lezing beklagen
zal . Tot fchoolprijs op de hoogfte klasfen is bet zeer gefchikt . Indien deze verhalen een gunitig onthaal vinden ,
toont zich de Schrijver geneigd , oin een' tweeden dergelij_
ken bundel to laten volgen ; wij moedigen hem hiertoe aan,
maar raden hem tevens , zoo veel mogelijk zich toe to leggen
op bet geven van oorfpronkelijke ftukken, waartoe bet hem
aan bekwaamheid niet ontbreekt .
?IION

De onechte Dochter. Eene Proeve van Gods Voorzienigheid ;
door T . V A N S P A L L, Predikant. Te 's Gravenhage, bij
A . Kloots . 1832. In gr . 8vo . VI, 229 Bl. f 2-40.

I

n een kort Voorwoord (waarom niet liever Voorberigt?) zegt
de Schrijver : „ Gelijkenisfen en gefchiedverhalen kunnen veel
nut flichten , wanneer zij de karakters der menfchen in hunnen waren aard voorfiellen, de lesfen van wijsheid, godsvrucht en deugd in de handelendce perfonen helder in bet
licht flellen, tegen de verkeerdheden der menfchen regtmatigen affchuw inboezemen , en in alles der natuur, zoo veel
mogelijk, getrouw blijven . Zoodanige romans zullen, als
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lekwurr van nitfpanning, noch de verbeelding verwilderen ,
noch door bedriegelijke verwachtingen misleiden , noch verderfelijke beginfelen en neigingen infcherpen (inboezemen) ,
maar aanfchouwelijk en levendig onderwijzen, en bet aangename met bet nuttige vereenigen ." Wij zijn van hetzelfde
gevoelen, en oordeelen, dat de Heer VAN S P ALL nagenoeg zoodanigen roman heeft geleverd . Dezelve is onderhoudend gefchreven . De inkleeding doet eene goede uitwerking . De karakters, nit bet werkelijk leven genomen, zijn
doorgaans naar waarheid geteekend en goed volgehouden .
Men vindt bier geene gevaarlijke overdrijving . De lezer words
niet in eene denkbeeldige wereld verplaatst . Neen! men leers
brave, minder goede, ook flechte menfchen kennen . De
hoofdperfonen zijn achtenswaardig . In anderen worden gebreken en kwade gewoonten op eene gepaste wijze ten
toon gefteld . Kortom, de roman is van then aard, dat men
denzelven niet flechts vlugtig doorbladert, maar met klimmende belangftelling tot bet einde toe leest en naderhand nog
gaarne eens weder in handen neemt . Wij prijzen dit werkje
van eenen landgenoot to liever aan, omdat bij vaderlandfche
zeden fchetst en door verdichting wezenlijk nut poogt to
ftichten . - Een gezigt to Katwijk aan Zee is op bet titelplaatje afgebeeld.

Korte Yerhalen van C. P I C H L E R . Yoorafgegaan van eene
Levensfchets der Schrijffter, door haar zelye . Uit bet Hoogduitsch . Te Groningen, bij W . Zuidema . 1834 . In gr . 8vo .
200 Bl. f 1- 80.
In de 21 eerfle bladzijden van dit bundeltje geeft de ook bij
ons gunflig bekende Schrijffter een overzigt van haar leven . De
voorflelling der ontwikkeling van Karen geest en van de mannen,
die daarop invloed hadden, is ongetwijfeld belangrijk voor hen,
die met de werken der Schrijffler van den met roem bekenden
flgathocles ingenomen zijn. Wij zullen geene dorre fchets
geven van hetgeen zij bier op eene bevallige wijze aangaandc
zichzelve verhaalt, verwijzende liever naar deze bladen zelve .
Van de drie daarop volgende Verhaleu zeggen wij alleen, dat
bet cerfle, bet verblijf in bet bad, wegflepend gefchreven is,
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maar in zedelijke flrekking verre words overtroffen door bet
tweede, Jlille liefde getiteld ; dat bet laatf}e, van GUST A A F
} 6 R D E N S , aan bet nitlokkend opfchrift : God is liefde , al
zeer weinig beantwoordt, en ons is voorgekomen bet gezelfchap niet waardig to zijn, waarin bet zich bevindt . In dit
opzigt verfchilt alzoo ons oordeel van dat des Vertalers , die
zijne taak goed heeft verrigt .

Neerlands Toekomst, door H E N D R I K K U Y r E R, G Z . Te
's Gravenhage , b~ G . Vervloet . 1834 . In gr . 8vo. 8 Bl.
f :-20.

Onder dezen veel omvattenden titel, roemt de maker van
dit dichtflukje, in de 5 eerfte coupletten, de flandvastigheid
van Nederland onder de tegenwoordige fchokken, en voorfpelt aan hetzelve, in de 5 laatfle, alle heil, indien bet aan de
eendragt, welker flem hij uit den hemel hoort, getrouw blijft .
Nu , de zaak is waar en goed , maar de dichterlijke vinding
en voorftelling alles behalve nitfekend . Des makers welmeenende vaderlandsliefde worde hierin gaarne erkend ; maar meer
echten dichterlijken gloed , niet flechts dichterlijke uitdrukkingen, zou men even gaarne zien . - Stijl en taal laten nog al
iets to wenfchen over . Woorden en fpreekwijzen toch , als
b . v . de volgende, zijn met naauwkeurigheid en gepastheid niet
overeen to brengen ; huiverend voor huiveringwekkend ; een
fchoon verfchiet op het wankele fpel zetten ; en voor noch,
(coupl . 4) waar noch voorgegaan is, en de zin Reeds ontkennend blijft ; Koningstrouw, d . i . trouw des Konings, of
Koninklijke trouw , voor trouw aan den Koning ; een Jlagboom ,
die een ijzeren welf of gewelf is ; het blikfem-kraken van het
rot, dat het verzwakt Euroop ontvonkte in brand ; zone hulde
aan iemand to gemoet brengen , voor enkel brengen of toebrengen . - Met de geflachten en naamvallen (en zoo ook met

de leesteekens) is bet mede niet altijd in orde , hetwelk fomtijds zelfs dubbelzinnigheid veroorzaakt, zoo als : de eik die
zelf geen blikfem fpleet, 1 . de eik, dien enz . ; de flagboom,
die uw moed - heeft in den weg gefleld, 1 . de flagboom , dien
enz . Verder bl . 6 : de lauwer, de roem, (vierde naamval)
voor den lauwer enz . ; bl . 8 zou men voor elk vorflenfloet
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moeten lezen elke, of liever de vorflen/loet, d . i . dan de gezamenlijke Vorften ; en de onduidelijke woordfchikking : Dan
zal haar naam een elk met eerbied lezen , gemakkelijk kunnen veranderen in : Dan --al elkeen haar' naam enz . - Moge
Loch ieder, die in dicht of ondicht fchrijven coil, der fchoone
Nederlandfche taal alle cer aandoen !

Naberigt .

I n het dagblad De Thaakzame, No . 16, bij M . W E S T E R M A N
E N z o o N uitgegeven, vond de Redacteur van dit Tijdfchrift
een Artikel , gerigt tegen de in No . VII van hetzelve geplaatfte Recenfie der Gedichten van w I T 11 U Y s , waaromtrent hij
het overbodig keurt iets meer to zeggen , dan dat al de omhaal wegens den door ons aangehaalden regel :
„ Hun goud is bleed ; hun vracht van paarlen is geweend ."
geheel vervalt door het daar onmiddellijk voorafgaande : „ Ver„ der zegt DE GROOTE MAN van Koningstroonen ." Welke
door ons nu met kapitale letteren gedrukte woorden blijkbaar
op W A SUING T O N flaan ; terwijl dezelve door den Steller
van genoemde Artikel, naar 't fchijnt, op den Heer W I Tx V Y s worden toegepast . Wij laten dus gerustelijk anderen
oordeelen, wie van beiden, Recenfent of flnticriticus, bier
van eene „ valfche wending" of „ verkeerde toepasfing"
to verdenken valt .

Meng. No . VI . bl . 274 . reg . 21 . leze men : tot de beoordeelingen .
Boekbefch . No . VII . bl . 315 . reg . 3 v . o . : uit de Middeleeuwen .

bl . 319 . reg . 20 : D . VAN BASSELAAR .
No . VIII . bl . 364 . reg . 23 : langer waardig .
- No . IX . bl . 367 . reg . 4 : Roomfche Kerk .
Meng.
bl . 414. in de Noten : enfants, gout,
extreme en d'etre .

BOEKBESCHOUWING.
De L ]~kzang van David op Saul en Jonathan, in desa
zelfs dichterl~ke waarde befchouwd, en met andere
foortgelijke Dichtflukken der Oudfieid vergeleken . boor
befchaafde Bijbellezers . Door w . V E R W E Y, Pred,
to TT/infchoten . Te Groningen , bij R . J . Schierbeek .
1834 . In gr . 8vo . [III en 130 bl. f 1 - 40,

D

e Schrijver flelt zich voor, de voortreffelijkheid van

den Lijkzang van David op Saul en Jonathan , zoo wel
op zichzelven befchouwd, als met andere foortgelijke
dichtflukken der Oudheid vergeleken ,

in

een duidelijk

daglicht to plaatfen . Het flukje, waarin hij dezen arbeid
aan het publiek aanbiedt , is , blijkens zijne verklaring in

de Opdragt aan zijne Broeders ,

de Heeren

B . V E R-

rustend Pred . to 's Gravenhage , en s . v E Iiw E Y , Pred . to Dordrecht ~ de omwerking van een antwoord op de in 1825 uitgefchrevene prijsvraag van de
wE Y ,

Theologifche Faculteit to Groningen , hetwelk beneden

dat van den IIeer P A R E A u (thans Hoogleeraar aan gemelde Akademie) gefchat, nogtans eener eervolle melding

waardig gekeurd is .

Men Tied hem zijne verhandeling to laten drukken ,

hetwelk hem ongepast voorkwam . Met den tijd rees echter het plan bij hem op ,

om aan dezelve eene andere

ftrekking en eenen anderen vorm to geven, en zich alleen

bij het wsthetifche to bepalen ; welk plan tot rijpheid gebragt werd door eenige weaken in de beoordeeling van
het fluk van den IIeer P A R E A u , in de

gen

voor

1830,

bladz .

Nu dacht de IIeer

104-122,
V E R w r

Godgel, Bijdra-

geteekend S-R van A .

Y naar deze wenken to

moeten to werk gaan , en ddarop vooral to lerten, dat de
volkomenheid der Hebreeuwfche

poezij ,

of der Muze van

David, boven elke andere mededingeresfe fchitterend moil
BOEKBESCH . 1834 . No . 11 .
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to voorfciiijn treden . Of dit mogelijk zij, laten wij daar,
als buiten ons beftek liggende om to beflisfen . V E R w E Y
heeft het beproefd, en zijne taak vrij goed volbragt . Wij
hebben zijn flak met de pen in de hand doorgelezen , en
deelen hier dus merle, wat ons toen in het oog viel, zoo
wel in zoo ver het onze goedkeuring wegdroeg, als waarin het ons minder wiide bevallen .
In de Inleiding zegt de Schrijver : dat de Bijbel , zoo
wel wat inhoud als vorm betreft, een voortreffelijk book
is, fchoon het fours door dezen of genen miskend werd .
Hij verheugt zich , dat gezonde uitlegkunde op dit laatfie ftuk eene verandering ten goede heeft tot Band gebragt, Hij fchrijft hier ook, dat het der poezij en welfprekendheid tot eer verftrekt , dat zij verwaardigd zijn , om
bet kleed to cvezen , waarin Gods woord tot de menfchen
is nedergedaald . - Wanneer cer eene onderfcheiding is ,
die eener zaak of eenen perfoon boven anderen to beurt
valt , dan is dit gezegde meer fraai clan waar . Immers
bet woord Gods konde niet anders tot menfchen gebragt
worden, dan door poezij of proza, zoo zij het ten minfte verftaan zouden ; ten zij men ook aan de werken der
Natuur en aan de Gefchiedenis wil gedacht hebben, die
men gerust als organen der Goddelijke openbaring befchouwen mag, en dan voorzeker geene mindere eer hebben, dan poezij of welfprekendheid .
Na deze uitweiding over de voortreffelijkheid van den
Bijbel , geeft v E r, w E y bet plan zijner verhandeling in
deze woorden op : Ik zal eerst in deze Inleiding nog
lets over den maker (vervaardiger) van dezen Lijkzang
zeggen , over de gelegenheid , waarbij hij is opgefleld ,
en de dichtfoort , tot welke hij behoort ; vervolgens , in
eene eerfle Afdeeling , het gedicht zelf naar de regels van
den fmaak (naar wellce regels ? van werken fmaak ? over
zulke zaken is het moeijelijk iets to bepalen) in zijne
dichterlijke waarde befchouwen ; en eindelijk , in eene
tweede Afdeeling, hetzelve met andere foortgelijke dichtftukken der Oudheid vergelijken .
I-let vervolg van de Inleiding , die tot bladz . 21 voort-
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loopt, hebben wij met groot genoegen gelezen . Des
Schrijvers aanmerkingen over den waren dichter, over
het naauw verband tusfchen den mensch en den dichter,
over David's karakter en lotgevallen, over den aard en
de hoedanigheden van den Lijkzang, enz . zijn uit de
Natuur zelve voortgevloeid, geheel met de waarheid over
eenkomftig , en dwingen het onbedorven gevoel dadelijk
hare goedkeuring af.
Een paar gedachten hebben ons echter een weinig geftuit, zoodat wij niet kunnen nalaten er een oogenblik
bij flil to ftaan.
Op bladz . 5 zegt de Schrijver : „ dat het verfchil„ lend karakter, de verichillende wijze van denken en
„ gevoelen, den dichter eigen, een verfchillend kenmerk
„ op zijne verzen drukken ; .' en iets lager : „ dat deze
„ dingen ook invloed uitoefenen op de keus en de be„ handeling der onderwerpen ."
Schoon wij ons hier niet geheel tegen verklaren , zoo
moeten wij nogtans betuigen , dat er verhevene geesten
bef}aan, die in alle, ten minf}e in zeer verfchillende onderwerpen bijkans evenzeer uitmunten , zoodat men flechts
met moeite en naauwelijks beflisfen durft , wat zij het
best in hunne magt hebben . Het vuur, dat in ztelke
mannen blaakte, doorgloeide hun ganfche wezen . Konden zij zich nu flechts met hun verJland in de ftof verplaatfen, die zij bezingen wilden, dan ftroomde door
alles , wat zij voortbragten , een vuur en Une dichterlijke warmte .
Een ander iets, dat ons hinderde, was de uitdrukking
van den Heer V E R W E Y, op bladz . 11 onderaan, welke
aldus luidt : „ Saul , reeds lang tegen Jehovah en des„ zelfs wil zich verzet hebbende , werd nu op zijne
„ beurt van Hem verlaten ." Stond dit laatfle bij Virgilius, of zelfs in eenen Pfalln , wij zouden er vrede mede
hebben ; maar onder bet Evangelie zouden wij er ons
liefst van onthouden .
De eerfte Afdeeling, van bladz . 22-38, geeft eene
befchouwing van den Lijkzang van David in deszelfs
Gg2
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diciiterlijke waarde . Van dit fluk kunnen wij niets dan
goeds zeggen . Hot kenfchetst den fmaakvollen , kundigen man, en verdient hoogen lof.
WVij gaan des over tot de tweede Afdeeling , waarin
de Lijkzang van David met andere foortgelijke dichtifiukken der Oudhcid vergeleken wordt .
De dichtflukken, welke v E R w E Y aanhaalt, zijn
1° . uit bet Hebreeuwsch, de rouwklagt van David op
Abner, 2 Sam . III ; 2° . uit bet Arabisch en Perzisch ,
jets uit de Hamaja , op pag . 540 en 548 to vinden ,
en uit de 20f'e 117ekama van Haririus ; 3° . nit bet
Grieksch bepaalt hij ons verder bij fommige fl :ukken uit
den Vader der Dichteren , Homerus , nit Sophocles ,
Aefchylus, Euripides, en eindelijk bij bet wonderfchoone
Epitaphium van Bion op Adonis ; 4° . uit de T,atijnfche
dichters neemt v E R W E Y enkele plaatfen uit Virgilius ,
en de heerlijke Elegie van Ovidius op den dood van Tibullus ; 5° . ten flotte komt Osfran aan de beurt , en levert menig verheven klaaglied , dat waardig is naast dat
van David to prijken .
Hot boek eindigt met ophelderende , taalkundige en
aanvullende noten .
Daar bet ons to lang zoude bezig houden, om fluk
voor ftuk alles na to gaan en to toetfen , zoo zij bet
ons flechts vergund , eenige gedachten mede to deelen , die
in ons opkwamen bij de lezing dezer tweede Afdeeling .
hooreerst , de Heer V E R W E Y komt dikwijls terug
op hot korte en kernachtige in David's poezij , en vindt
in die cigenfchap vane zijnen voortreffelijken klaagzang
alleen eene waarde , die denzelven boven alle andere bijgebragte Elegien doet uitmunten . Wij , en zeker velen
met ons vereenigen zich gaarne met zijn oordeel ; want
dit is eene eigenfchap van den befchaafden geest, dat
hij liever fpeelruimte voor de verb eeldingskraeht overhoudt , dan dat alles tot in de kleinfle bijzonderheden
afgemaald worde , zoodat men bijna niet merle- maar al .
leen na-gevoelt .
Bij de vergelijking en beoordeeling echter van de waar-
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de van verfchillende dichtflukken, moet men zich geheel
in den geest der tijden en volken verplaatfen , in en voor
welke dezelve zijn opgefleld ; want meerdere of mindere
voortreffelijkheid is to dozen aanzien altijd fubjectief.
Doze is dan de vraag : wanneer Euripides, Bion of Ovidius eens gezongen hadden gelijk David , zouden zij dan
aan hunne tijdgenooten zoo good bevallen hebben , als
in den anderen vorm ? En onlgekeerd : zoude David's
klaagzang naar den finaak van Griekenland geweest zijn ?
Dit punt wel op het oog gehouden , maakt ons de bellisfing , bij elke vergelijking van dichtflukken , zoo niet
onmogelijk, dan toch uiterst moeijelijk .
Ten tweede zouden wij van gevoelen zijn , dat verreweg de meeste , zoo niet alle Elegien , door den Heer
v E R W E Y aangehaald , van con antler flandpunt befchouwd moeten werden , dan die van David . David immers was hoogst gevoelig en hartstogtelijk , verloor in
zijnen Jonathan zoo verbazend veel , flelde dus het levendigst belang in de gebeurtcnis , en was zelf dichter .
Zijn gemoed was dus oneindig meer getrofFen en bewogen , dan dat der dichters , wier flukken wij hier afgedrukt zien , daar doze zich door ksinst in den toefland
der fmarte verplaatfen moesten , waarin beminnende harten bij zulke verliezen door de werkelijkheid gebragt
werden . Dat warme en teedere en geheel natuurlijke ,
dat uit cone voile borst bij David f'roomde , kunnen
wij dus niet van cenen Homerus of Bion of Virgilius
vorderen . Dit insgelijks in aanmerking genomen, moet
ons de waarde der ongewijde dichtflukken niet doen verkleinen , maar veeleer verhoogen .
Ten derde . Do Heer V E R w E Y is foms al to kort
en to oppervlakkig bij hot aantoonen der mindere voortreffelijkheid van ongewijde dichters , bij David's Lijkzang vergeleken . Verg . bladz . 45 , 48, 71, 81 .
Hij gebruikt ook wel eons minder edelmoedige middelen, om tot zijn doel to geraken , t . w . tot con panegyricum der gewijdc Muze . Zoo berispt hij b . v . op
bladz . 83 hot hartstogtelijke en onftuimige in de droef-
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heid van de moeder van Euryalus , dewijl daardoor bet
meer gematigde en zachte in David's toonen verheven
wordt . Ons dunkt , dat de fmart eener heidenfche vrouw
en moeder over bet verlies van haren zoon niet natuurlijker kan gefchetst worden .
Ook zegt hij , bladz . 86 , na voor bet overige . welverdienden lof aan bet meestertuk van Virgilius to hebben toegezwaaid : „ dat bet toch ontluisterd is door wraakzucht,
„ waarvan wij bij David " [in dezen klaagzang] „ geen'
„ zweem aantreffen , terwijl deze nogtans zijn gevoel
„ van verontwaardiging" [elders] „ niet minder krach„ tig, ja met eene onvergelijkelijke maj esteit(?) uitdrukt ."
De aanmerking is op zichzelve waar ; maar mag eene
verkeerdheid (die toch wel tot bet verfland in de eerfle
plaats in betrekking flaat) do dichterli ke waarde van
eene Elegie verkleinen ?
Eindelijk lezen wij op bladz . 79 : „ Voorts is de lof
„ van Adonis door bet ganfche gedicht verfpreid . Maar
„ (is hot misfchien aan de eigenlijke onbelangrijkheid van
„ den perfoon van Adonis, in wien alleen fchoonheid
„ geroemd wordt , toe to fchrijven ?) de indruk , dien
„ dit alles verwekt, is flaauw en nietig bij dien, welken
de weinige woorden van David tot lof van Saul en
„ Jonathan op ons maken ." Meerdere of mindere belangrijkheid is hier geheel betrekkelijk . Wat voor Minerva de wj sheid zoude geweest zijn , waren voor Venus ,
de Gratien en de Muzen , de fchoonheid en de bevalligheid . Een meisje toch (en hoe veel to meer de Godin der
Liefde !) words meer geroerd bij de fchildering van een'
vluggen, fchoonen, innemenden jongeling, dan bij die van de
fl erkte des leeuws en de fnelheid des adelaars ; en Bion
befchouwt den dood van Adonis in betrekking tot Venus,
zoodat hij ook uit zulk een oogpunt alleen moet beoordeeld worden .
Vat de Schrijver daarop volgen laat , over hot karakteristieke onderfcheid tusfchen de poezij der Grieken en
Hebreers , is volkomen juist, en getuigt van zijne belezenheid en zijnen kritifchen blik .
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Ten flotte willen wij dit nog aanmerken . De Heer
v E R w E Y zegt op bladz . 77 en elders : „ dat in het
„ gedicht van Bion niets voorkomt , 't welk met bet
„ 20fte vs . van David's Lijl zang vergeleken kan worden den ," enz . Wij geven dit toe , doch vragen tevens ,
of er dan in Bion's gedicht en in de Elegien van andere
groote geesten ook wel niet het een en ander , ja veel
voorkomt , waarnaar wij to vergeefs in het gemelde
klaaglied zoeken ? Inderdaad, zulke gezegden wekken ligt
het vermoeden van partijdigheid, offchoon bet misfchien
nicer een gevolg is van des Schrijvers hooge en billijke
ingenomenheid met de fchoonheden der H . Schrift . Maar
ach ! wij menfchen zijn zoo zwak . Al ligt zijn wij v66rof tegen-ingenomen, en zien fpoedig alleen door dat glaasje,
dat wij onszelven geflepen hebben en liefst gebruiken . Onze
aandacht valt dan ook wel het moest op hetgeen wij gaarne
wenfchen , terwijl zij iets anders voorbijfpringt, of, zoo
bet zich to fterk voordoet , naar den achtergrond fchuift .
Wij leggen de pen neder met de betuiging, dat wij
de aangekondigde proeve met groot genoegen lazen, haar
gerust iederen befchaafden Bijbelvrier_d aanbevelen , en
den Heere V E R W E Y lust en kracht toewenfchen tot ge
lijkfoortigen of ook anderen arbeid .
Brieven aan r nen hriend ***** , over bet al of niet
wenfchelz ke en Zvaayfch nlijke van eene feheziring in
de Nederlandfche Hervormde Kerk . Te Leenwarden ,
bij J. W . Brouwer . 1834 .
In gr. 8vo . 141 B1 .
f 1-25.

I

ndien Rec, zijn gevoelen zeggen moest over bet al of
niet wenfchelijke van vele gefchriften over de tegenwoordige woelingen in het Nederlandfche Hervormde Kerkgenootfchap , dan zou hij voor bet laatfte fi :emmen ; want
hij kan er geen nuttigheid in zien , dat men die gefchillen nog al meer in omloop brengt , en bet denkbeeld van
mnogelijke fcheuring opwekt : hij zou dus ook tot bet
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fchnjven van dit werkje, hoe veel goeds er ook in zij ,
niet geraden hebben . Dat de fteller van deze Brieven
zijnen naam verbergt, hiertegen heeft hij niets in to brengen ; maar hij geeft in bedenking , of bet dan wel goed
is , gelijk bier onder bet Voorbcrigt gefchiedt , naam en
woonplaats door cnkele letters aan to duiden ; want men
wil uit die letters en puntjes al ligt iets fpellen, en raadt
en gist dikwijls nog geheel mis : doch Rec . wil zich
hiervan onthouden , en des Schrijvers incognito eerbiedigen .
In vier brieven words bet op `den titel gemelde, bet laatstgenoemde bet eerst, behandeld, veel goeds met gematigdheid en bezadigdheid hierover gezegd, en worden beide punten, naar ons inzien to regt, ontkennend beantwoord ;
maar van omflagtigheid en herhaling is bet geheel niet vrij
to pleiten, en de correctie van taal- en drukfouten (om dit
tusfchenbeiden to zeggen) had naauwkeuriger mogen zijn,
In den eer fien brief tracht de Schrijver de onwaarfchijnlijkheid van eene fcheuring to bewijzen , waarmede
Rec . zich over 't geheel wel kan vereenigen , offchoon
tevens meenende , dat er op zulke argumenten a priori
ook bier weinig to rekenen is, daar de wisfeling van gebeurtenisfen en omf :andigheden zoo ligt eene fireep door de
menfchelijke rekening haalt ; maar bet moge ten minfte
dienen , om beangfte zielen eenigzins gerust to itellen .
In den tlveeden brief poogt de Schrijver bet niet wenfchelijke eener fcheuring voor beide partijen aan to wijzen . Veel goeds is er ook wel bier aangevoerd ; maar over
bet nadeelige voor de zich affcheurende partij had meer
kunnen gezegd worden , en de fchade , die de overblijvenden door derzelver uitgang, naar des Schrijvers meening, zouden lijden, is, naar Recta . oordeel, to hoog
aangeflagen . De gebreken, die bier der verlicht denkende
partije to last gelegd worden , mogen bier en daar in verfchillende maat en trap beftaan , maar algemeen zijn zij
zeker niet, en wij kunnen dus zulke befchuldigingen,
als bier gevorden worden , niet onbepaald toeftemmen .
Het goede , dat er in de andere partij is , hun ernftige
zin, en vat men meer fraais daarover zeggen mag, ont-
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oreekt ook waarlijk bij de andere niet : wij gelooven dus
niet , dat wij bij bet wijken van haren geest , zoo als
die over bet geheel is , lets misfen zouden ; en wij vreezen in geenen deele , dat bij haren mogelijken uitgang ,
lien wij echter om andere redenen niet wenfchen, de goede en echt Christelijke geest er onder lijden zou . Zelfs
meenen wij niet, dat zij den naam van de gevoelig-godsdienf'ige, welken de Schrijver haar meermaals geeft, bij
uitfluiting dragen moot ; want aan waar godsdienflig gevoel ontbreekt bet, God zij dank ! ook buiten haar
geenszins ; en over haar flichten van kwaad , over haar
verhinderen van veel goeds , bet zij dat ze zich al of
niet affcheure , had de Schrijver vrij wat meer kunnen
zeggen . In zijn hoorberigt zegt hij , de zaak meer gefchiedkundig dan leerflellig to willen behandelen ; maar
dan zouden er ligt nog wel andere bronnen op to fporen zijn van bet ontflaan dier woelende partij , dan een
verhoogd godsdienflig gevoel, dat fommigen wel kan opwekken om er zich bij to voegen, maar dat wij vreezen bij anderen en voornamen geen hoofdoorzaak to zijn .
De derde brief moet hoofdzakelijk flrekken , om de
noodzakelijkheid to betoogen , dat de verlichte partij ,
vrijmoedig en kloekmoedig, zonder fchikken en plooijen,
voor hare begrippen uitkome : en hierover wordt bet een
en ander gezegd , waarmede Rec . zeer wel kan inilemmen ; maar indien bet met meer orde, zamenhang en
beknoptheid gefchied ware, zou bet er niet to minder
om zijn : doch bet is zoo vol uitweiding , omflag en
herhaling , dat de Schrijver zelf op bet einde zegt (bL
104) : „ Ik doorzie bet, mijn Vriend ! gij zult u be,, zwaarlijk d6n zamenhang in mijne redeneringen kun„ nen voorftellen ." Maar is bet niet een vereischte van
een' goed' Schrijver , zoo veel mogelijk to zorgen , dat
zijn lezer tot een goed volgen en omvatten van de fchakel der voorgedragene gedachten in flaat zij ? - Rec . zou
bier ook gaarne , indien er toch over gefchreven wordt ,
Gene vermaning bijgevoegd wenfchen , om niet overal en
ten alien tijde over die heerfchende twisten to fpreken en
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to prediken : met een opregt en onbefchroomd uitkomen, waar bet pas geeft, kan een befcheiden zwijgen,
waar bet niet to pas komt , zeer wel beflaan . Er zijn ,
hiervan is hij door ondervinding verzekerd , honderden
Gemeenten , die men van beflaande Godsdienstverfchillen
veilig onkundig laten kan , en bij welke men voor bet
overige zijnen pligt zoo getrouw en zoo nuttig doen
kan , alsof zij niet beftonden ; en zelfs char , waar men
bet niet geheel ongemerkt kan laten voorbijgaan, behoeft men bet niet altijd en bij alles op to halen, maar
de verf}andige zal ook char zijnen tijd van fpreken en
van zwijgen zoeken in acht to nemen .
In den vierden brief, eindelijk , moet „ de naar des
Schrijvers gedachten mogelijke weg aangewezen worden ,
langs welken de aan hare denkbeelden vasthoudende partijen in onze Kerk vrede en vereeniging erlangen kunnen ." Hier vinden wij eerst alweder eene lange uitweiding over den ongodsdienflcigen geest in ons Vaderland en dergelijke , waarmede wij bet ook weder niet zoo
onbepaald zouden eens zijn . Verder wordt , als middel
tot vereeniging , „ aan de verlichte partij aangeraden ,
„ in al haar fpreken en doen eenen wezenlijken warmen
„ en ongehuichelden Christelijken Godsdienstzin aan den
„ dag to leggen , en vooral hatelijkheid en afkeerigheid
„ to matigen ;" en verder, bij nogmalig terugkomen op
den verfpreiden ongodsdienfligen geest, opgelnerkt, dat
toch ook door de gebeurtenisfen des tijds de godsdienflige zin bier en elders is begonnen to herleven . Wat
nu de andere partij hiertoe doen moet, words hier met
geen woord gezegd : integendeel, zij komt veeleer van
eene gunffige zijde voor, als de gene, bij welke de
godsdientige zin, oln „ met ernst aan den God der
„ vaderen to denken," (gelijk de Schrijver zich met
eene dikwijls gebruikte, maar in ons oog ongepaste Israelitifche fpreekwijze uitdrukt) bet eerst ontwaakt is .
Bij al bet goede, dat de Schrijver zegt, weten wij dus
dikwijls niet, hoe wij bet met hem hebben : althans
de voorflelling zijner denkbeelden is ons niet duidelijk,
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en fchijnt ons niet zelden van bet hoofdonderwerp of
to dwalen ; ja, hoe meer wij met hem naar bet einde
fpoeden , hoe minder duidelijk bet ons wordt . Nadat
wij gedacht hadden , dat hij op zijne wijze bet middel
reeds opgegeven had, om tot rust en vrede te geraken, zegt hij daar nog eens (bl . 139) : „ Maar hoe
„ moeten zich nu de verfchillende partijen , to midden
„ der nu nog dreigende ftormen , gedragen ?" en nu
noemt hij vele dingen op , waarover hij zou kunnen en
mogen fpreken ; maar hij eindigt met to zeggen (bl .
140) : „ Zoodra echter een godsdienftige zin , de geest
„ van Jezus , de harten des menschdoms meer ver„ vult en beftuurt , zal deze geest ons van zelve op
„ den goeden weg leiden . Zoo lang die geest zich nog
„ niet bij iemand vestigde , is alle voorftelling en ont„ wikkeling van dergelijke punten of onnut of ergerlijk .. En in de hoop, dat de geest Gods meer en meer
„ de leden onzer Kerke op den goeden weg rigten zal,
„ zwijg ik van alles , wat door menfchelijk vernuft uit„ gedacht , of aangeprezen , en tot verbroedering lei„ dende, kan geboden worden . Daarom over dat al„ les, ten minfte voor bet tegenwoordige, geen woord ;
„ immers bier geldt ook de vermaning, door Jezus in
„ anderen zin aan zijne vrienden voorgehouden : Zoekt
„ eerst bet Koningrijk Gods en deszelfs geregtigheid ,
„ en alle andere dingen zullen u worden toegeworpen .
„ (Matth . VI : 33 .)" Ja ! zeggen wij, dit is nu wel
gemakkelijk, om er zich of to maken ; maar die Goddelijke geest of godsdienftige zin wordt toch door middelen opgewekt ; tot bet bovenal zoeken en vinden van
dat Koningrijk Gods en zijne geregtigheid worden middelen vereischt ; en wie nu die middelen weet aan to
wijzen, die doet niet wdl met dezelve terug to houden .
Hierop volgt des Schrijvers' „ woord ten flotte ," nederkomende op de opmerking, dat bet Godsbeftuur ook
vroeger uit verkeerde begrippen voor Nederland bet goede voortbragt, en op den wensch , dat dit nu ook alzoo zijn moge .
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In korte woorden onze gedachten over dit werkje
zeggende, doen wij hulde aan 's mans goede meening,
en erkennen gaarne , dat hij bier en daar ware en behartigenswaardige dingen gezegd heeft ; maar de geheele zaak in haren ganfchen omvang to omvatten, en duidelijk zonder omflag voor den Lezer open to leggen,
dit fchijnt hem niet allezins gelukt to zijn ; en al to
groote toegeeflijkheid jegens de tot fcheuring geneigde partij fchijnt hem ook hierin de handen gebonden
to hebben .
Brieven over de onflerfeltikheid der menfchelifke ziel .
Door Dr. L . H U F F E L L, Groothertogl~lk Badensch
Prelaat, enz . enz . Uit het Iloogduitsch . Te Groningen , bif M . Smit . 1832 .
In gr . 8vo . VI en
70 bl . f : - 80 .

O

nder dezen eenvoudigen titel worden over een altijd
belangrijk onderwerp belangrijke aamnerkingen medegedeeld . Men vindt bier geene eigenlijk gezegde flichtelijke lektuur ; maar jets anders , zegt de kundige Vertaler, is het , of men ze niet met flichting en een diep
getrofen hart uit de hand zal leggen ; en flit laatfte
willen ivif althans gaarne bekennen , dat met ons, bij
herhaalde lezing , heeft plants gehad. Rec . moet hetzelfde betuigen , en kan dus bet werkje met voile ruimte
aanprijzen . De brieven zijn gerigt aan eene vriendin ,
welke , weduw zijnde , haren eenigen zoon , een veelbelovend jongeling , door een' onverwachten flood had
verloren , en in de eerfte oogenblikken der droefheid bijkans ontroostbaar fcheen . Men bemerkt onder bet lezen , dat de Schrijver de leer der onfterfelijkheid heeft
willen verdedigen tegen mogelijke bedenkingen en twijfelingen , welke met de Duitfche wijsgeerte van lateren
tijd in verband ftaan . Offchoon nu die gevaarlijke meeningen onder ons geenen ingang vonden , en waarfchuwing of wederlegging derhalve noodeloos geoordeeld mogt
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worden, hecft echter de Ileer c . H . V A N H E R W 13 RD E N met de overbrenging in onze taal eene wezenlijke
dienst gedaan aan denkende landgenooten , die eene zoo
hoogst gewigtige zaak, als de onflerfelijkheid der ziel
is , gaarne van onderfcheidene kanten befchouwd willen
hebben, om des to meer verfterkt to worden in hunne
redelijke overtuiging . I -Iet is geen boekje , dat men
flechts vlugtig doorbladert en dan ter zijde legt . Herhaalde lezing voldoet nog even zeer , of misfchien wel
in meerdere mate , wanneer flechts hoogere behoefte van
den inwendigen mensch zich doet gevoelen .
Bij de teleurflellingen en finarten des levens zijn vooral zoodanige overdenkingen gefchikt , om op to beuren en to
bemoedigen .
De V~rtaler zegt , eene , zoo veel nogelijk , woordelake vertolking gegeven to hebben . Misfchien ware het
werkje nog bruikbaarder voor den Nederlandfchen lezer , zoo V A N H E R W E R D E N minder woordel
had
vertaald . Bij woordelijke vertaling is het dikwerf onmogelijk , uitdrukkingen to vermijden , welke en tegen
den aard van onze taal ftrijden, en voor den lezer, die
geen Hoogduitsch verftaat, meer of min duister zijn .
Aan Germanismen ontbreekt het dan ook niet in dit
ftukje . Rec . meent hiertoe to moeten brengen : eene aanflelling tegenzien (te gemoet zien , verwachten) ; zich
uitleven, dat bij herhaling voorkomt ; de rook vindt
zich weder , als een druppel water ; awe verbazing zal
zich verliezen (ophouden) . Het woord verkindtfche
(bl . 19) klinkt hard en is bovendien ons geheel vreemd .
Tans in plaats van thans zal eene drukfout zijn .

Opwekklng tot danken en bidden , baj gelegenheid van
den plegtigen Gedenkdag der vt~fentwintigjarige Priesterdienst , gevierd door den Ifeleerwaardigen Heer
HERMANUS TOMAS, Pastoor in de Kerk . (,)
toegew?jd aan den H. Lhillebrordus, to 's Graven-
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hage , den 15 van IPVnmaand 1832 . Te 's Gravenhage, bij J . W . ten Hagen . 1833 . In gr . 8vo . 48
Bl. f : - 45 .

Onder bovenflaanden titel ontvangt men twee godsdien-

ftige Feestredenen ; de eerile van den Eerw . V A N D E R
LUG T , R . C . Pr . en Pastoor to Amfierdam ; de andere van den feestvierenden Geestelijke zelven . De tekften zijn 1 Kon . XVI : 5 en 111atth . XVIII : 23 . Men
zou hier echter to vergeefs ook zelfs maar naar een enkel woord ter opheldering van deze zoeken . Ook wijkt
de geheele vorm dezer opftellen zoo zeer of van der
Protestanten preekmanier, dat wij er geen oogenblik aan
gedacht hebben , dezelve als Leerredenen to beoordeelen . Trouwens, dit komt dan ook minder to pas . Het
zijn hartelijke , welmeenende toefpraken , en wij meenden bet bij deze algemeene aankondiging to laten , gevolgd van eene enkele proeve, en geeindigd met den
wensch, dat in de Nederlandfche R . C . Kerk meer moge gepredikt worden , zoo verflandig , zoo gemoedelijk,
als VAN D E R L U G T en T O M A s hier toonen bet to
kunnen , en wij bet onder anderen van D E G R E U V E
meerthalen hoorden . Maar, daar ontvangen wij van den
Redacteur dezes Tijdfchrifts eene hem toegezondene, zich
noemende Recenfie van dit boekje . Den Heere VAN
DER L U G T wordt daarin een lof toegezwaaid, we]ken die Leeraar waarfchijnlijk niet gaarne gedrukt zou
lezen ; die elken zedigen mensch walgen moet . Maar
bet gewigtigfle, dat wij nit dit curieufe fluk leeren,
is , dat de Dankrede van den Pastoor T 0 M A S , gelijk
bet daar wordt genoemd, bijna letterlijk geflolen is nit
de Sermons de J . T E I S S E D R E L' A N G E, en wel
bladz . 287 volg . , waarvan dan een paar ftalen worden
bijgebragt. Wij hebben die Sermons in der tijd wel
gelezen, maar kunnen ons dezelve niet meer zoo tot
in bijzonderheden herinneren . Nu worden wij dan ingelicht door iemand, die den naam , met welken hij zich
teekent , zeer ten onregte voert . En hoe nu het ge-
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nlaakt met den Eerw . T o b1 A s ? Tegen bet factum is
niet in to brengen ; maar is er ook verfchooning voor ?
Ja, lezers! en nog meer, dan dit . Wij meenen grond
to hebben voor de gedachte, dat de R . C . Geestelijke
oneindig minder hulpmiddelen heeft , dan de Protestantfche, om zich tot een' goeden Prediker to vormen ; en
wat fchande fteekt er dan in , dat de eerfl e doe , hetgeen bij den laatften hooge afkeuring zou verdienen?
Is bet fchande, dat een Pastoor van jaren, die misfchien nooit eene enkele goede les in de ho;niletiek heeft
gekregen in zijne jeugd, thans gevoelt, dat een ander
hem hier en daar helpen kon ? Daarom zal toch bet
vuile fchotfchrift niet aan de Redactie der Letteroefeningen zijn toegezonden, opdat men den Heer T oM A S eens aan de kaak zou zetten, als die ketterfche
preken kent en gebruikt? Althans bet onder de preek
geftelde : imprimatur, Rage Com . 22 Jan . 1833, A .
A N T 0 N U C C I, Vice-Supr . Misf. Holl. , waarborgt den
(teller tegen alle verdenking deswege . Oneindig beter
is bet , dat op die wijze in de kerken onzer Roomfche
Medechristenen gepredikt worde, dan zoo als Rec . Vet
meermalen gehoord heeft (*) . - - -- M.aar wij leggen
de pen neder , om niemand to beleedigen, en wij verzekeren aan alle onze Roomfche ambtgenooten in de H .
bediening , dat de werken van v A N D E R P A L 1'.I en
T E I S S It D R E L' A N G E in hunne Bibliotheken eene plaats
verdienen , even eervol , als in de onze die van j . NI .
S A I L E R en HUG beflaan .
(*) Maar dat waren dan ook uitzonderingen op den re-

gel . Rec .

Bet Aderenflelfel in deszelfs ziekeliyken
Dr . F . A . B . P U C H E L T, gewoon
de Geneeskunde , enz . t o Heidelberg .
duitsch . Te 4mfterdam, bij J . H .
In gr. 8vo . 407 Bl . f 3 - 60 .

toe/land, door
Hoogleeraar in
Naar het HoogLaarman . 1834 .
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Die

het oorfpronkelijk werk van den verlien ftelijken
niet kennen , of de Hoogduitfche taal niet
lezen , dezen dacht de Vertaler , die zich verder niet
bekend maakt, geene ondienst met eene vertaling van
hetzelve to zullen doen . Het is echter eenigzins duister, wanneer de Vertaler in zijn Voorberigt zegt : „daar
„ op den ziekelijkcn toeftand van bet Aderenftelfel in
„ deszelfs geheelen omvang , tot heden toe (voor zoo
veel mij bekend is) , mindere aandacht is gevestigd geweest weest , dan zulks wel verdiende ," enz . of hij daarmede de kennis van het Aderentlelfel in het algemeen ,
dan wel voor zoo verre ons Land betreft, bedoelt . Het
is , in vergelijking met andere takken der wetenfchap ,
zeker nog niet zoo heel lang , dat het Aderenftelfel
meer bijzonder de aandacht getrokken heeft ; intusfchen
het aantal vermaarde mannen , die zich met dit onderwerp hebben bezig gehouden , is reeds talrijker , dan
men dit zoude vermoeden .
A B E R N E T H Y, II U NP U C H E L T

TER, MECKEL ,

OSIANDER, WILSON, CLARKE, CHAUSSIER, P . FRANK, HODGSON, LONGUET, TRAVERS, BRESCHET, RIBES, LISFRANC, laatftelijk BALLING (*) en COOPER (t),

hebben , en niet zonder vrucht , zich met hetzelve bezig gehouden . Er zijn ook nagenoeg zestien jaren ver,
loopen, federt de uitgaaf van bet oorfpronkelijk work
en de voor ons liggende vertaling . Wij verwonderen
ons eenigzins , dat de Vertaler volftrekt niet vermeldt ,
waarom hij haar thans eerst onderneemt . Het oorfpronkelijk werk was velen onzer landgenooten toch reeds
lang bekend , even als andere voortbrengfels van den
zoo fchranderen als geleerden Schrijver .
Wat de beoordeeling van het onderwerp zelve betreft,
zouden wij meenen met deze voor velen eenen overtolligen arbeid to verrigten . Dit werk van P U C H E L T
(*) Zur Venenentzi%ndung . Wur •z burg, 1829 . 8o .
(t) The London medical and furgical Journal, 1832 .
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werd fpoedig in Dtaitschland beoordeeld . Men vindt
onder anderen uitvoerige en doorgaans gunf}ige beoordeelingen in de Bibliothek der practifchen Heilkunde
Yon C . W . HUFELAND tend E . OSANN, B . 34 .
1820 . bl . 1-43 en bl . 79-101, alsmede in de Med .
Chirurgifche Zeitung van 24 Junij 1819 . No . 50. bl .
427-431 en No . 51 . 28 Jnnij 1819 . bi . 433-443 . Wij
oordeelen tie genen, die de Hoogduitfche taal verflaan,
bij deze beoordeelingen met vrucht to mogen bepalen .
Die de Hoogduitfche taal niet magtig, of door eene
minder wetenfchappelijke voorbereiding en opleiding minder in den waren geest der kritiek ingewijd is, then zij
de verzekering van den Vertaler genoeg : dat het work
zichzelf genoegzaam aannrifst . Heeft de Vertaler door
zijnen arbeid nut voor zichzelven getrokken, hij zal ook
voor anderen nuttig geweest zijn . Wij nemen flechts
de vrijheid, bier in het algemeen bij to voegen, hetgeen reeds dikwijls en vroeger onder bet lezen van dit
werk bij ons opkwam ; welk gevoelen wij met deze
woorden in de beoordeeling der Med . Chirurgifche Zeitung geflaafd vinden : dat het lderenflelfel van i uC H E L T een verdienftelijk werk is, hetwelk zich niet
alleen aanbeveelt door de nieuwheid van bet onderwerp,
maar bijzonder omdat bet meer op daadzaken dan wel
op vooronderflellingen rust . Het onderwerp verdient echter nader onderzocht, bier en daar aangevuld, bevestigd en nader beoordeeld to worden ; want de Schrijver
heeft aan het Aderenflelfel zulk eenen invloed toegekend,
dat flechts een flap verder -- en de geheele Ziektekunde
zoude niets anders dan het Adercnfcelfel ten grondflag
hebben ! (*) Men zal this met de ervaring van p uC H E L T nut kunnen doen , maar met eenige omzigtigheid en zonder vooringenorenheid van dezelve gebruik
dienen to waken .
Wat de vertaling betreft , wij hebben haar op enkele
(*) Men vergelijke met dit gezegde des Schrijvers woorden bl . 321 en 22.
H h
BOEKBESCH . 1834 . No . 11 .
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plaatfen met bet oorfpronkelijke vergeleken . Tot eene
geheele doorlezing en vergelijking met dat oorfpronkelijke , waarmede wij reeds federt 18 .19 bekend zijn, vonden wij geene noodzaak. Wij hebben niet kunnen ontwaren , dat de fierlijkheid van uitdrukking to vecl opgeofherd is ; bier en daar, zouden wij zeggen, heeft men
zich wat al to flreng aan bet oorfpronkelijke gehouden ,
zoodat eene Hoogduitfche tint deze plaatfen to zeer aankleeft.
Wij flenmien echter gereedelijk toe, dat bet
dikwijls moeijelijk is , voor woorden van vreemde beteekenis, b . v . venofiteit enz . , gepaste uitdrukkingen to
vinden . Niet zoo zeer als teregtwijzingen, maar als bedenkingen, hebben wij opgeteekend : bl . 1 . (Inleid .)
ziektekundige floornisfen voor ziekel!yke floornisfen of
afivijkingen ; opmerken , bl . 1, voor waarnemen ; aderfpatten : is dit eene goede vertaling van Haemorrhoidalknoten ? knobbelachtige uitzetting der vaten ; ziektemoment (Krankheitsmoment) bl . 3 , beter ziektevorm
of -verfchijnfel ; bl . 8 , onwetendheid , voor onbewust ,
beteekent niet zoo zeer onkunde, als : zonder er acht
op to flaan ; aderli k geflel , bl . 9 , beter aderlijk flelfel ; de ziel des geheelen geflels, bl . 11 : zoude b . v .
drijfveer niet beter zijn ? bl . 153 , gemoed, beter zielsgefleldheid ; bl . 321 , om zich aan den regter darm ,
beter : langs de oppervlakie van den endeldarm ; bl . 322 ,
nog eenen geruimen , fchijnt tad uitgevallen to zijn .
Poorlezing ten betooge : dat het wenfchel#k is , b# de
tegenwoordige herziening onzer wetgeving , dezelve
aan to vullen door een volledig zamenflel van flellige
regtsbepalingen , omtrent de middelen tot handhaving
van regt . Gehouden den 27 Nov . 1832 ; door Mr .
H . N I E N H U I s, Hoogleeraar in de Regtsgeleerde
Faculteit aan de Hoogefchool to Groningen . Te Groningen, bij J . Oomkens . 1833 . In gr . 8vo . IV en
80 b1. f I - :
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groot genoegen lazen wij dit belangrijk gefchrift
van den Groningfchen Hoogleeraar N I E N H u I s, en twijfelen niet, of een beknopt verflag van hetzelve zal velen onzer Lezeren nict onwelkom zijn .
Na eene doelmatige Inleiding , treedt de Schrijver tot
zijn onderwerp , en betoogt in de eerfte plaats , dat de
noodzakelijkheid, om bepalingen van ftellig regt ten grondflag to leggen van de Procesorde zelve , reeds nicer gevoeld is , waartoe hij zich beroept op het zeer belangrijk ontwerp van zoodanige bepalingen, ingediend door
het I-iof van Casfatie to Parj s in 1805 (bl . 5 8) . Vervolgens bewijst hij die noodzakelijkheid door een afdoend
voorbeeld, genomen uit de leer der Reconventie, waarvan
in het Franfche Wetboek met geen enkel woord melding
wordt gemaakt (bl . 8-14) . Daarna merkt hij op , dat
ook de vcrdienftelijke Ontwerpers van het Burgerlijk Wetboek voor het Koningrijk der Nederlanden , van 1820,
zich overtuigd hielden van het onontbeerlijke van zulke bepalingen van flellig regt als grondflagen van de Procesorde,
en gaat na , wat hierover in de Staten-Generaal is voorgevallen (bl . 15-19) . Eindelijk geeft hij op, hoedanig,
naar zijne wijze van zien , deze bepalingen zouden moeten worden ingerigt . De actien vorderen , niet bloot als
wifze, waarop men zijn regt handhaaft, maar ook als
regt tot die handhaving befchouwd, wetgevende bepalingen (bl . 19) . Beide moeten in de Wetgeving afzonderlijk en van elkander gefcheiden gehouden worden (bl . 20) .
Hij toont met afdoende voorbeelden aan , hoezeer dit in
de nieuwe Nederlandfche Wetboeken verzuimd is, en
bewijst hieruit, dat de herziening onzer Wetgeving in
dit opzigt de ernftige overweging van den Wetgever verdient (bi . 20-27) . Ten flotte toont hij het belang hiervan aan , ten ende cn Regter cn Praktizijn in den geest
der Wetten en dus in de eigenlijke bedoeling des Wetgevers kunnen indringen ; alsmede het hooge gewigt van
zulke bepalingen voor de wetenfchappelijke beoefening
van het Regt (bl . 28-31) .
Hh 2
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Dit belangrijk onderwerp wordt vervolgens in meer of
nun uitgebrelde Aanteekeningen nader toegelicht . Als
de meest belangrijke halen wij aan No . 4, over de literatuur van bet regt van beklemming ; No . 11 , over de
definition ; No . 13 , over bet gewigt der fludie van bet
Jus Canonicum voor de Regtspleging in burgerlijke zaken ; vooral de 14de tot de 21fIe, alle handelende over
Reconventie ; en eindelijk de 24fte en volg . , houdende
de Advijzen der Heeren F O C K E MA, VAN A S C H VAN
wIJCK en BEELAERTS VAN BLOKLAND, in
de Staten-Generaal uitgebragt, voor zoo verre zij in verband flaan tot het onderwerp dezer Voorlezing .
Men zal uit dit beknopt overzigt gereedelijk bet groot
belang van dit gefchrift , juist bij de nu aanftaande herziening van bet Wetboek op de manier van procederen,
opmerken , en tevens ontwaren , dat bier meer gegeven
dan op den titel beloofd is, daar dit fl ;ukje onder anderen over de leer der Reconventie , gelijk dezelve voorheen en nu , bier en elders begrepen is, zulk een' fchat
van bijdragen en opmerkingen bevat , dat bet wel Reeds ,
al ware bet alleen daarom , eene plaats onder de belangrijke regtsgeleerde gefchriften behouden zal,
Historifche Proeve over den gunfligen invloed , then de
opvolgende oorlogen den oude Gefchiedenis op den trapswgzen voortgang en de nitbreiding der be/chaving
hebben uitgeoefend ; door Dr . H . J . N A S S A u, Rector
der Lattinfche School to Jsfen . Te Groningen , bij
J . Romelingh . 1834 . In gr . 8vo . 158 131 . f 1- 25 .
.Deze Proeve is to voren , korter , maar hoofdzakelijk
dezelfde , in bet MVlengelwerk van dit Tijdfchrift opgenomen ; thans door den Auteur op nieuw bewerkt, en door
den Uitgever voor eigene rekening in bet licht gezonden
beide hebben hiermede, naar ons inzien, een nuttig werk
verrigt, hetwelk wij hopen, dat zij zich niet to beklagen
zullen hebben . Het onderwerp is belangrijk, en de behan-
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deling is hetzelve waardig : van beide moge door de volgende korte fchets van den inhoud blijken !
Woorden hebben dikwijls eenen grooten invloed op bet
geluk en bet ongeluk van volken en menfchen : hiertoe
behooren vooral die van oorlog en vrede , waarvan bet
laatfte boven alles begeerd wordt , maar bet eerile , offchoon met regt algemeen afgekeurd, nogtans, in de hand
der Voorzienigheid , een heilzaam middel tot weldadige
einden is . De oorlogen hebben de voortgaande ontwikkeling en befchaving van het menfchelijk geflacht voornamelijk uitgewerkt ; (wel to verftaan, door de gevolgen,
die daaruit ontftaan , maar door de ftrijdvoerende partijen even min bedoeld zijn , als bet nut der Kruistogten
door de Kruisvaarders .) 'W% at is ontwikkeling , befchaving , verlichting en verbetering van het menschdom , en
derzelver onderling verband ? -- Deze Proeve bepaalt zich
tot de hoofdgebeurtenisfen der gefchiedenis van het oude
Europa , van den tijd der Grieken af. 1 . De Trojaanfche oorlog , cen oorlog wegens vrouwenroof . Deze had
voor Griekenland ten gevolge eene naauwere vereeniging
der Griekfche flammen , eene aanmerkelijke ontwikkeling
der begrippen over regeringsvorm , vrijheid en burgerregten, en de verfpreiding van Griekfche volkplantingen,
welker nut vooral in Klein-Azie blijkbaar was , waar
H O M E R U S zong en de eerile Wijsgecren ontflonden .
(Het fpeet ons , bier , bl . 33 , eenen ongepasten uitval
tegen de Kolonien der Maatfchappij van Weldadigheid to
vinden : bet menfchenwerk zij ook dAar onvolmaakt ; maar
men zie bet goede en nuttige, in de gegevene omftandigheden, toch niet voorbij! De jongfte tijden hebben ook
geleerd, dat er nit de landverhuizingen, indien zij zonder bepaald doel en geregelde orde gefchieden , ook al
niet veel heil to verkrijgen is .) - 2 . De Perzifche oorlog , een oorlog uit zucht naar onaf hankelijkheid , uit
vrijheids- en vaderlandsliefde . Hieruit werden ook weder
volkplantingen geboren . Vooral gaven deze gebeurtenisfen eenen fchok aan bet inwendige leven, en bragten den
geest tot de grootfle fchrede op de baan der befchaving ,
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v66r de verkondiging van bet Christendom . Zigtbaar
was dit in de groote vorderingen der beeldende Kunften ;
der Poezij , bijzonder in bet Treurfpel ; der Historiebefchrijving, door HERODOTUS en THUCYDIDES ;
eindelijk der Wijsbegeerte , voor welke de oorlog met
zijne gevolgen to !then den zetel vestigde , haar gebied
uitbreidde, en, naar bet fchijnt, P L A T o voor haar won,
namelijk doordat de toeftand van elthene , in de laatfte
jaren van den Peloponnefifchen oorlog, den tijd zijner
jeugd, hem van bemoeijing met bet ftaatsbeftuur of-, en
geheel tot de wijsbegeerte trok . (Dit laatfte komt Rec .
een weinig ver gezocht voor : de opgegevene reden moge
hiertoe zijdelings medegewerkt hebben ; maar om hem voor
de wijsbegeerte to winnen, hiertoe fchijnt de invloed van
zijnen Leermeester S 0 C R A T E s veel meer in aanmerking to komen .) --- 3 . De oorlogen van P H I L I P P U S
en A L E X A N D E R van Macedonia, oorlogen van verovering, welker invloed op de befchaving deze algemeene
flotfom oplevert , welke wij met des Schrijvers eigene
woorden (bl . 82) zullen opgeven : „ De val der Griekfche fche Staten , in verband met ALEX A N D E R 'S ver„ overingen , werd de oorzaak van de verbreiding der
• Griekfche letteren en wetenfchap ; en to gelijk van de
„ aanvankelijke ineenfmelting van Westerfche en Oosterfche geleerdheid : tevens in verband met die flemming
• fche
„ van gemoederen , deden de gebeurtenisfen eene eeuwe
„ van geleerdheid en wetenfchap op bet tijdperk der fchep• pende kracht volgen ; en voerden eindelijk die uitbrei„ dingen aan voor wetenfchap en wijsbegeerte, die al„ Teen de eigenaardige voortbrengfels van zulke omftan„ digheden konden zijn ." Dit een en ander words in
bijzonderheden, ten aanzien der verfchillende wetenfchappen , aangetoond , en vooral over de wijsbegeerte , bijzonder over ARISTOTELES, EPICURUS en z .iN 0 , vrij breedvoerig uitgeweid . - 4. De oorlogen der
(Met dc
Romeinen , oorlogen van wereldbeheerfching .
grootheid dier oude werelddwingers zou Rec . juist zoo
bong niet loopen , als de Schrijver bier en daar fchijnt
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to doen : het goede in hen en hunne voortrcffelijke Mannen willen wij niet miskennen, ; maar die toomelooze
zucht , om hun gebied per fas et nefas uit to breiden ,
to alien tijde zoo karakteristiek in Rome en deszelfs aanhang , kan , . in ons oog , door geene andere goede hoedanigheden vergoelijkt worden .) De gevolgen waren de
meerdere onderlinge verbindtenis van op zichzelve beftaan hebbende volken, de befchaving van derzelver woeste
zeden, de verwerking en verfpreiding van de voordeelen,
die vroegere tijdperken hadden aangebragt . -- Veel was
er dus door dit alles voor de menfchelijke befchaving en
volmaking verrigt ; maar oneindig veel bleef er nog over,
gelijk de Schrijver uit den geest der fchriften van c ic E R o , met opzigt tot de begrippen van God en ecuwigheid, de menschheid en derzelver omvang, regten en
pligten, en uit den werkelijken toeftand der maatfchappij
onder de Romeinen treffend aanwijst , en hierbij ter
zijde eenen blik werpt op de veel grootere voorregten
en algemeenere verfpreiding , die het Christendom heeft
to weeg gebragt . - Loffelijk is bijzonder des Schrijvers
doel met deze Proeve geweest, (gelijk hij zich uitdrukt,
bl . 155) „ bij het flikkerende licht van de fakkel der
„ Gefchiedenis, aan deze zijde Gods weg met het mensch„ dom na to fporen" ; en hierop ziet men hem gedurig
met welgevallen terugkomen .
Over het geheel heeft Rec . deze welgefchrevene Proeve
met veel genoegen gelezen . De ftijl heeft hier en daar
iets minder vloeijends en gemakkelijks ; iets in fommige
woorden en fpreekwijzen, dat eene meerdere gelijkvormigheid met den fchrijftrant van fommige Duitfchers to
kennen geeft , dan misfchien door de zuiverheid van Nederlandfche taal en ftijl geduld wordt . Moge de Schrijver zich ook in deze volmaken, en alzoo onze vaderlandfche Letterkunde met nog meer vruchten van zijnen
nadenkenden en met godsdienftig gevoel bezielden geest
verrijken !
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Gefchiedenis van den voortgang en de onderdrukking der Hervorming in Italie in de zestiende Eeuw ; door T H o M A S
M' C R I E , Dr . der Godgel . Uit het Engelsch vertaald, en
met Aanteekeningen vermeerderd door W . N . M U N T I N G, Predikant to Leyden . Te Dordrecht, bij F . Boekee . In gr . 8vo .
XIV en 420 hi . f 2 90.

D

e Weleerw . M U N T I N G, door de vertaling van meer dan 6f n
belangrijk werk reeds gunflig bekend , levert ons bier eene
overzetting van Dr . as' C R I E'S gefchiedkundigen arbeid aan
Italies Kerkgefchiedenis in de l6de Eeuw . Bij her oorfpronkelijke werk was nog gevoegd eene Schets van de Gefchiedenis
der Hervorming in Graauwbunderland ; maar de vrees voor
de al to groote uitgebreidheid, welke bet boekdeel daardoor
welligt krijgen zou, heeft den Vertaler dezelve doen terughouden, daar dat aanhangfel toch niet in zulk een verband
met bet overgebragte werk flaat , of bet laatscgenoemde kan
echter als een geheel befchouwd worden . Intusfchen, zoo
de Uitgever van het aangekondigde boekdeel een aanmoedigend debiet genies , zal de Heer M U N T I N G de overzetting
dier Schets, welke hem voor uitbreiding en aanvulling vatbaar fchiijnt, in een tweede fluk lacen volgen . Recenfent
wenscht hartelijk, dat een toereikend debiet van bet nu geleverde den Vertaler en den Uitgever moge uitlokken tot
openbaarmaking van dat tweede fluk, hetwelk ongetwijfeld
insgelijks eene belangrijke bijdrage voor de Kerkelijke Gefchiedenis wezen zal .
De oorfpronkelijke Schrijver zegt, in zijne Inleiding, dat
er, v66r de uitgaaf van zijn werk, reeds een aanmerkelijk
getal jaren verloopen was , federt hij overtuigd werd , dat de
grondilellingen der Hervorming in Italie eene veel grootere
uitgebreidheid verkregen hadden, dan gewoonlijk words aangenomen . Hij flond dus zelf, gedurende een vroeger tijdperk ,
in een ander gevoelen . Geen wonder, indien bet dan velen
zijner lezeren bevreemden zal , dat de Hervorming in den beginne zoo veel opgang in Italie gemaakt had . De redenen,
waarom de gefchiedenis der aanvankelijk welflagende, doch
later onderdrukte, Kerkhervorming in dat land minder algemeene bekendheid verkregen heeft, dan bet lot der HervorIning in andere landen, zijn (gelijk de Schrijver naar waar-
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held aanmerkt) daarin to zoeken , dat eensdeels , ongelukkigerwijze, niemand der Italiaanfche Protestanten van de 16de
Eeuw er aan gedacht heeft, om de daadzaken van de toenmalige godsdienftige opwekking, welke met hunne verdrijving
ult hun vaderland een einde nam, op to teekenen, en dat anderdeels de Koomschkatholieke Schrijvers als 't ware overeengekomen zijn, om over dat onderwerp luchtig been te flappen ; hetgeen niet geheel kon worden verborgen gehouden,
als het werk van weinigbeduidende perfonen voor to ilellen ,
en vooral zoo veel mogelijk to bemantelen , welke achtingwaardige, aanzienlijke, geleerde en fmaakvolle mannen en
vrouwen de leerilellingen der Protestanten, geheel of grootendeels , zijn toegedaan geweest . Het eene en andere heeft
derhalve den Schrijver genoodzaakt, om de brieven en gedenkfchriften van bijzondere perfonen, de opdragten en voorredenen van boeken en dergelijkc gefchriften to raadplegen .
Zoo iets vereischt natuurlijk veel tijd en oordeel ; bet heeft
eenigen invloed op den vorm van inkleeding der gefchiedenis,
die daardoor iets gebrokkelds verkrijgt . Het boek laat zich
date ook niet overal even aangenaam lezen, en men vindt er
niet die eenheid en zamenvatting , waardoor men , dadelijk bij
de lezing zeive , zich eene fchets van bet geheel in bet geheugen prent . Doch wanneer men nagaat, hoe veel moeite de
Schrijver zich heeft moeten getroosten, met hoe veel oordeel
hij is to werk gegaan , en hoe alles hier nit echte bronnen is geput ; iets , dat niet altijd zoo plaats heeft, wanneer reeds e-,nige
Schrijvers van deze of gene partij de zaak opzetteli k hebben
behandeld : dan moet men zich verheugen over de verzameling van zoo vele kostbare bouwfloffen , en bet daaruit opgetrokken gevaarte, al heeft bet meer overeenkomst met een
Magazijn dan met een Mufeum, veeleer bewonderen dan beAspen . Door getrouwe aanhaling der documenten, flelt de
Schrijver den onderzoeklievenden lezer fleeds in flaat , . de
juistheid zijner berigten en flotfommen to toetfen .
Eerst maalt de Schrijver den flaat der Godsdienst in Italie
v66r bet tijdperk der Hervorming . Daarna (bl . 42 enz .)
verhaalt hij de invoering der Hervormde leer in Italie , en
wijst de oorzaken van hare verbreiding aan . Met bl . 95
(Hoofd(t . 3) begins hij den voortgang van de Hervormde leer
in de verfchillende Staten en Steden van Italie to fchetfen .
Bet vierde Hoofdiluk (bl . 194) behelst onderfcheidene daadzaken, betrekkelijk de gevoelens der Hervormden in ItaliE .
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Hoofdrluk 5 (bl . 263) vermeldt de onderdrukking der Hervorming in Italie, federt bet jaar 1542, vooral door de werking
der Inquifitie. Dit Hoofdfluk loopt door tot her einde des
werks , bl . 410 . In een Nafchrift onderzoekt de Vertaler,
waarom de geloofsvervolging in Italie zoo wdl flagen kon ,
en waarom her Roomsch-Catholicisme aldaar zoodanig heeft
kunnen zegevieren . Veeleer, dan zulks, met den beoordeelaar
van bet oorfpronkelijke werk in de Quarterly Review, No .
73 . Jan. 1828, toe to fchrijven, eerst aan den fchoonen he .mel van dat land, die de menfchen meer gefchikt zou maken
voor eene plegtflatige eerdienst ; ten tweede, aan den overheerfchenden invloed der geestelijke magt ; en, ten derde,
nan de fcheuringen tusfchen de Procestanten onderling, houdt de Vertaler bet daarvoor, dat in kondere landen de
menfchen veeleer eene uiterlijke opwekking door godsdienflige
plegtigheden noodig hebben, terwijl in warmere luchtflreek,
door eenvoudige en roerende voorflelling , bet gevoel veel
ligter words gaande gemaakt en de verbeeldingskracht ontvlamd, dan dA r, waar men op eene kunstmatige wijze,
door zinnelijke hulpmiddelen, de gemoederen -moet opwinden ; dat de geestelijke magt, al hadden de Hervormden in
Italie zich aan eene wereldlijke magt kunnen aanfluiten, aldaar toch zou hebben gezegepraald ; en eindelijk, dat de fcheuringen tusfchen de Protestanten, op zichzelve, ontoereikend
zouden zijn geweest, om de Hervorming to doen mislukken .
De voorname reden , zonder daarom de twee laatfle gronden gebeel buiten to fluiten, vindt de Vertaler daarin, dat
de meeste Italiaanfche Protestanten (gelijk de Hoogleeraar
B R o E s aanmerkt) meer door fraaije - letterkennis en wijsbegeerte tot de Hervormde leer getrokken wetden, dan door
den aandrang van een vroom gemoed . „ Zulken nu (zegt
s R o E s) worden ten alien tijde liefst geene martelaars , maar
houden zich tevreden met, gelijk verlichten onder de oude
Romeinen, terwijl zij voor bet oog eene procesfie ter eere
van de Heilige Maagd leiden of volgen, onder elkander en
voor zich daarover to Iagchen ." Recenfent vindt deze reden,
als voornaamfle oorzaak, waarorn de Hervorming zich in Italie
niet heeft kunnen flaande houden, zoo aannemelijk, dat hij
zich volkomen met bet gevoelen des Vertalers vereenigt .
Gelijk Recenfent des Vercalers oordeel in dit opzigt billijken moet, zoo moet hij aan den anderen kant zich eene
aanmerking op de vertaling van fommige woorden veroorlo-
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Yen . Hinderlijk is bet voor den befchaafden lezer, bier telkens to vinden de woorden Paap, Paapsch en Paapschgezind .
Waarom niet liever Pausgezinde en Pausgezind, afgewisfeld met Roomschgezinde en Roomschgezind ? Papist en Popish

zijn in bet Engelsch wel niet zoo vleijend als Catholic of Roman-Catholic ; maar zeker, wanneer men vertaalt the Life of
A L E X A N D E R P O P E, Esq . , geplaatst voor the Beanties of
the fame (London , 1796), dale zal men b . v . in de plaats

„ His father furvived the change only two years , dying fuddenly, after a very healthy life, at the age of feventy-five . ds
a PAPIST, he could not purchafe on real fecurity ; and adhering to King J A M E S'S interest , he made it a point not to
lend to the New Government," de woorden as a PAPIST niet
vertolken , als een PAAP, maar wel, a/s een PAUSGEZINDE .
Want dat de Verflaggever niet hatelijk was, blijkt verder,
waar hij van P o P E zelven zegt : „ Being a CATHOLIC, he

remains without a place in the facred repofitory of departed
Genius at Westminfler ." Onze voorouders noemden (gelijk
men onder anderen bij onzen Gefchiedfchrijver B o R kan
zien) de priesters papen, en die hunne leer volgden Paapfchen . Dit waren toen geene fcheldwoorden , fchoon tevens
geene eertitels ; maar thans zijn die woorden beneden den
deftigen ftijl en den befchaafden fpreektrant . Wanneer men,
voor de afwisfeling, niet altijd Roomschgezind wil fchrijven,

zegge men ten minfte Pausgezind . Roomschgezind is toepasfelijk op Gallikanen en Ultramontanen ; Pausgezind, op de laatften alleen . Daar de Italianen niet Gallikaansch zijn, mag
men hen Pausgezinden noemen . Zeker heeft de oorfpronkelijke Schrijver niet willen fchelden, de Vertaler denkelijk
ook Diet ; dus is bet waarfchijnlijk eene onoplettendheid .

Grafheuvelen der oude Germanen, ontdekt, befchreven en toegelicht door L . J . P . j A N S S E N .
by 1 . A . Nijhoff. 1833.

Met Platen . Te drnhem ,

In gr. 8vo . VI, 45 Bl.

f : - 60.

Nafporingen betrekkelijk de Gefchiedenis der voormalige Middelzee in Friesland ; door P . B R O U W E R, P Z . , in leven

Predikant to Blya en Hoogebeintuin , en W . E E K H O F F .
Met eene Voorrede en Kaart uitgegeven door

w.

V A N

P E Y M A , Breeder van de Orde van den N. L. en Land-
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bouwer to Ternaard.

JANSSEN

Te Leeuwarden, b~ L . Schierbeek,

1834 . In gr. 8vo . XXIV, 119 BI. f 1 - 40.

Ilet eerfte bier aangekondigde werkje , dat van den Heer
j A N S S E N , over de Grafheuvelen der nude Germanen , die
door hem ontdekt, befchreven en toegelicht, zelfs ook door
doelmatige bijgevoegde platen opgehelderd zijn , is in een' aangenamen en onderhoudenden flijl gefchreven . De flotfom van
des Schrijvers onderzoek is, dat gedachte Grafheuvelen in
Kleefsland, waaruit eenige opgedolven aarden urnen en metalen werktuigen in plaat worden medegedeeld, aan de Menapiers moeten worden toegefchreven, die v66r de Tencterers
en Ufspeters, en dus althans ruim 55 jaren v66r c H R I S T U s,
bewoners van Kleefslalsd waren . Het betoog is zoo krachtig
en helder, dat wij geen oogenblik aarzelen , den geachten
Schrijver bij to vallen .
Niet zoo aangenaam van flijl en bewerking is bet andere
gefchrift, behelzende de Nafporingen betrekkelijk de Gefchiedenis der voormalige Middelzee in Friesland. Nu wijlen de
Eerw. P. B R O U W E R heeft de gefleldheid dier Middelzee,
werke Ooster- en Westergoo vaneenfcheidde, zoo als die in
de 13de Eeuw was , onderzocht . De Heer E E K H 0 F F flrekt
zijne nafporing nog verder uit, en vorscht de oorfpronkelijke uitgeflrektheid, benevens den tijd en de wijze van opflijking
dier Middelzee, in achtergevoegd onderzoek, met zeer veel
fcherpzinnigheid na ; zoodat zijn werk met bet voorafgaande
van den geleerden, helaas ! reeds overledenen B R O U W E R
een geheel maakt, hetwelk door hec bijgevoegde kaartje van
den verdienftelijken r E Y M A niet weinig wordt opgehelderd .
Er is bier inderdaad zoo veel geleverd, als men, in de gegevene omilandigheden, van de Schrijvers wenfchen kon . Intusfchen hopen wij met den Heer E E K H O F F , dat de derde
Afleeling van bet Friesch Genootfchap zich eens opzettelijk
met een geologisch onderzoek omtrent de begrensdheid der
voormalige Middelzee zal inlaten ; daar alles, wat Friesland
betreft, voor ieder Nederlander belangrijk is, en de meeste
Gefchiedfchrijvers en Kaartenvervaardigers, onder anderen
ook B I L D E R D Ij K, (zie Nalezingen en Bijvoegfels op bet
hier aangekondigde werk, bl . 117) in dat opzigt zoo zeer
afdwalen of to kort fchieten . En goede geographifche kennis is bij de beoefening van ieder afzonderlijk tijdperk in de
gefchiedenis van elk land en iedere landflreek onmisbaar

GRAFUEUVELEN, ENZ .
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want gelijk meet of minder in alle vakken van ftudie, zoo
is bet vooral in die der gefchiedenis, dat alle wetenfchappen
elkander de hand reiken . Elke gefchikte bijdrage moet daarom welkom zijn . Immers, hoe veelomvattend iemands geleerdheid zijn moge, ligt zal zij in deze of gene bijzonderheden ontoereikend wezen . Eere dan aan hen , die al ware
bet flechts een enkel punt van gefchiedenis , aardrijks- en
oudheidkunde in helderder daglicht flellen !

Nagelatene Sclariften van J A C 0 B V A N D Ij K . Ijle Deel.
Verhandeling over den oorfprong, voortgang en tegenwoordigen jlaat der Nederduitfche Dichtkunst . Te 4nrjlerdam ,
bij Schalekamp en van de Grampel . 1833. In kl. 8"o . X en
321 bl. f 3 - 30,

D

e Heer V A N D E N H o 0 N A A R D, to Hillegersberg , had
niet zoodra den dood van den Dichter J A c o n V A N D Ij K, to
Kralingen woonachtig, vernomen, of hij haastte zich, eene verzameling zijner nagelatene fchriften in handen to krijgen, welke
in twee octavo-boekdeeltjes bet licht zal zien . In bet tweede
deeltje zullen des overledenen beste Gedichten worden opgenomen ; bet bier aangekondigde eerite deeltje bevat alleenlijk
's mans Verhandeling over onze Dichtkunst ; eerie Verhandeling,
welke, naar aanleiding cener Prijsvraag, door bet Rotterdam(ehc Genootfchap : Studiunz Scientiarum Genitrix, opgegeven, reeds v66r ruim veertig jaren vervaardigd, en door hetzelve den Gouden Eereprijs waardig geoordeeld werd . Dan,
Befluurders des Genootfchaps den Schrijver eenige veranderingen in zijn werk tot voorwaarde gefteld hebbende , wilde
hem zulks niet bevallen, en, na eene vrii fcherpe briefwis_
feting tusfchen den Schrijver en gezegde Beftuurders, bleef
de bekrooning zonder gevoig . Wij ontvangen dus bier bet
onveranderde refultaat van des Schrijvers overdenkingen . Het
ftuk, gelijk wij zoo even zeiden, is ruim veertig jaren oud,
en de Schrijver was - Baggerman van beroep . Al ware bet
alleen oln de beide laatfte, ja zelfs alleen om de laatfte reden,
dan zoude ons de uitgaaf welkom zijn ; en, deze beide omftandigheden in aanmerking nemende, bewonderen wij des Schrij .
vers belezenheid, fmaak, oordeelskracht en waarheidsliefde .
Intusfehen is bet niet to verwonderen, dot de Schrijver bier

48 2

J . VAN DIJK

en daar den bal wel eens misflaat . Zoo zal men niet ligtelijk inflemmen met hetgeen hij zegt, bl . 2, over de dichterlijke
aanblazing ; b . v . Een frisfche wifnkelk was de hoefbron van
H o M E R U S (hetgeen toevallig een' Alexandrijn midden in
bet proza maakt .) Noch ook met bl . 3, dat de gramfchap,
die eerst den .fambifchen zangtrant heeft voortgebragt, de
pijlen vaak ook voor o v I D I u s fcherpte . Her invective was
geenszins her hoofdvak van dezen en fommige andere daar
genoemden, en zelfs de This van 0 V I D I U s is in Elegifche
m aat. B I . 17 gist de Schrijver, dat de zangen der Bataaffche Barden op rijm waren, en zegt, dat de oudfle bekende
zangen bij de Noordfche volken berijmd zijn . Maar bet te .
gendeel is to zien uit de Verhandeling van D E s R 0 C H E s,
Memoires de l'llcademie de Bruxelles, T. I, en verder in 't algemeen nit bet XXfle Stuk der IZerhandelingen , uitgegeven door
T E Y L E R's Tweede Genootfchap . BI . 94 noemt de Schrijver,
geheel ten onregre, de ftukjes van H 0 0 F T : Rozemondt,
hoorje fpelen nocht zingen ? en : Klare, wat heeft er uw
hartjen verlept, proeven in de maat der Ouden, en fchijnt
geene Anapestifche noch Dactylifche rijmverzen to willen d illden . B I . 98 noemt hij de Rederijkers der zestiende Eeuw
beter Dichters dan Verzenmakers, en meent, dat er aan de
flofe der Dichtkunst geen aanmerkelijk fieraad meet was toe
to voegen . Verder zegt hij aldaar, dat v 0 N D E L, in bet Treurfpel, niets aan de Ouden behoefde toe to g even . B I . 134 beweert hij, dat de Dichtkunst, na 1648, nog eene geheele
Eeuw in hoogte en luister geklommen is . De verfificatie?
ja! De Dichtkunst? zeker neen ! B! . 147 en 148 verraadt
hetgeen hij over de Reijen zegt bet gebrek aan 's mans wetenfchappelijke opleiding . Erger is bet, dat hij, bl . 154 onder de Dichters B A L T H A Z A R H U Y DECO PER opnoemende, betuigt, dat deszelfs dichtkunde blijkt uit eene fierlijke
vertaling van IB 0 R A T I U S , terwijl hij van deszelfs geheel
oorfpronkelijke Treurfpelen flilzwijgt . B1 . 162 en verder fpreekt
hij met to veel Iofverhefng over de behandeling van bet Heldendicht in onze Letterkunde ; gelijk hij bi . 307 zegt, dat wij
in bet Heldendicht geheel Europa opwegen , en bier en daar
zelfs HOMERUs en vIRGILIUS beneden HOOGVLIET
en Jufvrouw V A N M E R K E N flelt ! Ook hield hij , fchoon
de betrekkelijke waarde dier dichtwerken doorgaans goed onderfcheidende , meestal de dichterlijke levensbefchrijvingen nit
de 18de Eeuw voor Heldendichten. B1 . 186 noemt hij P o-

NAGELATENE SCIIRIFTEN .
L Y H Y M N I A (de Muze van bet Lierdicht) de Godesfe der
Welfprekendheid . Ook vormt hij zich van bet Lierdicht zees
onbepaalde begrippen . B1 . 252 roemt hij bet teeder gevoel
in B I L D E R D Ij K's Verlustiging ; doch daar vindt men meer
wulpsch dan teeder gevoel . Dat laatfte ontmoeten wij , lang
uadat deze Verhandeling voltooid was , in 's Mans Mengelpoezii , b . v . de Ode aan C H L o e (naderhand zijne tweede Echtgenoote) op haren twirtigflen jaardag. Her hindert ons nog
meet, bl . 213, to lezen, dat u L Y S SE s, de held van H o M ER u s , een bloote fchelm was . B I . 261 oordeelt V A N D Ij K
ook veel to ongunftig over de Romance en Cantate .

Dit alles neemt niet weg, dat er ook vele blijken van fmaak
en fcherpzinnigheid in deze Verhandeling to vinden zijn . Hoe

veel waarheid is er in hetgeen bl . 223 over bet fentimentele ,
en bl . 228 tot 230 over de fentimentele liefde gezegd words! Ook over de verkeerdheden der minachters van bet Rijm wordt
bl . 231 naar waarheid gehandeld . Teregt de Schrijver, dat

fommigen zoo verre gingen, om van den gebonden fliji niet
meer to behouden, dan hun goeddacht, en we! ter fnede
beroept hij zich op de Oden en Liederen van j . P. K L E Y N
(Utrecht, 1782) . Men oordeele naar bet volgende, door Recenfent tot proeve gekozen :
By eene Doodkist .
Enge , gevreesde woning des fterflijken ! Ben mensch ! -- de Heer der Aarde !
Nu ! - ftraks - een worm ! -Minder , dan een worm! . . .

Wee den ftervling, die voor u beeft! Ben afgrond is voor hem uw donkere holte !
Vreeslijker, zombrer de dag des Gerichts !
En de Eeuwigheid ! . . . ach ! - ! Vergeefs zoekt men hier maat, zin, of echte poezij . Enkel
wind en abrakadabra !
Neen, de Hylnnen en Oden van

en HORATIUS zijn van een' geheel anderen ftempel! Hetgeen de Schrijver aanmerkt op
F E I T H'S Ode aan God (bl . 247 en 248) is allezins juist .
Ook L E F R A N C Q VAN B E R K H E Y wordt door hem naar verdienfle gegispt, bi . 255 tot 258 ; en de Schrijver heeft wel
DAVID, PINDARUS

gelijk , dat B E R K H E Y den Landleeuw tot een bokje en Hol-
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lands Tuinmaagd tot eene kindermeid maakt, als hij, in het
verheerlijkt Leyden, bl . 74, met betrekking tot de kinderen
van WILLEM V, zegt :
De Landleeuw fluimert op een kusfen van fluweel,
En voelt van Willetn's kroost hec vrieudelijkst geftreel ;
Of trekt aan 't bloemgareel 't aanminnige Prinfesje
Met bet haar broertjes voort, in kinderlijk kalesje ;
Terwiji de Tuinmaagd op hot fpoor der wieltjes let,
En leert aan Willempje 't hanteren der bonnet,
Die ze op de vrije fpeer doet dartelen en draaijen .
De Schrijver ftelt, bl . 278, nuttig to zijn tot het hoofddoel
der Dichtkunst, en fpreekt F E I T H tegen , als hij vermaak tot
haar hoofddoel brengt . Naar ons inzien dwalen beide partijen .
Ontboezeming van gevoel en denkbeeld , overflorting zijner
ziel, zoo veel mogelijk, in die van anderen, is bet algemeene
doel des Dichters . Doch de ware Dichter kan niet nalaten
aan at wat gelouterden finaak bezit to behagen . Hec onverbasterd gevoel des Dichters is attijd edel en groot, en zoo
wordt hij van zelve nuttig . Alleen in het Leerdicht en de
zedekundige Fabel wordt nuttig zijn het hoofddoel, gelijk
behagen, waar men bepaaldelijk voor zich zoekt in to nemen : het algemeene doel van Dichter en Dichtkunst ligt
echter zoo wet buicen het eene als het andere . Te regt
tong DA COSTA :
Niet ftreelen moet hij, niet behagen ;
Maar overwinnen, maar gebien !
Bl
. 128 flaat : de vermaarde T A S S o was overleefd ; dit zal
eene drukfout zijn, voor overleden . Wij wenfchen dit merkwaardige boekje in de bibliotheek van alle Letterminnaars .
herfpreide Gedichten, of vruchten van ledige avonduren . Door
KLAAS HARMS BOUMAN .
Te Groningen, b~7 R . J .
Schierbeek . 1834 . In kl. 8vo . FYI en 124 bl. f 1 -25.

H et ilrekc ons tot wezenlijk genoegen, dit fraaije dicht-

bundeltje van een' voormalig' boerenknecht en tegenwoordig'
koetfier, die zich echter reeds voorheen niet ongunflfg Hit
zijne Heidefpruitjes had doen kennen, to mogen aankondigen .
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Qok in deze verzameling vinden wij vele blijken van eene
kunde en verlichting, in 's mans (land op verre na niet algeIneen ; wij ontmoeten er menigvuldige flalen van dichterlijk
gevoel , en flukjes , als Nieuwjaarsbezoek van mine ZangJler
b~ den Heer H . D E c . , thant gefuspendeerd Lecraar to U. ,

zullen wel den meesten welgevallig zijn . Ook de vertelling
Francijntje, fchoon arm in vinding, beveelt zich aan door
beeldrijkheid en dichterlijke uitdrukking . Mijne Overdenking
op den tweeden van Lentemaand 1833 zoude ons beter beha,
gen, indien her gedicht niet zoo gerekt was . Bovendien is
de toon wel doorgaans ongekunfleld, maar daalt ook fomwij_
len tot platheid af, b . v. bl . 36 :
Gods vaderhand, die van den ploeg,

Orn reden Wet door mij to melden,
Maar zeker met het beste doel,

Mij brags bij 't rustloos fladsgewoel,
Verzorgt mij nog . --

In Albert en Emma, op den laatflen avond van bet jaar,
(minder belangrijk van inhoud, dan men naar her opfchrift
verwachten zou) hinderde ons deze vergelijking :
De luiheid moet men vlieden,

Gelijk de duif een valk, de gans een aadlaar vliedt .

Den wakkeren, de luiheid vliedenden man, moet men zich,
volgens deze regels , voorilellen onder her beeld eener duif
of gans, die zeker geene zinnebeelden van vlijt en werkzaamheid zijn, en (hetgeen nog erger is) de luiheid, die men zich
eerder voorflelt als eene flordig gekleede, en to midden harer
onafgedane bezigheden moedwillig zich to flapen leggende vrouw,
of (om voorbeelden nit her dierenrijk to nemen) als eene
flak of eene fchildpad ; deze luiheid wordt vergeleken bij een'
valk en een' adelaarl In vergelijkingen moet men wel niet
alles in bijzonderheden uitpluizen ; maar men behoort, behalve op her derde van vergelijking, ook to letten op de gepastheid van her beeld, al is her , dat elke vergelijking altijd
eenigzins mank gaat . Vandaar de regel , dat men zich din
alleen van vergelijkingen mag bedienen , wanneer men daardoor zijne gedachten duidelijker maakt of flerker doer gevoelen, b . v . Ben oorlogsheld is gelijk aan den fieren leeuw, maar
een fluipmoorder aan den loerenden tijger . Her oog der zon
1 i
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lacht bet aardrijk uit de dunne nevelen toe, gelijk de blik
eener fchoone, van achter den gazen fluijer, haren minnaar
tegenlonkt . - De verwaarloozing der finelting en andere
feilen van verfificatie fluiten vooral in een rijmeloos vers ,
gelijk dat op bl . 102 en very . :
Daar zweeft over d' aardbol, op donkere wieken,
Een dreigende 0 Engel verfchrikk'lijk in 't rond .
Ook op taal en fpelling zou men bier en daar aanmerkingen
kunnen maken : avondlvjk uur b . v ., voor avonduur, is geen
Nederduitsch . Doch liever, dan bij dit een en ander ]anger
fill to flaan, willen wij hulde doen aan des Dichters begaafdheid, en aan de vrij gelukkige ontwikkeling van zijnen aanleg, in weerwil der ongunflige omflandigheden.

De Ondergang Cer Eer fle IVareld . I-Vde Zang. Door Mr . w .
B I L D E R D I1 It . Tweede Druk . Te Leeuivarden, bij G . T . N.
Suringar . 1834 . In kl. 8>'o . XXVII en 118 bl. (11Iet eene
gefleendrukte Kaart der Eer fle Thareld.) f 2 -

I

ndien de tweede , en tot meerdere algemeenmaking zeer
goedkoope , doch tevens zindelijke en bevallige uitgaaf van
cenig dichtwerk ons immer welkom was , dan was bet deze ,
op kleinere fchaal ingerigte, uitgaaf van B I L D ER D 7;J K's onvoltooid meesterfluk : De Ondergang der Eer fle Thareld . Daar
bet werk zelve reeds bekend is , zal eene beoordeeling , of
liever eerie ontwikkeling der veelvuldige fchoonheden, gepaard
met eerie befcheidene mededeeling van fommige bedenkingen,
thans niet meer to pas komen . Welligt zou de Dichter, inthen hij niet door ziels- en ligchaamskwalen verhinderd ware
geworden zijnen grootfchen arbeid to voltooijen, zich de
moeite hebben gegeven, eenige duistere plaatfen to herzien,
b . v . b1 . 1 :
Wien fmeek ik, die mijn oog, ten hemel opgeheven,
Die wareld weer herbouw' en weer herroep' in 't leven,
Die, wat der waatreu firoom in 't denkbeeld achterliet,
1n de eb der eeuwen met heur' afloop dreef in 't niet?
Wie voert haar nit die nacht van 't ondoordringbaar duister
Terug ?
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Voor onszelven moeten wij bekennen, deze en eenige weinige andere plaatfen meer dan tweemalen gelezen to hebben ,
eer wij de meening toereikend begrepen . Geenszins willen
wij tegenfpreken, dat mogelijk een ander de bedoeling des
Dichters, bij foortgelijke ingewikkelde volzinnen,dadelijkvatte ; maar iudien B i L D E R D IJ K niet altijd en overal, bij de eerfte
mededeeling van dezen of genen zang, die toejuiching vond,
welke (lit zijn heerlijk werk anderzins verdiende, dan is bet
denkelijk aan die hier en daar aanwezige onduidelijkheid to
wijten . Want gang en denkbeeld, inkleeding en versbouw, en
alwat meer tot de Dichtkunst in 't algemeen en bet Heldendicht in 't bijzonder behoort, dat alles is zoodanig, dat men
flechts bewonderen kan . Wij eindigen onze aankondiging met
den wensch, dat deze nieuwe uitgaaf dienen moge , om bet
kunstgewrocht van den beroemden overledene meer algemeen
to vet'fpreiden, ook onder diegenen, welke tot nog toe er niet
mede mogten bekend zijn .
Lier en Zivaard, van T II . It 6 R N E R . Naar Izet Hoogduitsch .
Te Arnjlerdasn, bij de Erven H . Garttnan . 1833 . In kl. 8vo.
76 Bl. f : - 60.

Op

den naam van THE o D o R K 6 R N E R," zegt de Floogl .
(*) teregt,„ denkt ook de Nederlander,
„ wien deze edele Zanger niet onbekend is , terflond aan al ,
„ wat de vaderlandsliefde, de zelfopofFering, de heldenmoed
„ fchoons en verhevens bezitten ." Te leenen „ fond hij
„ op bet toppunt van zijn geluk ; want hij flond gereed,
„ zich in den echt to begeven, en in den omgang zijner
„ vrienden, de fchoone Natuur rondom de Keizerflad, een
„ onbekrompen beflaan, de hoogachting en genegenheid zij„ ner fladgenooten, en de liefde eener deugdzame gade de
„ hoogfle mate van aardfche zaligheid to genieten, toen eene
„ groote gebeurtenis hem dit alles voor ontbering, moeite en
„ levensgevaar deed verwisfelen . " Het was in bet jaar 1813 ,
dat hij deel nam in den heiligen f1rijd voor vrijheid en vaderland tegen Franfche overheerfching . De geestdrift, welke
de Duitfchers destijds bezielde , is bekend . K 6 R N E R's
29
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edele ziel deelde daarin niet her minsc, en zijne gedichten van
dien tijd, de fchoonfe, hartelijkfle en wegfependfle, die
wij van hem hebben, zijn naderhand onder den gepasten
titel : Leyer and Schwert vereenigd. „ Gelijk een andere
,, T Y R T E U S ging hij zijne landgenooten voor in den flrijd,
• en moedigde hen tevens door gezangen aan tot onflerfe• lijke daden ."
Van deze gedichten wordc ons onder bovenflaanden tirel
eene vertaling aangeboden . Het bundeltje bevat ecbter niet
alle liederen nit Leyer and Schwert, gelijk ook omgekeerd
enkelen, welke niet in dien bundel van K o R N E R's gedichten gevonden worden . Her zijn meestal juweelen van het
eerfe water ; in alle fpreekt heilige geestdrift : „ Met God
„ voor vrijheid en vaderland !" De Loon heeft iets heldhaftigs , maar tevens jets roerends , hetgeen dezelve , voor ons
althans , wegflepend maakt . De vertaling is, over 't algemeen,
zeer verdienfelijk . Wij kunnen ons niet onthouden, d6n enkel
fukje over to fchrijven, en kiezen daartoe her dichtfukje
tan de beroemde oude vijf Eiken bij Dellwitz (uit 1811) :
De avond valt : en woud en dalen zwijgen ;
Rooder zonlicht boodfchapt ons den nacho .
Statige eiken , onder uwe twijgen
Zwelt mij 't driftig bloed met jonglingskracht.
Eeuwen kwamen op uw kruinen zijgen,
En toch fiert u frisfche looverpracht ;
En den ijzren bouw der krachtige Ouden
Mogten we in uw' fouten groei behouden .
Hoeveel edels kwam de tijd verforen !
Hoeveel fchoons verkwijnde in vroegen dood 1
Tusfchen 't fchomlend lommergroen verloren,
Sterft de gloed van ieder avondrood .
Doch u was geen ondergang befchoren .
Hoe getergd, blijft gij nog flout en groot ;
En het windje lispelt nit uw loover
,, Echte fierheid blijft in 't ferven over ."
Gij hebt fand gehouden ! - welig bloeijen
Uwe fpruiten nog met frisfchen moed
En geen wandlaar zal zoo haastig fpoeijen,
JI!e Wet rust zoekt aan uw' koelen voet .
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Romt de herfstwind foms uw loof verfchroeijen,(?)
't Blijft ook in den dood een kostlijk goed :
Want uw bladrentooi in zijn verferven
Doet u nieuwe levenskracht verwerven .
Heerlijk beeld dier hoog to prijzen tijden
Van Germanjes onbezweken trouw ,
Toen bet yolk , door zich den dood to wijden ,
Burgerftaten vestte , hecht van bouw .
Ach ! waartoe hernieuw ik thans ons lijden ?
leders harte is om dat leed in rouw .
Duitfche volken, edel boven alien,
Ziet ! uwe eiken ftaan ! gij zijt gevallen 1
Wij zeggen den fmaakvollen Vertaler , die zich S . C . K .
teekent, dank, en zouden wel durven gelooven, dat hij
ook in bet vertalen van H o L T Y gelukkig f agen zou . Geen
oogenblik twijfelen wij , of dit boekje, welks uiterlijke zelfs
zich door eene edele eenvoudigheid kenmerkt, zal vele lezers vinden.
Onderrigt en Raad, in Brie Brieven van eenen Pader aan
z /nen Zoon, onlangs in kr~ygsdienst getreden . Met een Nafehrift van wijlen j . M . S A I L E R en een Poorberigt van
JODOCUS HERINGA, ELIZA'S ZOON . Te Utrecht, bij
J . G . van Terveen en Zoon . 1833 . In gr. 8vo . IF, 48 Bl.
f :-50.
Met ongemeen genoegen hebben wij deze Brieven gelezen,
die verftand en hart des Schrijvers eer aandoen . Dat er ten
voordeele van den Krijgsmansfland veel kan en behoort gezegd
to worden, vindt men in den eerflen Brief aangewezen . In
den tweeden befchouwt de vader de min voordeelige zijde,
en maakt zijnen zoon opmerkzaam op de menigvuldige gevaren, waaraan de jongeling vooral in de krijgsdienst is blootgefteld. Paderl% ke raadgevingen worden in den derden medegedeeld. Het Nafchrift bevat eene opgave van middelen
ter bewaring of bcvordering van reinheid van hart en wandel,
overgenomen ult S A I L ER's Lefe- and Gebetbuch . Het korte
Voorberigt van den Hoogl . H E R I N G A dient ter aanprijzing.
Wij wenfchen, dat bet doel der uitgave bereikt moge wor-
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den . Jonge lieden, welke, bet zij vrijwillig, bet zij gedwongen, in krijgsdienst zich bevinden, kunnen onberekenbaar
veel nut trekken nit bet lezen en herlezen van zoodanig
boeksken . Wij hopen, dat bet in veler handen kome.
C

N E P O s de Vita Excellentium Imperatorum .
Ex recenflone j 0 H . H E N R . B R E a: I . Te Zalt-Bommel, bij
J . Noman en Zoon . 1834. In gr. 8vo . 141 BI. f : - 90 .
O R N E L I U S

Aanteekeningen Op CORN E L I U S N E P O S de Vita Excellentiam
Imperatorum van J . H . B R E M i , naar de vierde uitgaaf uit
bet Hoogduitsch overgezet , door H . J . M A T T H E S , J . C Z .,
Doctor in de Letteren en Rector van bet Gymnafum to ZaltBommel. Te Zalt-Bommel, bij J . Noman en Zoon . 1834. In
gr . 8vo. VIII, 263 BI. f 2- 40.

Pvane tekst van

N E P o S is gedrukt naar de uitgave
behalve daar, waar door B R E M I in de aanteekeningen is opgegeven , waarom hij van B A R D I L I verfchilde. Zonderling klinkt in dezen Nederlandfchen druk : Te
Zalt-Bommel enz . , daar voor 't overige de titel en bet geheele boek Latijnsch zijn . - De aanteekeningen van B R E M I
Op N E P 0 S zijn in Duitschland op haren regten prijs gewaardeerd , hetwelk ook de vierde uitgave getuigen kan , en worded mede in ons vaderland bij kenners en hoogfchatters van
zuivere Latiniteit geroemd . Evenwel zijn zij minder algemeen bekend, dan ze verdienen . De Rector M A T THE s heeft
daarom een niet onverdienftelijk werk verrigt door dezelve
to vertalen , Diet zoo zeer omdat onze geleerde onderwijzers
geen Hoogduitsch lezen, maar omdat hij hun door deze vertaling een zeer nuttig werk op nieuw voor de aandacht heeft
gebragt . De aanteekeningen van B R E M I bevatten zeer vele
nuttige en fijiie opmerkingen, overwaardig om door onderwijzers getoetst en behartigd to worden . Wij wenfchen daarom ,
dat dic bock in veler handen kome . Kleine bijvoegfels van
den Rector Al A T T H E s zelven geven ons een' goeden dunk
van 's mans oordeel , fmaak en lectuur.

C 0 R N.

B A R D I L I,

Uitgelezene Verhalen vary W I L H E L DI H A U F F . Uit bet Hoogduitsc,z vcrtaald door D . B 0 M H O F F, Ii . Z 0 0 N . Te Deventer, bij J . de Lange . 1834. In gr. 8vo . VIII, 399 blA f 3- :
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behoort geenszins order de D A C O S T A's van
onzen tijd , die tegen den geest onzer eeuw de hevigfle klagten
en bezwaren inbrengen, en volflrekt fchijnen befloten to hebben, oin hem alle goede karaktertrekken ten eenemale to
ontzeggen . Deze geest is aan zijne voorgangers , de geesten
der verloopene eeuwen, in de meeste hoofdtrekken, veel
nicer gelijk, dan de oppervlakkige denker doorgaans vermoedt .
Immers flraalt deze gelijkheid, order anderen, ook daarin
duidelijk door, dat hij, even als de vroegere tijdgeesten,
zijne onloochenbare deugden en gebreken heeft. Onder deze
laatfle behoort , in de tegenwoordige , een razende leeshonger
Rec . weet voor de zaak, tot nog toe, geen beter woord),
welke menfchen van elken rang, flaat, kunne en leeftijd heft
aangegrepen, zoodat de drukpers in onafgebrokenen arbeid is
en fehier dag en nacht zweer , om eenen trek to bevredigen ,
wiens verzadiging eene onuitvoerlijke onderneming fchijnt to
zijn . Rijp en groen, waar en valsch , rein en onrein, inlandsch en uitheemsch , words daarom , zoodra bet de pers
verlaat, met dezelfde graagte verflonden, en, aangefloken
door de aloude nieuwsgierigheid der mannen van Athene, befteden vele lieden uit de befchaafde flanden hunnen tijd bijna tot
niets anders, dan om wat nieuws to lezen, to hooren en to
vertellen, terwijl zij aan bet nieuwe boven bet ware en bet
nuttige den voorrang geven .
Ben natuurlijk gevolg hiervan is de vertalingszucht, die
mede tot de kenmerkende verfchijnfelen van onzen leeftijd behoort. Het zoude immers onmogelijk zijn, door oorfpronketifke werken den onverzadelijjken leeshonger to voldoen! Vandaar, dat men allerlei voortbrengfels van vreemden bodem, finds
de laatfle vijftig jaren ten minfle, op onzen vaderlandfchen
grond heeft overgebragt, en daardoor de aankweeking van echt
Nederlandfche vruchten niet weinig heeft belemmerd . En wij
mogen bet niet loochenen, dat menig goed, ja uitflekend inlandsch werk op den pakzolder bleef liggen , of naar de komenij ging ; terwijl menige vertaalde Roman, Tooneelfluk,
of ander uitheemsch gefnap, eenen onverdienden opgang maakte .
Hiermede wil Rec . echter geenszins to kennen geven, dat
hij alle vertalingen, zonder onderfcheid, volftrekt afkeurt .
De lezende wereld herinnert zich hier zeker, ook zonder zijne
aanwijzing, een aantal vereerende uitzonderingen . Eere hebbe
ieder Vertaler, die, met de behoorlijke vereischten van taalkennis , goeden fmaak, belezenheid en oordeel uitgerust, aan
ons befchaafd publiek de dienst bewijst, van hetzelve met de
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beste voortbrengfelen van de Letterkunde onzer naburen bekend to maken !
Onder zulke Vertalers , die er verre of zijn van flechts ligt
en digt fabrijkwerk to leveren, verdient de kundige en werkzame D . B 0 M H O F F, H z ., to Zutphen, eene vereerende plaats .
Rec . heeft deszelfs vertaling van her boven aangekondigde
werk van wijlen W. H A U F F , die reeds vroeg aan zijnen
werkkring werd ontrukt, met genoegen doorgelezen . Men
vindt bier drie zeer onderhoudende Verhalen, welke de aandacht des lezers, tot her einde toe, boeijen . Her eerfte, bl .
1-146, heel : Het Portret des Keizers . Door dezen Keizer
moet men N A P O L E O N verftaan ; doch de lezer verwachte
in hetzelve niet, gelijk ook Rec . in den beginne dacht, eene
karakterteekening van then vermaarden overheerfcher, maar een
verhaal, waarin een gefchilderd portrec van denzelven her
middel words, om twee brave mannen, die zeer verfchillend
over den Keizer dachten , met elkander to verbroederen . Her tweede Verhaal , dat her kortfte is , bl . 147-227, is getiteld : De Zangeres. De verfchillende karakters , die daarin
optreden , kunnen niet nalaten den lezer to vermaken , en tevens zijne Inenfchenkennis to vermeerderen . - Her derde, bl .
228 tot her einde , draagt her opfchrift : De Bedelares van de
Pont des Arts, en zou door Rec . , naast her eerfte, voor her
beste gekeurd worden .
Overigens laten de aard van bet werk en de geringe ruimte
in dit Tijdfchrifc bet niet toe, om den loop der Verhalen to
fchetfen , of een uittrekfel to leveren . Rec . vereenigt zich
gaarne met de uitfpraak van den geachten Vertaler in her
Voorberigt, dat, offchoon het Portret des Keizers als her
beste werk van H A U F F geacht words, men de andere Verhalen echter niet zonder belangftelling zal lezen .
De ftijl van bet boek is voor deze foort van Verhalen volkomen gefchikt ; de karakters zijn goed geteekend en volgehouden . De Vertaler heeft , zoo veel Rec . , her oorfpronkelijke niet bezittende, zien kan, ook bier zijn werk we! verrigt. Slechts weinig verraadt den Germaanfchen oorfprong .
Bl . 337 zal reeds eerst moeten zijn . En bier eindige onze
aanprijzende beoordeeling
Friend Pilgram , of de wonderlijke wegen der Yoorzienigheid.
Historisch Romantisch Tafereel uit het begin der XIYde
Eeuw. Door C . 5 P I N D L E R . Naar de tweede uitgave , wit
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bet lloogduitsch. Te Franeker, bo~ G. IJpma . 1834 .
gr. 8vo . X, 21i3 Bl. f 2 - 60 .

Ia

De

lezing dezes boeks heeft ons van de gepastheid van
den titel niet kunnen overtuigen . Friend PILGRAM is de
hoofdperfoon niet, en in bet verhaal merken wij minder de

wonderlijke (liever dan Loch wonderbare) wegen der Voorzienigheid, zoo als de titel zou doen verwachten, Inaar veelmeer de boosheid der menfchen en bet aantal verzoekingen, aan welke de echte deugd is blootgefleld. Van deze

laatfle hebben wij een treffend beeld in I N G E L R A M, een
dengdzaam Jonker, dapper Ridder en eindelijk gelukkig echtgenoot. Friend P I L G R A M is - wij weten bet niet . Is hij
de Joodfche wandelaar ?
Althans hij zegt, (in bet begin

der veertiende eeuw) bladz . 238 : „ Verg niet van mij bet
• verhaal van mijn duizendjarig lijden, en van mijne nim„ mer eindigende pelgrimaadje . En zoo gij tevreden en gelukkig leeft, denk dan veel aan den ongelukkigften der
lukkig
• peigrims, wiens pelgrimaadje nimmer
nimmer zijn
„ doel bereikt, - en aan zijn diep berouw ."
Hij heeft

lets bovennatuurlijks , lets fpookachtigs . Hij is overal, waar
hij ten gevalle van den hoofdperfoon wezen moet . Dit zou
nu alles goed en fraai wezen , indien bet ilot des werks alles ophelderde, zoo als b . v . in S C H I L L E R' S Geisterfeber
de ~frmenier (*) en in WALTER SCOTT'S Pirate NORNA
voorkomen ; maar bier words niets - niets in bet geringfte verklaard, en S P I N D L E R heeft zich alzoo in dezen Roman verlaagd tot een - Sprookjesfchrijver. Zulks moge nu
voor C L A U R E N en anderen, bij wie de Roman eene kopij
van Moeder de Cans words, niet to gering zijn, SPIN DLER bezit to veel wezenlijke kunde, to veel fmaak, met
Un woord, is een veel to goede Romanfchrijver, om zich
met zulke vertellingen in to laten . Maar , opregt gefpro-

ken, houden wij bet daarvoor , dat dit Romannetje nooit
nit dezelfde pen is gevloeid, als de food. Heeft D A G o(*) De bekentenis van dezen ; de opheldering alzoo is
wet niet van S C H I L L E R zelven, die, gelijk bekend is, dezen Roman nimmer heeft afgewerkt ; maar dit doer bier niet
ter zake : de groove Dichter zou zeker, zoo Diet deze, dan
toch eene dergelijke, altijd voldoende verkiaring gegeven
hebben. Rec .
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veel van INGELRAM bier, WALRADE daar van
bier, de geheele inkleeding, de ftijl, alles is
van then aard, dat bet ons zeer zou verwonderen, indien
„ de lezer evenveel genoegen hadde bij de lezing, als de
„ Vertaler bij bet overzetten ."
Zooveel van bet work ; nu de vertaling. In vele opzigten is deze mager. Wij zijn, krachtens ons Recenfentenwerk, wel reeds gewoon aan bet flikken van grove Germanismen ; maar onderreding (bl . 192), onbenut (bl . 204)
en meer dergelijken zijn toch wat al to grof . Wat is dit,
bl . 227 : „ Als een Engel befcheen haar in dozen benar„ den toeftand den vriend haars vaders ."? Hot moet verfcheen en de vriend wezen . Maar taalfouten - och arme!
in dat opzigt kon de vertaling bijkans tot eene verzameling
van fautive. opfellen voor fchoolgebruik dienen ; offchoon
wij er dan toch eerst zulke onkiefche tooneelen, als bladz .
176 volg ., zouden uitnemen . Maar ~dn enkel proefje zullen
wij letterlijk affchrijven . Bladz . 132 lezen wij : „ Toen hij
„ nu de koffers opende en de(n) verbaasde(n) I N G E L R A M
„ de kostbaarheden toonde, de fraaije wapenen, bet blanke
„ veld in bet wapenfchild, de fierlijke hof- en jagtgewaden,
„ de ketetietl, de gordels, bet glinferende paardentuig, • zwol de(n) verraste(n) bezitter de borst van vreugde ;
• Opgetogen van verrasfing, kon hij zich niet verzadigen
„ in de befchouwing van al deze heerlijkheden ; want de
„ antlers zedige jongeling was als buiten zich zelven, bij'
• de befchouwing van zoo veel ridderlijke pracht . - En
„ toen hij zich a1-zoo in hot genot baadde, met de oogen
„ de kostbaarheden als verfindt [verfond ; want baadde gaat
• vooraf], dan eens" . . . enz . Dat de Schrijver niet weet,
dat men alleen met tegenwind laveert, is tot daar aan toe ;
maar geen Hollandfche Vertaler moest gefchreven hebben ,
bl . 223 : „ Helder was de hetnel boven hunne hoofden, en
• flechts van de oevers der Aar vernam men eene zachte
„ koelte, gelijk aan den gunfligen wind, die op de Adria„ tifche zee den fchipper gelukkig en behouden naar de vei• lige haven laveert."
Rec ., dit werkje pas ontvangen en nog niet gelezen hebbende, word door eene vriendin, eene brave juffer, om lectuur gevraagd ; hij gaf haar, zonder erg, (lit boek, en onc_
ving bet terug met een : „ bet beteekent niet veel en is bier
en daar nog al indecent ook ." Wij beamen ten voile dit
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oordeel, en hebben aan onze vriendin S . beloofd, haar
nooit meer boeken to leenen, die wij zelve niet gelezen hebben, al fprak de titel van de wegen der Voorzienigheid!
De ee; fle Brteidsdag , Bljfpel in twee bedrijven , vrij gevol,d
naar bet Engelsch van Mr . INCH B A L D , door Mr . 1 . H .
B U R L A G E . Te Am/lerdam , bij M . Westerman en Zoon en
C . van Hulst . 1834. In kl. 8vo. f :-40 .

E

Ike bijdrage ten beste van ons nationaal tooneel verdient
eenige opmerkzaamheid, ook dan, wanneer men vreemde vruchten overplant . Wij kunnen de keuze van bet Engelfche ftukje,
the TVeddingday , door den IIeer B U R L A G E, niet afkeuren,
en onder zijne handen is hetzelve meer Nederlandsch geworden, dan Engelsch gebleven . De karakters der drie hoo£dperfonen, Adam Rimpel, Amalia van derTYetten en Karen
oom, den Advocaat, zijn goed volgehouden, hoewel bier en
daar overdreven ; in bet luchtige Blijfpel gevoelt men dit gebrek echter minder . Met meer zorg fchijnt B U R L A G E eesn
tweetal Itudenten, Eduard en Willem, to laten fpreken en
handelen . De vertaler is bier fchrijver geworden, en teekent
den akademieburger naar bet leven . Voorts ontbreekt bet
bier uiet aan geestige fcherts en aan bet lachwekkende, voortgebragt door bet fcherpe kontrast . Over de waarfchijnlijkheid der ganfche gebeurtenis (de onverklaarbare ligtzinnigheid van Asnalia , de plotfelinge terugkeer van Adam tot
zijne Barbara) willen wij niet twisten, maar laten zulks voor
rekening van den eemflen auteur. De Heer B U R L A G E ve- .
oorlooft
ft zich aan bet einde eene parodie op een der meestetftukken van onzen eenigen volksdichter . De parodie ip
inderdaad geestig, en moet, wel voorgedragen, een uitmuntend effect doen . Evenwel Zij n U R L A G E voor bet vervolg
op zijne hoede -- hij mogt van de eene zonde tot de andere komen ! Naar ons oordeel bezit hij eenen onmiskenbaren aanieg tot bet komifche . Hij ontwikkele dezen aanleg,
maar bepale zich niet bij voork6ur tot bet bas comique. Hij
befchoutwe de menfchen in hunne dwaasheden, en beftudene
vlij:tig zijnen M 0 L I h R E . Daarbij beware hij ons toch voor
zulk een' overvloed van taal- en fchrijffouten ! Wij zouden
bijna gelooven, dat h .ij bet itukje omgewerkt heeft in eene
woelige kinderkamer, of dat hij er geheel niet aan dacht,
dat zijne eerfte, niet ongelukkige, proeve onder vele oogen
moest komen, niet ffechts op bet tooneel, maar ook gedrukt .
De Heer B U R L A G E houde ons de gemaakte aanmerkingen
ten goede, en doe er veeleer zijn voordeel mede!
Het Leven en de Daden van M A U R I T S , Prins van Oranje
Nasfau, enz . Met Portret en Platen. Door A . C . 0 U D EM A N s , Kostfchoolhouder en Lector in de proefondervinde .
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lijke Natuurkunde to Amjlerdam . 7'e Am/lerdam, bij Schalekamp en van de Grampel . 1832 . In kl. 8vo. VIII en 280
bl. f 2- :
De Heer A. C. O U D E M A N S, aan wiens welverfneden pen
wij debeideLevens Van OLDENBARNEVELD en DE GROOT,
voor de jeugd bewerkc, verfchuldigd zijn, levert ons bier,
in denzelfden trant bearbeid, bet Leven van den grooten
Veldheer M A U R I T S . Het is befchreven in den vorm van
gefprekken tusfchen eenen onderwijzer en een drietal knapen
van 10, 11 en 12 jaren . Vooraf gaat eene inleiding, behelzende eene korte fchets van de gefieldheid van ons land in
de dagen van M A U R I T S' vroegfle jeugd . Wij achten bet
regenwoordige tijdflip tot de uitgave van dit werkje niet ondoelmatig gekozen . Hoe vele aanleiding is er niet in de gebeurtenisfen onzer dagen, om onze knapen en jongelingen
terug to wijzen op de daden onzer dappere vaderen, in den
ftrijd tegen bet magtige Spanje , ten einde liefde tot bet dierbare vaderland, en daarmede belangflelling in den roem en
bet lot van hetzelve, als ook hoogachting voor de groote
mannen , die eenmaal deszelfs eer en regten voorflonden en
befchermden , bij de jeugd op to wekken ! Daartoe is dit
werkje, dat van de bedrevenheid des Schrijvers voor zulk
eene taak loffelijke blijken draagt , eigenaardig gefchikt . De
meest wetenswaardige bijzonderheden nit her leven van den
Held zijn daarin welgeordend bijeengebragt ; en men zou den
Schrijver onregt doen , indien men meende , bier een dor ,
kronijkmatig verhaal of uittrekfel nit vroegere Schrijvers to
zullen aancreffen . Van de gefchiedkundige bronnen is met
oordeel gebruik gemaakt, en de Schrijver is doorgaans wdl
geflaagd, om beknoptheid in de voordragt met zaakrijkheid
en een' onderhoudenden toon to vereenigen . Bijzonder geviel
ons zijne behandeling van dat gedeelte van 's Prinfen gefchiedenis, hetwelk met die van bet regsgeding des grijzen Staatsmans VAN O L DEN B A R N E V E L D in verband flaat ; dezelve
getuigt van onbevangen oordeel en behoedzaamheid . Hoezeer wij over bet geheel op taal en flijl ieer weinig vonden
aan to merken, kwam ons, daar ter plaatfe, een paar malen bet vrij gedwongen onduitfche arrestering voor ; waarom niet daarvoor gekozen gevangenneming ? Oak de titel
is niet juist gefteld ; men zou daaruit kunnen afleiden, dat
ook bet weluitgevoerd portret en de platen, die van de Heeren j . STEIN en D . V E E L W A A R D zijn, door den Schrijver
vervaardigd waren . - Inzonderheid jonge lieden, die tot den
militairen fland worden opgeleid, vinden bier een voortreffelijk leesboek , dat wij gaarne door bet Leven van M A U R I T s'
waardigen broeder , Prins F R E D E R I K H E N D R I K, van de .
zelfde hand zullen opgevolgd zien .

BOEKBESCHOU WING.
I3erigt , aangaande zeven Stellingen , betrefende de Formulieren van Eenigheid des Geloofs in de Nederlandfche Hervormde Kerk, onlangs verdedigd, onder voorzitting van den Utrechtfchen Hoogleeraar
der Godgeleerdheid, l o D o c U S H E R I N G A, E L Iz A 'S ZOO N , nu nader door hem verklaard. Te
Utrecht , b;;I* J . G . van Terveen en Zoon . 1834 . In
gr . Svo . 128 131. f 1 -

N

adat de Groningfche Hoogleeraar H 0 F s T E D E D E
u R o 0 T zijne gedachten over de godsdienftige gefchillen van den dag in de Nederlandfche Hervormde kerk
aan het algemeen had kenbaar gemaakt , treedt nu ook
de Utrechtfclle Hoogleeraar H E R I N G A met hetzelfde
doel voor het publiek op . Het gefchrift des eerstgenoemden Hoogleeraars -- hoe veel goeds en voortreffelijks hetzelve ook bevatten moge , inzonderheid de tweede uitgave - heeft weinig bijval , bij velen zelfs groote
tegenljlraak gevonden . Zal de Hoogleeraar H E R I N G A
gelukkiger zijn? Het zou voorbarig kunnen fchijnen,
deze vraag nit reeds flellig to beantwoorden , en Rec .
wil bet oordeel van bevoegde regters nict vooraitloopen . Doch het omne tulit punctum durft hij den Hoogleeraar niet toezeggen ; en zijn Hooggel . zelf toont ,
met den flaat der gcfehillen to good bekend to zijn , om
voor zijne wijze van befchouwen op de algemeene toeftemming to relkenen . M.oge deze dan al aan zijnen
arbeid niet ten deel vallen , zij is ook inderdaad voor
geen gefchrift betrekkelijk de heerfchende verdeeldheden,
op redelijke gronden, to verwachten ; en ieder Schrijver behoort reeds zecr voldaan to zijn, wanneer hij de
goedkeuring wegdraagt van dat gedeelte des lezenden publieks , hetwelk zich door waarheidsliefde, gematigdBOEKBESCH . 1834 . NO . 12 .
K k
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held en cen onafhankelijk oordeel onderfcheidt . Ook
hier geldt de , zulk eene diepe menfchenkennis verradende , wonderfpreuk : wee it, wwwanneer alle menfchen
wel van u fpreken 1
Wij zullen van bet gefchrift des floogleeraars eenig
verflag geven , en tcvens ors gevoclen over hetzelve
met alle befcheidenhcid , maar ook onbewimpeld en vrijmoedig, mededeelen . Tot dit laatfte roopt ons inzonderheid de overweging , dat hctgeen wij bier ontvangen
„ ingerigt is , onm tot een' voorlooper to dienen van
„ eenc breedere Verhanddling over bet betamende en
,, nuttige gebruik der Formulieren van cenigheid des
„ geloofs in de Nederlandfche Ilervormde kerk," bl .
10, 11 ; welke Verhandeling zal moeten dienen „ niet
„ als twistfchrift , maar als woord van bemiddeling ,"
bl . 9 . \Vie zal van eenen Man als H E R I N G A zulk
een „ woord van bemiddeling ," dat inderdaad bemiddclt door de waarheid openbaar to maken, en geenszins door dezelve geheel of gedeeltelijk to verbergen,
niet met erkentelijkheid ontvangen ? In welken geest
deze breedere Verhandeling zal gefchreven worden, wclke gronddenkbeelden de iloogi . daarin zal voordragen,
en hoe hij dezelve ortwikkelen en aannemelijk maken
zal, is uit bet voorloopig in bet licht verfchenen werkje , min of meer , op to maken ; en wij achten den
I-leere H E R I N G A geene ondienst to docn, wanneer
wij , door bet opgeven onzer bedenkingen, zijn Hooggel . in de gelegenheid flellen to beoordeelen, of zij aan
de mindere volledigheid van zijn voorloopig Berigt , dan
aan ooze verkeerde wijze van zien toe to fchrijven zijn .
D,~ uitvoerige titel geeft naauwkeurig den inhoud van
bet wcui e op . Een fraai overzigt van den daat der
gefchiilen en de ongelegenheden , welke uit dezelve voortvloeijcn, f1rekt to, inlciding,, bladz . 3 - 8 . Daarop vermeldt de Hoogl . de bijzor ere aanlciding tot de uitgave
van dit Berigt , bl . 9 , 10, verklaart , ten behoeve van
ongeletterden , wat Dispuut-collegian zijn , bl . 11 - 14 ,
en deelt ons zevcn flcllingen mede , welke , gedurende
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het afgeloopene akademifche jaar, under ziji :e voorzitting verdedigd zijn , bl. 15-.17 . Deze flellingen worden nu verder door den Schrijver , edn voor eon , toegelicht en aangedrongen . De vier eerfle handelen over
fymbolifche boeken in 't gemeen , en flrekken , om derzelver gebruik in de Hervormde kerk to verd edigen en
aan to prijzen, bl . i8-50 ; de vide verklaart den zin
van het Dordrechtfche, en de zesde lien van het Haagfche onderteekeningsformulier , bl . 51--114 ; eindelijk
pleit de zevende flclling voor de inflandhouding van bet
gebruik , hetwelk , tot heden toe , van den Heidelbergfchen Katechismus in de Nederduitfche Hervormde perk
gemaakt is, bl . 114-128 .
Wij achten het van belang , met de eigene woorden des
Hoogleeraars op to geven, wat , volgens hem , fy ;.'$olifche
boeken of Formzelieren van eenigheid zijn , en hoe zij
moeten ingerigt en beoordeeld worden . Het zijn , fchrif„ ten , die dienen , om de keninexkende gevoelens van
„ de Christelijke Gemeente , of ook van cen bijzonder
„ Genootfchap in dezelve , uit to drukken ," bl . 18 .
„ Door dezelve drukt elk bijzonder Genootfchap zijn
„ gevoelen uit , aangaande de waarlieden en pligten , in
„ welker erkentenis de leden onderling overeenkomen ,"
bl. 19 . „ Zij moeten fiezcnen op het gezag der Hei„ lige Schriften , en naar den regel van die ge,vde boe„ ken worden ingerigt en beoordeeld," bl . 26 . „ Geene
„ wet , geen voorfchrift , Been formulier , mag , als regel
„ van Christelijk geloof en leven, worden aangenomen,
„ dan omdat het , en in zoo verre als liet (!) gegrond
„ is op, en gerigt naar de Heilige Schriften . Elke
„ wet, elk voorfchrift , elk geloofsformulier moet dus
„ worden getoetst aan , en beoordeeld naar den regel der
„ Heilige Schriften . Kan bet lien toets nict doorflaan,
„ dan mag het niet aangenomen of gevolgd worden : dan
„ mag er zich geen Leeraar aan binden," bl . 27 . , Wij
„ keuren formulieren van eenigheid in z66 verre goed,
„ als zij op de trouw der Ileilige Schriften rusten . Andere to hebben , de Lceraars van den Christelijken GodsK k 2
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dienst aan andere wetter to verbinden (binder ?) , is
„ geenszins geoorloofd," bl . 29 . \Vij danker den Hoogi .
voor deze onbetvimpelde, duidelijke taal . Voorzeker,
de nuttigheid en noodzakelijkheid van geloofsformulieren
vooronderfteld zijnde , bchooren zij joist rlat to zijn ,
wat de Hoogl . opgeeft . Wij denken niet , dat icmand
dit tegenfpreken zal . Op bladz . 47-49 ontvangen wij
nog moor licht . Wanneer con ieeraar, bij zijne openbare prediking of bijzonder onder vijs , zeker , door hemzelven vervaardigd , kort beflek volgt , wordt dit hicr
een kort begrip genoemd ; en zoo hij zich bij bet gebruik van zijn kort begrip wel beviudt, en bet blijft
houden voor den leiddraad van zijn onderwijs, heeft hij
cell formuulier !
yVij mogen met vermoeden , dat de
Hoogl . hier met bet woord formulier fpeelt, om eenvoudigen to verfchalken , en houden hot veeleer daarvoor , dat zijne ganfche redenering op de aangeh . bladz .
dienen moot , oni ons regt duidelijk to maker , wat hij
door formulieren verftaat . Rec , die zelf leeraar is in
de Hers ode kerk , erkent , dat hij inderdaad iets heeft
en gebruik, , hetwelk door den floogl . met den naam
van formulier beftempeld wordt . Hij zal evenwel zijn
formulier nimmer aan anderen opdringen ; hij verlangt
zelfs niet, dat bet een formulier van eenigheid worde ;
hij misprijst de formulieren zijner ambtgenooten niet
maar hij geeft aan bet zijne de voorkeur . Hij vertrouwt,
dat bet in alles met de 1-feilige Schrift overeenkomt ;
doch , zijner feilbaarheid bewust , zal hij dit niet ftellig verklaren , veel minder beziveren en door zijne handteekening bevestigen . Hij zou zich ook niet verbinden,
om zijn tegenwoordig formulier beftendig to volgen ;
want , naar mate , bij voortgezette oefening , zijn inzigt
in de leer des Bijbels helderder wordt , tracht hij zijn
formulier to verbeteren en to volmaken , zoo als hij dan
ook erkent, dat het, gedurende zijnctwintigjarigeambtsbediening, groote verancieringen heeft ondergaan . Zijn
formulier heeft dus voor hem geene waarde of gezag ,
dan in zoo verse hot zijne tegenwoordige overtuiging
„
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uitdrukt . Aleer waarde nu of gezag, dan hij aan zijn
eigen formulier toekent , kunnen en mogen formulieren ,
door anderen vervaardigd , niet voor hem hebben . De
Hoogl . zal deze gevolgtrekking niet wraken . Hebben
wij hem goed begrepen , dan maakt zij een beflanddeel
uit van zijn begrip van formulieren .
Tot hiertoe denken wij derhalve met den Hoogl . eenftemmig . Niet minder doen wij dit , wanneer hij beweert , dat formulieren , in den gezegden zin , niet voor
regel des geloofs moeten of mogen gehouden worden ,
bl . 29 ; als ook , dat zij zeer wel beflaanbaar zijn met
het zevende Artikel der Nederlandfche Bel denis, waarin het grondbeginfel der Hervorming uitgedrukt words ,
bl . 44 . Formulieren namelijk, naar bet begrip des
Hoogleeraars , ontleenen al hun gezag van de H . Schrift ,
welke alleen de onfeilbare regel des geloofs is : zij mogen niet aangenomen tivorden, dan oindat zij , en in
zdd vane als z~l gegrond zijn op , en gerigt naar de If .
Schriften . Zij kunnen this niet geacht wordc met het
Protestantfche grondbeginfel to flrijden , ingLval zij al
die vereischten bezitten , welke de HoogL cipgeeft . Niemand zal zwarigheid waken in to flemmen met een formulier , dat , naar zijne tegenwoordige overtuiging ,
niets meet en niets minder inhoudt dan hetgeen de Bijbel leert .
Bij deze gelegenheid ontvangen wij eene verdediging
der Dordrechtfche Synode tegen fommigen, die beweren , dat deze Kerkvergadering „ hot gezag , niet
al- Teen der Bijbelboeken, maar ook van menfchelijke
„ fchriften heeft laten gelden ," bl . 30 . Was deze be[chuldiging gegrond, de Dordrechtfche Synode zou dan
;eheel gehandeld hebben in den geest van een Roomsch
Concilie . Doch men moot den Hoogl . toegeven, dat
tij ongegrond is . De Synode heeft zich veeleer boven
ille menfchelijke fchriften verheven geacht, en bevoegd,
)m dezelve to onderzoeken en al of niet goed to keuen , bl . 35 . Naar ons inzien , is zij aan de grondcer der Hervorming ten halve getrouly geblcven . [let
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uitfluitend gezag des Bijbels heeft zij erkend , maar niet
het vrije onderzoek des Bijbels, voor hetwelk de Hervormers , die geenen geloofsregter wilden dulden, hadden geijverd . Integendeel heeft zij de magt, om de Bijbelfche leer to verklaren , en hare opvatting derzelve ,
als de cenige regtzinnige , voor haren tijd en voor de
toekomst verbindend to maken, tot zich getrokken . Zij
heeft gefproken en beflist als geloofsregter . Dit blijkt
uit al hare handelingen en gefchriften . Zij heeft de
Remonflranten veroordeeid, „ uyt Gods woort gh.enoech„ faem (!) bewust zijnde van de macht die haer toe„ court , navolgende ooc de voetftappen van alle wet„ telycke (?) fo oude (!) Os nieuwe Synoden, en ge„ flerct zijnde met de autoritey t der H . M . Heeren Staten Generael ." (!!) De Hoogl . treedt niet in het
ten
onderzoek van de regtmatigheid van dit gezag, en dus
ook niet van den wettigen oorfprong onzer formulieren . Hij bewijst ons cvenmin, dat fynoclale befluiten
der XVIIde eeuw kracht van wet behouden voor de
tegenwoordige Nederl . Herv . kerk . Tot zoo Lang wij
dicnaangaande geene voldoende en met den Bijbel ftrookende opheldering ontvangen, houden wij onze formulieren , niet voor „ erkende" (bl . 25) , „ met gemeene
,, toeftemming voorgefchrevene" (bl . 22) , door het
Herv . kerkgenootfchap vrijwillig aangenomene , maar voor
onwettige , met gezag ingevoerde formulieren ; terwijl
wij van oordeel zijn , dat de Dordrechtfche Synode en
J O H A N N E S B O G E R M A N,
door zich zoodanig gezag aan to matigen, niet overeenkomifig Gods woord,
maar in navolging der Rooinfche kerk gehandeld Ilebben .
Wij keeren terug tot de leer des Hooggel . Schrijvers
betreffende formulieren in 't gemeen . Hij acht ze niet
aliecn geoorloofd, maar ook uitfekend nuttig, zie bl .
23 . „ 1° . dienen zij , our het geloof der Gemeenteleden bloot to leggen en to bevestigen, voor alien,
leden
„ die cr onderzoek naar doen , allermeest voor Vori}en
„ en Overheden ." (In den tijd der Hervorming, toes
de Bijbel cen onbekend bock was , en de Vorflen meest-
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al alleenheerfchers waren , liet deze grond zich hooren ;
maar nu . . . .?) „ 2° . worden ook al de belijders van
„ ddn geloof, door deze gemeene geloofsleuze, als door
„ zekeren band, onder elkander verbonden ." (Is de
Bijbel hiertoe niet genoegzaam ? en wat , indien de geloofsleus geen band is, maar eene oorzaak van verdeeldheid?) „ 3 ° , hebben ook de Leeraars van de Christe„ lijke Getneenten en de Leermeesters der jeugd cenen
„ zekeren leiddraad, naar welken zij bet onderwijs der
„ .ongeoefenden eenparig inrigten : zoo dat alien van bet„ zelfde gevoelen zijn , en alien uit eenen mond fpre„ ken ." (Eischt het Evangelie zalk eene eenparigheid?
is zij mogelijk ? is zij ooit door formulieren to weeg gebragt ?) „ 4° . words, ter naauwernood (!) , zonder for„ mulieren , de drift en onbezonnenheid van de zulken
„ in bedwang gehouden, die van de waarheid afwijken
„ tot verfchillende dwalingen , en onbedachtzamen met
„ zich flepen ." (Heeft niet de ondervinding geleerd ,
dat formulieren hiertoe ongefchikt zijn ? Is er een beter
wapen tegen het misbruik van het vrije onderzoek, clan
dit vrije onderzoek zelve ?)
Na de voordeelen opgenoemd to hebben , verwachtten
wij , dat de Hoogleeraar ook van de bezwaren zoude
fpreken .
Doch deze worden met ftilzwijgen voorbijgegaan . Vreeind genoeg ! Bewijzen de tegenwoordige
twisten niet, dat geloofsformulieren tot velerlei ongelegenheid aanleiding kunnen geven ? Wij zouden bier
vrij wat kunnen bijbrengen , liet ons beftek het toe . IIet
is ook reeds meermalen door anderen gefchied ; zie T E YL E R'S Godgel. Genootfch ., Xlde D . bl . 123 en
volg (*) . Zoo veel is zeker , dat des Hoogleeraars betoog ons van de waarheid zijner eerfle ftelling niet heeft
kunnen overtuigen .
\Vij komen tot de v fde en zesde ftelling . Hier meenden wij het bewijs to zullen ontvangen , dat de fymbolifche boeken der Nederl . Herv . kerk al die vereischten
(*) Verg . Tiibinger Zeitfchrift fiir T§eol. 1830, 3 Heft,
S . 15-43 .
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bezitten, welke, naar bet juiste oordeel des Hoogleeraars,
Doch neen t
de Hoogl . fchijnt veeleer bet tegendeel to vooronderftellen : althans hij neemt zijne toevlugt tot verzachtende
verklaringen , ten einde ons met bet Dordrechtfche formulier van onderteekening zoo wat to verzoenen . WanDeer daar gefproken wordt van alle de 4rticulen en /litcken der leere, heeft men er door to veritaan al de hoofdflukken der leer ; terwijl de woorden IN ALLES eigenlijk
beteekenen zulien NIET IN ALLES . Vindt iemand deze
verklaring zonderling , hij leze , wat de Hoogl . tot Raving derzelve bijbrengt , bl . 64-87 , en hij zal begrijpen , wat het zegge , dat alien van hetzelfde gevoelen
zijn en alien nit E6nen mond fpreken , als ook hoe onze
fymbolifche boeken waarlijk formulieren van eenigheid
z ijn . I N ALLES , namelijk , ziet niet op de manier van
/preken , op vertalingen van Bijbelplaatfen , op tekstverklaringen , op aangevoerde bewijzen , op enkele zelfs belangrijke leerftukken , op gefchiedkundige bijzonderheden,
enz . enz . Het ziet op al de hoofdflnkken der leer,
goede formulieren (bl . 24) hebben moeten .

bj~zonder op die , door welker bclj~denis onze gemeenten
van andere ChrisielJke genooifchappen onderfcheiden worden , bl . 51 ; op de leerpunten, bl . 66 ; op alle ken-

merkende leerflukken ; want n bet Nederl . Herv . kerk-

genootfchap
genootfchap heeft eene haar eigene leer, onderfcheiden
„ van die, welke andere Christelijke, Roomfche en On„ roomfche kerkgenootfchappen belijden," bl . 99 ; „ eene
„ eigendommellke leer, in de formulieren, uitgedrukt ,"
bl . 102 . Het doet ons Teed, dat de Hoogl . , na door
menigvuldige voorbeelden to hebben aangetoond, waarin
wij van de formulieren mogen afw jken , behoudens onze
vroomheid en regtzinnigheid, niet duidelijker verklaart,
wat wij to gelooven hebben overeenkomftig die formulieren . Voor jonge lieden inzonderheid was dit volflrekt
noodzakelijk . Rec . vroeg zich eenigzins verlegen af,
wat hier hoofdzaken, wat bifzaken zijn ? welke kenmerkende leerflukken de tegenwoordige Nederl . Herv . kerk
(ilict die der XV11de eeuw) onderfcheiden van andere
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Protestantfche (aangaande de Roomfchen moeten wij het
goed) genootfchappen in ons vaderland (andere landen
komen hier niet in aanmerking) ? Hij gaat , nu en dan ,
bij Lutherfchen, Remonft_ranten en Doopsgezinden ter
kerke , en betuigt , dat hij er dezelfde hoofdleer hoort verkondigen, welke in zijn eigen genootfchap gepredikt wordt .
Verder lezende , meende hij op bladz . 106 eenig licht to
zien opgaan . Aldaar worden als kenmerkende leerfiukken der Nederl. flerv . kerk de volgende opgegeven
dat wij door onze zonde diep bedorven en voor G o D
firafwaardig z n ; dat G o D , uit loutere genade , ons
zijnen ceniggeborenen Zoon j F z u s e H 1t 1 s T u s heeft
gefchonken tot onzen eenigen en volkomen Zaligmaker,
wiens ligchaam voor ons verbroken, en wiens bloed voor
ons vergoten is, wien wij met een geloovig hart moeten
aannemen, tot wijsheid, regtvaardigheid, heiligmaking
en verlosfing ; en dat wij , overeenkomflig de verpligting,
door den Doop op ons gelegd, een opregt voornemen
moeten hebben , om , door de kracht des Heiligen Geestes , b~ onze bel denis to blijven, ons geloof to flerken,
ons leven to beteren , in ware liefde en eenigheid met
onze naasten to leven, en alzoo G 0 D It waarachtige dankbaarheid voor zijn genade to bewijzcn . Maar zijn dit
inderdaad kenmerkende leerflukken van de tegenlwwoordige Nederl . Herv . kerk , waardoor zij zich van andere
Christelijke genootfchappen onderfcheidt ? Onzes inziens,
neen! Hot zijn Bijbelfche waarheden, welke iedereChristelijke gezindte belijdt, buiten welke or geen Bijbelsch
Christendom is . Er is wel hot con en ander, hetwelk
de leer onzer formulieren betreffende doze waarheden
kenmerkt ; doch hiervan gewaagt de Hoogl . niet : b . v .
lat door de ongehoorzaamheid van ADAM de erfzonde
ritgebreid is geworden over bet ganfche menfchel~ke go2acht ; dat onze gehecle natuur daardoor verdorven is,
soodat wij in zonde ontvangen en geboren worden, en
lan reeds, zonder ons moeten, der verdoenaenis in A D A M
leelachtig zijn ; dat GOD , naar zijn welbehagen ~ fomlaigen uitverkoren heft tot hot ce<:wige leven en ande .
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ren verworpen ; dat C H R I s T u s alleen geflorven is
veer de uitverkorenen, die ook alleen van G o D het ware
geloof ontvangen ; dat C H R I S T u s in z Linen deed GOD S
toorn en vloek , lien wj verdiend hadden , heeft ondervonden ; dat de mensch een flaaf der zonde is , uit zich
zelven tot alle goed onbekwaam, en meer foortgelijke leeringen . Zijn dit nu kenmerkende leerftukken der tegenwoordige Nederl . Herv . kerk ? Zoo ja, dan is de opgave
des Hoogleeraars zeer onvolledig , en zelfs gefchikt, om
zijne regtzinnigheid in verdenking to brengen . Zoo neen ,
dan zijn onze formulieren geene formulieren van eenigheid meer voor ons , noch wat de hoofdflukken der leer
noch wat b jzaken betreft . Wij weten dus nog niet,
waartoe vrome en geleerde Maunen van onzen t jd zich
verbonden hebben door hunne onderteekening der Dordrechtfche verklaring .
Nu ligt de Haagfche verklaring aan de beurt . De
Hoogi . zal aantoonen , dat zij niet dubbelzinnig is , tot
welk einde hij vooraf erkent , dat zij bet inderdaad is ,
bl . 93 . Zij is het, wanneer men haar als geheel op zich
zelf flaande befchouwt (maar wordt zij niet als geheel
op zich zelf flaande onderteekend ?) : zij is het niet ,
wanneer men let op den geest der wet , op fommige andere fynodale wetten en verordeningen , op de kerkelijke
grondwet, op de eerwaardige Mannen, die de Synode
van 1816 hebben bijgewoond . Dit alles words uitvoerig
uiteengezet , bl . 99-112, ten betooge, dat men, het voorfchrift onderteekenende , erkent , dat de leer , in de formulieren van eenigheid vervat, overeenkomflig is met
G o D s heilig woord. Men ziet , dat de Hoogi
. bier vrij
flellig fpreekt. Intusfchen, daar de Haagfche Synode
niet meer geeischt zal hebben dan de Dordfche, zal dit
overeenkomflig met G o D s heilig woord zien op alle de
1lrticulen en flucken der leere (verfta er door : hoofd
flukken, kenmerkende leerflukken) en wel in alles(verfta
er door : niet in alles) ; weshalve wij , bij Plot van rekening , nog even w1js zijn . Gaarne erkent Rec . , dat hij
in de gehcimen der Ilaagfche Synode van 1816 niet in-
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gewijd is ; hem is dus onbekend, of zij al of niet dubbelzinnig heeft willen fpreken . Doch hij meent zeer goed
to weten, dat de Dordrechtfche Synode van 1619 van
alle dubbelzinnigheid afkeerig was , en dat haar oogmerk
geweest is , „ to ontwerpen een accuraet Formulier van
„ onderteeckeningh van de belijdenisfe , des Catechismi ,
„ ende de verklaringe des Synodi Nationalis , waermede
„ alle Kercken - Dienaren haer overeenflemminge in de
„ rechtfinnige leere klaerl?~ck betuygen, ende de uytvluch„ ten van fommige, waer mede fy de kerckenplegen to be„ driegen, verhoedt werden ." De Hoogl . haalt zelf deze

woorden aan , bl . 53 . Men mag twijfelen , of hij dezelve
wel oplettend overwogen hebbe . Vrij zonderling flaat op
dit alles een gemoedelijke wensch des Schrijvers , bl .
112-14, „ dat toch de jonge Euangeliedienaars zich
„ niet verdacht maken van onopregtheid en flinkfche
„ ftreken(!) ; dat zij getrouw zijn aan hun gegeven woord,
,, en aan het door hen aangegane verdrag " (met de
Dordrechtfche Synode van 1619 ?) Dit wordt aangedrongen door de voordeelen aan hun ambt verbonden ; met
andere woorden : zij worden er voor betaald ! een geliefd
argument des Schrijvers (zie bl . 24 , 44, 109) : in ons
oog een armzalig argument , even vernederend voor de
leeraars , als voor de leer, die zij prediken .
De zevende ftelling verdedigt het gebruik van den Heidelbergfchen Catechismus in de Nederl . 1-Ierv . kerk . EVij
zullen er weinig van zeggen . De Hoogl . durft niet flellig
beweren, dat het boekje nog voor onzen tijd gefchikt is
(waarom minder dan onze overige formulieren ?) ; maar
„ wie , die den geest onzer tijdcn kent , kan hopen , dat
„ verandering in dezen verbetering zoude aanbrengen ?
„ wij zouden waarfchijnlijk geen cinde zien aan de ver„ warringen ," bl . 120, 21 . Op deze wijze laten zich
alle lnisbruiken in de kerk gemakkelijk verdedigen . Hadden Z W I N G L I en LUTHER z66 gedacht , wig zouden waarfchijnlijk ons heil nog in misfcn en bedevaarten zoeken .
\VTij cindigen met to ver klaren , dat , haar ons inzicn ,
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dit werkje van den Hoogl . H E R I N G A ons niet verder
brengt , dan wij zijn . Het is geen woord van bemiddeling : halve waarheden bemiddelen niet . Het verfpreidt
geen nieuw licht - veeleer nieuwe duisternis - over de
betwiste punten . Het zal jonge lieden niet to regt -maar in verwarring brengen . Het geeft - to veel of to
weinig . Doch wij mogen niet vergeten , dat het flechts
de voorlooper is van een uitvoeriger gefchrift, waarin de
Hoogl . zijne gedachten meer ontwikkeld zal voordragen,
zoodat wij zelve misfchien de ongegrondheid onzer bezwaren zullen moeten erkennen . Wij betuigen , dat niets
ons aangenamer zijn zal . Wij wenfchen den Hoogl . gezondheid en krachten toe, om de aangevangene taak
waardiglijk to volbrengen . Wij hopen, dat onze rondborftige taal hem niet zal doen twijfelen aan den eerbied,
lien wij zijne groote verdienften toedragen . Wij bidden
hem , dat hij ons de waarbeid zegge - de geheele waarheid -- niets dan waarheid ! Hij ftaat to hoog , om ze
niet to zien : hij denkt to edel, om ze to verbergen . En
ze onbewimpeld to zeggen , dit is hij verfchuldigd aan
zijne leerlingen, aan zijne voormalige kweekelingen, aan
de ganfche Nederlandfche Hervormde kerk, aan de heilige zaak des Christendoms , aan zijnen roem , aan
Wij leggen de pen neder .
Leerredenen over btizondere deelen der Goddelijke Poorzienigheid . Door F . v . R E I N H A R D, in leven . Koninkl~k Sakfisch Opper-Hofprediker, enz . Uit het
Hoogduitsch . Te Zwolle, b / M . Brinkman de Vri .
In gr . 8vo . 378 B1. f 2 - 80 .

D it werk van

fchoon op ziclizelve den
is
voorzien
met
een' tweeden titel
geheel uitmakende ,
Dc troostvolle Leer der Goddel~ e hoorzienigheid, een
godsdienflig Huisboek . Tweede Afdeeling . Men kan hetzelve namelijk aanmerkcn als cen vervoig op een werk
van Prof. G I E R I G , in 1809 onder zoodanigen titel uitR E I N H A R D,

1 .
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gegeven bij D E v R I , en nog to bekomen voor f 2 - 20 .
R E I N x A r. D en G I E R I G hadden voorgenomen, to zamen hetzelfde onderwerp to behandelen . De uitgave der
vertaling van het door F E I N H A R D bewerkte gedeelte
was, om verfchillende redenen, jaren lang vertraagd goworden , en was nu ook door ons , toevalligerwijze , geruimen tijd nit het oog verloren .
De belangrijkheid der behaadclde onderwerpen moge blijken uit de volgende opgave van den inhoud . I . Overdenkingen over bet wonderbare in de lwijze, waarop God ons nog
alt!~d ons onderhoud bezorgt . M A R K . VIII : 1-9 . II . Over
de oorzaken, waarom bij den onafmetel~jken (onmetel~jken)
voorraad, welken God ter onzer verzorging in de natuur gelegd heeft , evenwel zoo veel armoede onder ons
heerscht . M A T T H . VI : 24 -34 . III . Over den gang der
Goddel~jke Voorzienigheid , bij de befchikking van gewigtige veranderingen . L u c . 1 : 57 -80 . IV . Van den
pligt , ook daar op God to vertrouwen, waar onze zinnelijkheid geene onderfleuning vindt . J o H . IV : 46 --54.
V . Van de langzaamheid, waarmcde God zijne beloften vervult . L u c . I : 39-56 . VI . [Vaartoe wij de
waarheid, dat ieder mensch in de hand van God een
werktuig tot nuttige oogmerken is, behoorentegebruiken .
L u c . I : 57-80 . VII . [Vat wij als Christencn to doen
hebben, wanneer ons de wt~ze, waarop God de verdienflen (?) der menfchen op aarde beloont, onregtvaardig
voorkomt . M A T T 13 . XX : 1 -16 . VIII . Dat de gefchiedenis der opflanding van fez us bet beste onderrigt
is over de fnelle afwisfeling der menfchelgke lotgeyallen .
MARC . XVI : 1-8 .
IX . Vervolg der voorgaande
flof-e . L u c . XXIV . 13-34 . X . Hoe wij ons moeten
gedragen, wanneer gewigtige ontwikkelingen van ons lot
nabiy z~Vn . J o x . XVI : 16--23 . XI . Hoe gewigtig voor
ons bet redel~k geloof is , dat God bet ware gocde op
aarde door ecne hoogere onderflerrning to hulp komt .
J o x . XIV : 23-31 . XII . Vervolg der voorgaande flofe .
J o u . III : 16-21 . XIII . Dat de iqsheid Gods ook
de gemeenfte (meest gewone) veranderingen des levens
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vruchtbaar voor onzen geest weet to maken . L u c .
V : 1-11 . XJV . Dat de wildfte ftorm der menfchel%jke hartstogten zelf tot de zege der waarheid moet
medewerken . (Op den gedenkdag der Kerkhervorming . )
M A T T H . X : 34-36 .
De manier van R E I N H A R D is bekend . Van zoo
bekwamen Schrijver kan men niets, dan goed, verwachten . Wij mogen het boek dus met voile ruimte ter
lezing aanprijzen aan allen, die voor verfland en hart
iets degelijks verlangen . Men vindt hier niet zoo zeer
wijsgeerige redeneringen over Voorzienigheid, maar Christelijk onderwijs , dat ten doel heeft , op to wekken tot
getrouwe pligtvervulling in alle omflandigheden en betrekkingen des levens . Al meenden wij hier of daar in
bijzonderheden eenigermate van R E I N H A R D to moeten
verfchillen, toch lazen wij het werk met veel genoegen
en flichting . Ook de vertaling is over het geheel goed .
Eenige onnaauwkeurigheden, als uwe arbeid, hinderen .
Die gij, in plaats van g9 r, die, is een Germanismus ,
voor welken Vertalers zich moeten wachten . In goed
Nederduitsch zegt men nooit : met redelijke verzameling handelen . Menig lezer zal de uitdrukking niet verflaan ; verftandige bedachtzaamheid zou de meening des
Schrijvers beter uitgedrukt hebben .
IJerhaal van den Overgang van Dr . K. J . Vr~heer
VON REICHLINN-MELDEGG, voorheen R . K .
Priester en Hoogleeraar aan de Hoogefchool to Freiburg, tot de Evangelifche Protestantfche Kerk . Te
~4m/lerdam , bzj W. Brave . 1833 . In gr . 8vo . Fl,
68 Bl. f : - 75 .
Wanneer icinand tot een antler Kerkgenootfchap overC, , vraagt men ligt , wat hem tot het doen van zoodanigen flap moge bewogen hebben . Is de perfoon in
aanzicnlijkcn (land geboren en opgevoed, onderfcheidt
hij zich door verflandelijke en zedelijkc ontwikkeling, en
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legt hij dan in openbaren gefchrifte de gronden bloot,
op welke zijne overtuiging f}eunt, zoo moet dit verfchijnfel wel eenige belangfteiling wekken bij Roomsch
en Onroo^_lsch, to meer, als de pen door die gematigdheid wordt befFuurd, welke bij het behandelen van
kerkelijke gefchillen altijd in acht genomen behoorde
to worden .
De Vrijheer VON REICI-ILINN-MELDEGG Was
in 1823 tot Priester gewijd, doch kwam allengs, door
onderzock, tot voile overtuiging, dat het Katholicismus van onzen tad, zoo als het onder den naam van
Roomsch zich vertoont, een ander is, dan dat der eer-

fle

eeuwen der Christel!fte Kerk , hetwelk , zoo ten nadeele der Godsdienst , als van het ware Christendom ,
veel verandering heeft ondergaan , zoo wel wat des-

zelfs gcheel befluur, als wat de geloofsartikelen aangaat , in zoo verre doze, als het Formulier der Kerk ,
bij inw ding (w%7ding) tot het ambt van Roomsch-Katholijk Priester , bezworen worden , gelijk de eigene
woorden bi . 15 luiden . Hoogleeraar to Freiburg zijn-

de, bcgreep de Hcer VON REICHLINN-MELDEGG,
dat de eed , door hem bij zijne wijding tot Priester gedean, hem niet lion terughouden van onbevooroordeeld
en vrij onderzock in het gebied der wetenfchappen . Niet
eileen in zijne Voorlezingen over de Oosterfche Talen,
Uitlegkunde en Kerkelijke Gcfchiedenis , maar ook in
zijne uitgegevene Schriften , droeg hij datgene voor ,
wat III voor waarhcid hield . Ilet ontbrak niet aan vijanden, welke den man lasterden, en hem bedoelingen
toefchreven, waarvan hij geheel vreelnd was . Men befchuldigde hem, dat hij de grondvesten van troon en
altaar onderlnijnde ; dat hij , vijand van het monarchale
beginfcl zijnde , het yolk door valfche begrippen van
vrijheid in verwarring bragt en demagogifche woelingen
bevorderde . Wijfelijk zweeg de Regering op doze hatelijke klagten en aantijgingen . Nu trok de kerkelijke
Overheid zich de zaak aan, en de Aartsbisfchop van
Freiburg vorderde, dat V O N R E I C H L I N n* - AI E L-
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zich flellig op zekere punten zou verklaren . De
befchuldigde bleef niet in gebreke . De flukken , hiertoe
betrekkelijk, worden onder den titel van herhaal enz .
den Nederlandfchen lezer aangeboden . Zonder eenige
bitterheid geeft de Vrijheer eenvoudig, maar met veel
juistheid op , waarom hij dat gedeelte der Katholfke
Kerk, hetwelk zich Roomsch-Kathol~jk noernt, verlaat,
en overgaat tot de Protestanten, welkc hij , nog in de
kerkgemeenfchap van Rome zijnde , reeds , volgens heilige overtuiging, hield voor leden der ware Kathol !Vke , dat is algemeene Christel~jke Kerk . Wtat er eindelijk bij den overgang plaats had , wordt insgelijks medegedeeld, en in een lanhangfel is to lezen de Geloofsbelijdenis, welke bij de inwijding (wijding) tot R . K .
Priester moet bezworen worden .
De Vrijheer verzekert, dat nog velen in de R . K .
kerkgemeenfchap van dezelfde gevoclens met hem zijn,
maar door vrees en andere omflandigheden worden teruggehouden .
1) E G G

Algemeene Natuurlijke Historie, of Pervolg op den Katechismus der Natuur van w~Vlen den Heer J . F .
MARTINET
Tweede , op nieuw verbeterde en vermeerderde Druk . Vden Deels lfle en 2de Stuk . Met
(VII) Platen. To Zaltbommel, bij J . Noman en Zoon .
1834 . In gr. 8vo . XX, 408 Bl. Btj Inteek . f 1 - 80 .
Natuurl~ke Historie, of Befchr~jving der vieryoetige
Zoogdieren voor de Jeugd. Met (Houtfnee-) platen .
Ifle Deel . Te N~jmegen, bij D . J . Haspels . In kl.
Svo . X, 170 Bl. f 3- :
Bijdragen tot de Natuurlijke Gefchiedenis, verzamold
en opgcmaakt uit nicuwe en onvertaalde ReisbefchrJjvingen , en andere , min algemecn bekende 9 erken .

NATUURLIJ[ZC IIISTORICN .

513

No . I. Te Njmegen, b# D . J . Haspeis . 1833 . In
gr . 8vo . 94 BI . f : - 75 .

Z

iehier , Lezer , dric werken , tot meerdere verfpreiding der Natuurlijkc Gefchiedenis in ons \Taderland opgefteld, en over welke wij zoo gaarne wenschten veel
goeds to kunnen zeggen . Hoe aangenaani zoude het ons
zijn , zoo wij ze aan jonge lieden en aan alien , die lust
tot kennis bezitten , zonder eigenlijke Geleerden van beroep to zijn , konden aanbevelen !
Het allerminst kunnen wij zulk eene aanbeveling geven aan No . 1 . Wie de eigenlijkc fteller van dit werk
zij , weten wij even min , als ons dit aangaande No . 2
en 3 bekend is ; maar alleen is ons blijkbaar, dat No . 1
reeds v66r vele jaren moet gefchreven zijn , en dat de
Schrijver van dit werk dus waarfchijnlijk niet nicer in
leven is . Het zou ons nit eene plaats in hetzelve niet
onwaarfchijnlijk voorkomen, dat het de Heer P . B O DD A E R T was , die v66r 50 jaren in ons Vaderland en
ook buitenslands als beoefenaar der Natuurlijke Gefchiedenis bekend was . Maar ook lateren hebben er de hand
in gehad, en het werk heeft daardoor, volgens de Uitgevers, eene volkomenheid bekomen, hoedanige men to
vergeefs in cenig oorfpronkeliyk Nederduitsch werk zoeken zal. Hoe het zij , wij hebben noch met den Opfteller of de Opftellers, noch met de veelbelovende Uitgevers, maar alleen met het boek to doen, hetgeen in
oorfpronkelijken aanleg even min, als in bewerking of
ftijl of wetenfchappelijken inhoud, eenige aanprijzing
verdient . Wanneer inderdaad de eerfte druk is uitverkocht geworden , is het cen bewijs , dat men in Nederland behoefte heeft aan cen werk over Natuurlijke Gefchiedenis, voor de Jeugd gefchreven ; maar de Uitgevers mogen zich niet verbeelden , dat zulks een bewijs
oplevert voor de deugdelijkheid van een werk , hetwelk
in alien opzigte gebrekkig is, en nooit den lust tot
verder onderzoek opwekken of den verflandigen lezer bevredigen kan . Het is grootendeels eene dorre naamBOEKBESCH . 1834 . NO . 12 .
L I
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lijst , met een' omhaal van noodelooze geleerdheid en
aanhalingen van werken , wier titels bijkans altijd verminkt zijn , zoo zelfs , dat de namen van bekende Schrijvers bijkans onkenbaar worden , en welke aanhalingen zich niet verder uitf'rekken dan tot bet laatst der
vorige eeuw, als ware er in de laatfle 50 jaren niets
van belang in de wetenfchap verrigt . Slechts eene proeve ; wij fchrljven ze af, om ftijl en taal en wetenfchappelijken inhoud to doen kennen van een werk , hetwelk
ook als, Vervolg op der Katechismus der Natuur van
MARTINET eene zonderlinge vertooning maakt :„ De
„ walvisfchen ftaan tusfchen de viervoetige dieren en
„ de visfchen in . Hunne uiterlijke gedaante , him ver„ blijf, hunne vinnen brengen hen tot de visfchen ; dat
„ zij levende jongen baren, hebben zij met fommige
„ alen gemeen ; dat zij eene uitftekende lange roede hebben, dat zij hunne jongen zoogen, brengt hen tot
„ de viervoetige dieren, maar of zij , gelijk R A J U S
„ zegt , in inwendig zamenftel met hen overeenkomen ,
„ is bij mij nog twijfelachtig , dewijl zij zeer zeldzaam
„ in de kabinetten worden gevonden, en ik er niet
„ meer dan twee en een in geraamte gezien heb ." -Dit is gedrukt in 1.834 ! - Boeken voor de jeugd behoeven wel niet de nieuwfte, pas onlangs gemaakte en
dikwerf nog niet genoegzaam bevestigde ontdekkingen
to behelzen ; zij molten toch niet meer dan eene halve
eeuw ten achtere zijn, opdat men niet weder later afbreken moet, wat eerst werd opgebouwd . De indrukken , in jeugdigen leeftijd ontvangen , zijn zoo levendig
en blijvend , dat wij bet altijd bejammeren , dat er door
onze bekwaamfte Schrijvers niet meer voor de Jeugd geichreven wordt . Hoe veel onkruid words er gezaaid op
then nog onbebouwden grond , hetgeen naderhand opgroeit en de plaats van goed en vruchtbaar graan inneemt! Voor de Jeugd to fchrijven, is geene ligte taak ;
bet is geen werk , dat men aan halfgeleerden en aan
boekverkoopers fpeculatien mag overlaten . - Om een
denkbeeld to geven der naauwkeurige aanhalingen, fchrij-
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veil wij flechts twee titels af, zoo als zij bij elkander
voorkomen bl . 65 : M I C I3 . T R 0 J A, De novarum os-

fium in integris amt maxims ab morb . dependitionibus
reparatione experimenta , Par . 1775 . 8° . ; J o H . AND R .
DI U R R A Y De redentegratione, partium in Cochlus et
Lemaubus , Gatt . 1776 . 4° . E D W A R D S wordt in §

117 E D W o R D s en daarna weder E G A R D S genoemd ;
en delgelijke fouten in de, in een werk van dezen acrd,
gelijk wij reeds zeiden, niet doeltreffende, menigvuldige
aanhalingen vindt men bijkans overal . Bredypoda, Farae, Pecona zijn drie misftellingen op eerie en dezelfde
bladzijde (bl . 32) .
Minder belooft de onbekende Schrijver van No . 2, en
hij geeft inderdaad iets beters . Dit boekje is eenvoudig , heeft geen' noodeloozen pronk van geleerdheid ,
geene verminkte Latijnfche namen, geen brommend voorberigt . Er zullen drie deeltjes van dit werl je in het
licht komen , en in deze zal de Schrijver al de Zoogdieren , met uitzondering van den Mensch en de eigenlijke walvischachtige dieren , (waarom met uitzondering
van dezen?) behandelen . Dat de afbeelding van den
Larnantiin op Pl . I gemaakt is naar de teekening van
eene ongeborene vrucht , hadden wij in het voorberigt van
een boekje voor de Jeugd maar onverrneld gelaten . De
befcheiden Opfteller, die zegt in de uitgebreide wetenfchap nog novitius to zijn , houde ons deze aanwijzing ten goede ; men moet voor de Jeugd voorzigtig
fchrijven, en geene vragen opwekken, die ouders of
leermeesters dikwerf in verwarring brengen . Voorts moeten t'vij nog opmerken, dat de Sirenen (d . i . de Lamant!~ns en Dugons) geenszins achterpooten hebben ,
die met den ftaart fchier zijn zamengegroeid, gelijk bier
gezegd words, maar dat zij in het geheel geene achterpooten bezitten . Deze fout is echter den Schrijver ligter to vergeven, dan aan I L L I G E R of aan F I S C H E R,
welke laatfte flog in 1829 in zijne Synopfis Mammalium de phrafe van I L L I G E R bij de Sirenen herL 12
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haalde , hoezeer C U V I E R reeds lang gelcerd had , dat

de achterflc ledematen afwezig zijn , evan als bij de
ware Walvisfchen, en hoezeer er in verfcheidene kabinetten geraamten van Lamantijns aanwezig waren,
waaruit die verkeerde opgave kon worden verbeterd . Zoo
ligt wordt eene eens ingeflopene dwaling van bet eene
boek in bet andere overgefchreven ! De houtfnecplaatjes zijn wel niet uitmuntend, vooral wanneer men ze
met Engelfche vergelijkt (b . v . in het work van B Ew I C x, , of in The Gardens and Menagerie of the Zool .
Society) ; bijzonder mishaagden ons Pl . I . Fig . 1 en
3, Pl . II . Fig . 1 ; andere zijn echter beter , en wij
wenfchen, dat deze fchoone kunst in ons Vaderland
meer aanmoediging moge vinden, opdat wij ook daarin met vreemden wedijveren en hen, zoo mogelijk, overtrefl'en konden .
No . 3 is cen eerile flukje van eene verzameling ,
waarvan er elk jaar vier zouden uitkomen , om to zamen een boekdeel uit to maken . Wij weten niet, of
dit flukje door meerdere gevolgd is , maar gelooven bet
bijkans niet . Zulks doet ons Iced, omdat dic onderneming ons nuttig en de prijs van een boekdeel (f 3
in bet jaar) zeer matig voorkomt . Dit flukje behelst
bijkans alleen bijdragen tot de Natuurlijke Gefchiedenis
der Zoogdieren . Wanneer de verzameling voortgaat,
verzoeken wij , dat in het vervolg naauwkeurig de titels der werken , waaruit de bijdragen ontleend zijn , met
aanhaling der bladzijden tevens , worden opgegeven ; gelijk ook eene aanwijzing, of wij deze flukken uit de
eerfte , tweede of derde hand ontvangen , niet overtolIig- zoude zijn . Daardoor zou eene welgekozene bloemlezing uit Reisbefchrijvingen eene blijvende waarde , ook
voor den natuuronderzoeker , verkrijgen .
Preeve eener hoorlezing over den Roem der Hebreeuwen, gehouden in rye Maatfchappi/ ; Tot Nut van 't
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QIIgemean , Depart . Leeuwarden, den 22 Febr . 1832,
door J . B . H . B R U I N I E R, Predikant to Leeuwarden . Te Leeuwarden, b> H . C . Schetsberg. In gr .
8vo . 47 Bl . f : - 75 .

De wVelcerw .

B R U I N I E R fchetst in deze proeve ,
met vlugtige hand, de verdienften der Ilebreeuwen in hot
to book flellen der gefchiedenis , in hot vestigen eener
goede ftaatsregeling en wetgeving , in luisterrijke daden ,
in groote talenten en karakters , in de beoefening van
fommige kunften en wetenfchappen, en in grooten en
weldadigen invloed op andere volken . Bij dat laatfte punt
wijst hij ook up j E z u s en de Apostelen, en na nog
SPINOZA, MENDELSOHN en DIEIJER als beroemde Israeliten to hebben aangehaald, geeft de Spreker ingewikkeld in den tekst, maar uitdrukkelijk in eene
aanteekening aan den voet der bladzijde , den wensch to
kennen , dat de grondwet der Maatfchappij : Tot Nut van
't Algemeen, die den ,joden hot lidmaatfchap ontzegt,
veranderd worde.
Gaarne doen wij hulde aan de verdraagzaamheid en de
welmeenende bedoeling van den eerwaardigen Spreker ;
maar wij geven hem en hun, die dit . nu zeer onlangs ,
nader en breeder ter fprake bragten, hot volgende in bedenking . Dc Maatfchappij flelt zich ten doel de vorming der fchooljeugd en de befchaving van den gemeenen man door verfpreiding van algemeene kundigheden
en lesfen van ware levenswijsheid . Maar tot bet eene
en andere behoort ook de mededeeling van godsdienflige en zedekundige denkbeelden . Tot nog toe heeft
men dat gedaan in den geest des Christendoms , doch
alzoo , dat geenc gefchilpunten der Christenen onder
elkander worden aangeroerd, en inzonderheid met de
Protestanten gaat dit tegenwoordig bijna zonder eenigc
moeite . Maar ftel nu , dat de Joden leden der Maatfchappij , en dus medeftemgeregtigden worden . Zal
men dan moeten afzien , van voortaan op de zedelijkgodsdienilige befchaving des yolks, op de zedelijk-gods-
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dienfligc opleiding der jeugd to werken ? Dan zou
een groot en gewigtig oogmerk der Maatfchappij Diet
langer worden bereikt ; het veriland der menigte zou verlicht , maar het hart derzelve niet verbeterd worden .
Verflandsverlichting zonder daarmede gepaard gaand zedelijk onderwijs is, vooral voor den gemeenen man,
verderfelijk in de gevolgen . Het yolk begint dan op de
Franfche manier to philofopheren , en verwerpt den teugel van godsdienst en wettig gezag . 1Jene Maatfchappij ,
die zich de verlichting des yolks ten doel Belt , moet
dus ook de zedelijke verlichting behartigen . Maar hoe
zal zij dat doen ? Van welk ftandpunt zal zij uitgaan ?
Welk rigtfnoer zal zij nemen ? Ten einde niemand der
leden zich over de verfpreiding van hem verkeerd fchijnende gevoelens redelijkerwijze zou kunnen ergeren, vermijdt men, zich uit to laten over gefchilpunten tusfchen
de Christenen . Derhalve , zoo de Joden onze medeleden worden , moet men voortaan zwijgen van het groote
gefchilpunt, hetwelk Jodendom van Christendom onderfcheidt, en zich zorgvuldig wachten voor aanhaling van
het Nieuwe Verbond, althans voor zoo ver daaraan eenig
verbindend gezag zou worden toegefchreven ; vooral moet
men , om niemands gevoel to kwctfen , van den harin
voorkomenden hoofdperfoon j E z u s zwijgen . Wat blijft
er dan over? Het Oude Verbond ? - Maar hoe zonderling en gebrekkig, als de Maatfchappij eons een werkje
uitgeeft over de vergcyensgezindheid b . v . , dat daarin
wel op DAVID , maar niet op J E z u s , als voorbeeld van navolging, gewezen wordt 1 - Of zal men
in 't geheel van den Bijbel flilzwijgen ? - Maar op welk
gezag zal men zich dan beroepen ? Wil men bij den gemeenen man, wil men bij de pas ontkiemende bevatting
der kinderen alle geloofs- en zedeleer flechts gronden op
wijsgecrig betoog ? Zal men een' fchoenlapper, een' timmermansknecht , een' fchoolknaap , of een meisje , dat
koufen leert breijen , aan boord komen met bet Practisch
Redegeloof en den Cathegorifchen Imperatief, of wel
met eenig Expofc de la religion naturelle en den Cat,'-
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chisme du bon fens ? - Kortom , het welmeenend voor-

itel van Do . B R U I N I E R fchijnt ons niet ten uitvoer to
kunnen worden gelegd .
Op bl . 25 wil de Schrijver de verovering van Kanaein door de Israeliten verdedigen , zonder zich op den
hun, volgens den Bijbel, door God gegevenen last to
beroepen . Maar zoo men dat bevel van den Regter van
Hemel en Aarde buitenfluit , dan bef}ond er nooit cene
onregtvaardiger overweldiging . Men zegge niet met den
Schrijver : De Israelites kwamen bet erf hunner vaderen
in bezit nemen . Want vrijwillig hadden zij then erfgrond verlaten ; vierhonderd jaren hadden zij in Egypte
gewoond , en dus waren hunne regten volkomen geprefcribeerd. Bovendien hadden hunne voorvaderen ilechts
eenige weinige grondeigendommen gehad ; en , zonder
voorafgaande fommatie tot terugbekoming van die eigendommen zonder meer , namen de Israeliten gansch Kanakn in bezit, met verjaging of verdelging der wettige
eigenaren . Geheel ongepast is de vergelijking der Kanaanitifche volksf1 ammen met de Afrikaanfche roofiluaten .
Het blijkt niet, dat de Kanaaniten voortdurenden oorlog
tegen andere volken voerden, en de Israeliten in 't bijzonder waren wel door de Egyptenaren , maar niet door
de Kanaaniten beleedigd . De boosheid en goddeloosheid
der bewoners van Kanaan , fchoon wij die flechts uit
de berigten hunner vijanden kennen, doen niets ter zake :
of wat zou men zeggen van eenen kruistogt deg vverige
Mogendheden tegen Frankriyk , niet op grond van aangedane beleediging of tot handhaving van eigene veiligheid , maar alleen op grond van de zedelijke verdorvenheid der Franfchen in 't algemeen befchouwd ? Het is
eene volftrekte miskenning van het regt der volken, to
oeweren , dat de Israeliten , ook zonder bevel van den
Opperregeerder der Wereld, bevoegd waren to handelen,
gelijk zij gedaan hebben . De Heer B R U I N I E R fchijnt
)ns toe , alles behalve logisch en corafequent to zijn .

520

J.

A. L A K K E R

Yoorlezingen over de Gefchiedenis der beeldende Kunjlen bij
de oude l/olken , door J . A . B A K 11 E R . Me Deel. re Rotterdam , bij L . Vermeer . In gr . 8vo . 150 B1. f 1- 80 .

D

e I-leer B A K K E R gaat op dezelfde wijze als in zijn eerfle Deel bier met zijne fchets van de lotgevallen der beeldende
kunfien - bouw-, beeldhouw- en fchilderkunst - voort .
Dit tweede Deel bevat den hoogften bloei dier kuntlen in
de eeuw van PERIKLES en ALEXANDER, met den overgang daartoe in her tijdvak onmiddellijk na de Perzifche oorlogen . Wij ontmoeten bier een aantal belangrijke opmerkingen, die misfchien niet geheel nieuw zijn, maar bier toch
in een good en nieuw licht voorkomen . Van dien card is
bet, dat in her tijdvak der oude kunst (v66r P H I D I A S)
die kunst zich minder door Godenbeelden verhief, als welke
nog naar eenen flrengen, vasten vorm, dien de eerbied voor
bet oude in fland hield, werden vervaardigd, dan wel door
de flandbeelden der kampvechters en woritelaars in de Olympifche en andere fpelen ontwikkelde, daar deze de Natuur
vrijer, doch juister, navolgden, (bi . 4, 5 .) De naakte worfteliug (Gymnastiek) deed namelijk de fpieren en alle vormen des
ligchaams beter uitkomen , en dus zag de fchilder zoo wel , als
de beeldhouwer, bij het bekoorlijke maakfel van den Griekfchen
menfchenftam, de fchoonfte vormen voor zich, die bij dan
weder op zijne Goden en helden toepaste, en in dezen dus
volmaakte inenfchen , ja , toen P H I D I A s de kunst veredelde ,
boven bet gewone peil der menschheid verhevene, ideal
beelden to voorfchijn bragr . Vervolgens is de aanmerking
van belang, dat de zoo beroemde kolosfale flandbeelden,
zoo als de M I N E R V A op bet Parthenon en de J U P I T E R
to Olympia Van P III D I A S, de J u N o to lIrgos van P O L YK L E T U S , enz . die van ivoor en goud , zoo 't beet, waren
vervaardigd, de oorfpronkelijk houten kern behielden, op
welke dit good en elpenbeen flechts werd opgelegd . Zonder
deze aanmerking zou inderdaad de menigte gebruikt ivoor onbegrijpelijk zijn (bl . 19) .
Nogtans komt bet ons voor, dat de verdeeling der flof niet
zeer duidelijk is . In plaa is van, zoo als WIN C K E L M A N N ,
drie tijdvakken aan to nemen, den ouden , (geflrengen, of,
zoo men wil , ruwen) den verherenen en den fehoonen fijl ,
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waarvan de laatfte omtrent met bet einde van den Peloponnefifchen oorlog begint, noemt B A K K E R, in bet opfchrift der
negende Voorlezing, den tijd van P II I D I A S den overgang van
den verhevenen tot den fchoonen f ~l, daar bet toch de verheven fijl zelf was . Echter words er aan bet fchoone en
bevallige in de elfde Voorlezing, zoo als bet behoort, een
afzonderlijk tijdvak aangewezen, en S C O P A s en P R A Y I T ELE S in de beeldhouw-, gelijk z E u s I s, P A R R H A S I U S en
A P E L L E S in de fchilderkunst , met regt als Modellen opgenoemd, even als P H I D I A S en P 0 L Y K LET U S, in bet verhevene tijdvak, omtrent de beeldhouw- en P O L Y G N O T U S
ointrent de fchilderkunst . Doch later (bl . 144-146) felt
men weder drie andere tijdvakken : bet allervroegfe , bet
oude (v66r P H I D I A s) en bet derde van PER I K L E S tot
A L E Y A N D E R. Ook zouden wij den Schriiver niet kunnen
toefaan, dat, in dit (bet oude of gefrenge) tijdvak, „ de
„ Griekfche kunst, zoo men meer op de innerlijke pogingen
„ van den kunstgeest , dan op de enkele uiterlijke daarflel„ lingen acht geeft, bet krachtigfle gewerkt en bet grootfte
„ geleverd heeft ." Omtrent de bouwkunst zou dit misfchien
kunnen gelden, maar zekerlijk niet ten aanzien der beeldhouw- en fchilderkunst. Ook mogen, als gewrocbt der
bouwkunst, bet Parthenon en de Propyleen, en, volgens de
berigten der nude Schrijvers , ook de tempels van C E R E S to
Eleufis en van j U P I T E R to Olympia , die alle in bet tijdperk der verhevene kunst werden gebouwd , wel met de
fchoonfe voortbrengfelen der oudere kunst, ook ten aanzien
der Idle, wedijveren .
Wij Inerken nog aan , dat de Heer BARKER meent, dat in de
beelden van L Y S I P P U s bet ideale voornamelij k doorftraalde
(bl . 146) . Noch WINCKELM ANN noch A . W . SCHLEGEL
zijn van dit gevoelen ; en bet zou wezenlijk tegen den voort .
gang der kunst zijn, die van bet hooge typifche, meer of
min froeve, tot bet verhevene ideale, en van dit tot de
nabootfing der fchoone en bevallige Natuur overging. WIN eK E L MANN Zegt, (Gefch. der Kunst des 4lterthums, IYB. S. 99)
dat L Y S I P P U S de kunst van bet al to ideale , betwelk zich
van de Natuur verwijderde, weder tot de laatfe terugbragt ;
en SCHLEGEL vergelijkt, in de drie tijdperken der tragifche kunfen , rE s C H Y L u s bij den verhevenen P H I D I A S,
S O P H O K L E S bij den overfchoonen P O L Y K L E T U S, en
r U R I P I D E S, dien hij zeer fcherp beoordeclt , bij L Y S I P-
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u s , „ onder wien de beeldhouwknnst reeds van hare oor„ fpronkelijke beflemming was afgeweken, en meer de be„ valligheid van beweging en leven, dan Vet Ideaal der vormen zocht uit to drukken ." (Ueber dramatifche Kunst
men
and Literatur , I B . S. 135) .
Eindelijk wenschten wij in het vervoig van dit grondige
werk, het velk voor iemand, die, zoo als wij meenen, de
oude talen niet heeft beoefend, van ongemeene vlijt en kennis getuigt , eene meer levendige voordragt . Het onderwerp
leent zich daartoe zoo bijzonder ! De Heer BAKKER heeft,
gelijk hij moest, gebruik gemaakt van W I N C K E L M A N N'S
Gefchiedenis der Kunst bij de Ouden ; maar dezelve fchijnt
hem niet tot voorbeeld geflrekt to hebben . Wij noemen flechts
de heerlijke plaats, waar de Duitfche Oudheidkenner den
ouden, geflrengen flijl met Vet verfiand, den verhevenen met
die hemelfche bevalligheid, welke met de Venus Urania overeenkomt, en den fchoonen met de meer zinnelijke bekoorlijkheid, of de aardfche Venus, vergelijkt, en dan die eerfle,
hoogere Gratie in het voorbeeld van P H I D I A S fchildert .
(Gefch . der Kunst, Dresden 1812 . III B . S. 246-248 .) Wij
durven den Heere B A K K E R de lezing dezer plaats wel aanbevelen, om in diervoege nu en dan eenigen gloed aan
zijnen ftijl mede to deelen . Doch misfchien is het in hem
een flelfel, om bij jonge kunflenaars, voor welke hij in de
eerfle plaats fchreef, alleen Vet verfiand, niet de verbeelding to treffen. Wij gelooven echter niet, dat dit z66 doeltrefFend zij, als wanneer men bij den kunflenaar ook, door
verhef rig van flijl , die aandoeningen tracht op to wekken ,
welke zijn gemoed in liefde voor het fchoone, niet enkel
in kennis van hetzelve, kunnen doen ontvlammen . Dat B A Kx E R tot die verheffing wel in flaat is , bleek ons nit andere
zijner, ook bekroonde Verhandelingen ; en hoewel wij het
loffelijk achten, dat hij Vet vuur, 't welk b . v. in zijne
Verhandeling over P L A T O gloort , eenigzins tracht to matigen , zoo kan men toch aan den anderen kant to verre gaan .
Ook hebben wij bier en daar nog al een' Germanismus gevonden, de vrucht van drukke lectuur der Duitfchers, die
echter, hoe loffelijk ook, Been' nadeeligen invloed op de
eigene taal mag oefenen . Dus lezen wij op bl . 14 gewoonlyke voor gewone, bf . 22 muskelen voor fpieren , bl . 109
geviel voor beviel, enz . Ook is de zamenflelling der volzinnen fomtijds bijna geheel Hoogduitsch, zoo als op bl . 107 :
P

V00RLEZINGEN .

523

Pan de flandbeelden -- bij. Deze feilen beletten echter niet,
dat wij het boek zeer nuttig voor den jongen kunftenaar
en elken beoefenaar der oudheidkunde achten . Wij verlangen
naar het vervolg .

De Fakkel, of B~dragen tot de kennis van het Ware, Schoone en Goede , verzameld door j . P. S P R E N G E R V A N EYE ,
Predikant to Rotterdam . PIIde .Taargang. Te Rotterdam ,
b 6~ Menfing en van Westreenen , enz . In gr . 8vo . 380
Bl. f 2 - 75.

T oonden wij vroeger, door onze aanprijzende aankondi-

ging, onze belangftelling in de voortzetting van dit tijdfchrift,
wij zullen thans den lof niet herhalen, door welken wij hetzelve onzen landgenooten poogden aan to bevelen, maar ons,
bij dezen zevenden jaargang, meest bepalen tot het geven van
een verflag van deszelfs inhoud .
Dezelve wordt geopend met eene tweede Voorlezing over
THASCIUS CAECILIUS CYPRIANUS, door j . CLARISSE .
Nadat in den vorigen jaargang, in eene eerfte Voorlezing,
de genoemde Kerkvader als Mensch en Christen was voorgefteld , geeft de Redenaar , in deze , een overzigt der verdienflen van CYPRIANUS, als Schrijver . Vooraf gaat een gefchiedkundig verflag aangaande de echtheid of onechtheid
van die fchriften, welke op den naam van C Y P R I A N U S
doorgaan ; waarna de verdieniten van dezen Kerkvader, als
Schrijver, vooral door het aanvoeren van plaatfen nit zijne
gefchriften, worden aangetoond . De keuze van deze plaatfen getuigt van den goeden fmaak des Redenaars, en wij
twijfelen er niet aan, of deze Voorlezing is met genoegen gehoord .
Het tweede ftuk, 't welk onder de rubriek Cefchied- en
Karakterkunde voorkomt , is eene Voorlezing over 1116 R oN Y Ni U S VAN AL PHEN als Dichter, wederom door, j . CLAN I S s E. Het verwondert ons , dat de Hoogleeraar zoo onbepaald zegt, dat onze Dichter zijne eerfte en volgencie opvoeding to Utreclit ontving , daar het bekend is , dat V A N
A L P H E N ook eenigen tijd aan de Leidfche Hoogefchool
heeft doorgebragt .
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Op deze Lofrede volgt eene Korte Levensfchets van den
Dichter JACOB VAN DJJK, door j . P. SPRENGER VAN
EYK . Wij lazen dezelve inet zeer veel genoegen, en vertrouwen, dat dit zelfde bet geval zal zijn met alien, die,
gelijk wij , wet veel van dezen Dichter hebben gehoord, maar
geenerlei zeker en aaneengefchakeld berigc aangaande hem
hadden aangetroffen . Wij leeren V A N D iJ K bier kennen als een'
man, die, door zijnen dichterlijken aanleg, de hinderpalen,
welke hem wegens de geringheid van zijnen fland en de gebreken van zijne opvoeding in den weg flonden, op eene
wijze, die onze verwondering verdient, is to boven gekomen .
Onder de rubriek Godsdienst en Zedekzznde vinden wij bier
De ware flerlichting, door w, S C H O L TEN , en : De gevaren eener verkeerd gewijzigde befchaving, alleen weg to
neznen door haar to bevorderen in den geest der Maatfchappij tot Nut van 't Algemeen , door j . L . N IJ H O F F . Wij noemen beide deze flukken in dozen adem, omdat in beide twee
aan elkander verwante onderwerpen worden behandeld, omdat beide Vooriezingen zijn voor vergaderingen der zelfde
Maatfchappij , en eene gunflige verinelding waardig zijn .
Het nu volgende fluk is :
Over den zedel~ken inyloed
van bet Schouwtooneel, door A . DES A M O R 1 E V A N D E R
H 0 E V E N . Na kortelijk gefproken to hebben over de gefchiedenis van het fchouwtooneel en van de dramatifche poezij, handelt de Redenaar (want ook dit fluk is eene Voor_
lezing) over de bedenkingen tegen de Tooneelkunst . Offchoon erkend wordt, dat de inrigting van bet tooneel bier
en daar nog veel to wenfchen overlaat, zoo ontvangt men
echter den raad , om met bet anisbruik ook niet bet gebruik
to veroordeelen . Opdat nu ook omgekeerd bet misbruik,
onder den fchijn van een nuttig gebruik , niet deszelfs verderfelijken invloed op ons uitoefene, is datgene alter behartiging waardig, waarmede bet fluk befloten wordt, en
hetwelk wij bier eene plaats willen geven : „ Dat wij het
• hoogere beginfel der kunst nimmer uit bet oog verliezen,
• en boven alle ruifchende vermaken de flille genoegens van
„ den huifelijken kring waarderen . Huifelijkheid was deeds
• een karaktertrek onzer natie, die zich zelfs ook in onze
• letterkunde fpiegelt . Minder dan ooit moeten wij then
• trek verloochenen bij de vernieuwde vestiging van ons on• afhankelijk volksbeflaan . Het .vezenlijk en dnurzaam yolks• geluk is niet gelegen in dozen of genen regeringsvorm of
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„
„
„
•
•
•
„
„

in uitwendige omilandigheden , maar incest en vooral in
den voiksgeest en bet volksleven, in echte godsdienfligheid, gemoedelijke braafheid en huifelijke deugden . En
wat men ook in dichtcrlijke beeldfpraak zeggen moge, bet
leven is geen fchouwtooneel, mijne Vrienden ! bet is geen
fpcl , bet is eene ernflige zaak ; en onder al ons werken
en flreven, lijden en genieten, moeten wij iets beters kennen en begeeren, dan vergankelijk zingenot ."
In de nu volgende Redevoering over de regtmatige onafhankelftheid van bet oordeel van anderen over ons, door
M . , wordt dit onderwerp z66 behandeld , dat de onbekende Schrijver I . voorflelt de regtmatige onafhankelijkheid
van anderer oordeel over ons, en II . haar aanbeveelt . Het
onderwerp wordt geleidelijk, belangwekkend en onderhoudend behandeld , en beeft eene zeer goede zedelijke flrekking.
In de Proeve van den geest en toon der fchriften van G .
W. R A B E N E R , ook voor onzen tijd niet ongepast, door E .,
words nit de fchriften van dezen beroemden Hekelfchrijver
bet een en ander medegedeeld , dat , bij de aangenaamheid
der lectuur , voor onderfcheidene landen en latere tijden ,
ook voor den onzen, niet ongepast kan genoemd worden,
en waarvan de opmerking in deze en gene gevallen nuttig
kan zijn. Deze proeven doen ons naar meer in deze foort
verlangen .
De Waarfchuwing tegen de Tatoerschheid is ingekleed in een
leerzaam verhaal .
Ook de rubriek Reisverhalen bevat weder aangenaam onderhoud : Brieven van een Engelsch Reisgezelfchap nit Frankri/k, Zwitferland en Italic .
Wandelingen der Landfchapfchilders B R U C K N E R en G U N T H E R door een gedeelte van
Sakfen . Schets van bet Zeerooversleven, een Reisverhaal,
medegedeelddoor c . A . r I S C H E R .
De rubriek Dichtkunde bevat eene Kleine Perzasneling van
dichterl ke Vertalingen en Navolgingen, door S . B . Deze

navolgingen en vertalingen, anders in hare foort goed, hadden wij liever nog vergezeld gezien door eenig oorfpronkelijk gedicht.
Nieuwe Cedichten, door L. VAN DEN B R o E K .

Te Rotter-

dam, bit M . Wijt en Zonen . 1833 . In gr. 8vo . VIII en
141bl.f2-60.
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Onder dezen titel levert de met lof bekende Dichter V A N
DEN B R O E K eenen bundel verzen, die gedeeltelijk reeds in
een of ander Tijdfchrift geplaatst en dus niet nieuw, maar
toch grootftendeels nieuw, , en door hem aan T O L L E N s opgedragen zijn . Mogt Rec . bet oordeel van dezen allezins
bevoegden Maecenas kunnen vernemen, hoe gaarne zou hij
bet zijne, dat hij nu met befcheidenheid hoopt voor to dragen, terugnemen!
Europa, de eerfle kennis nit bet Oosten ontleenende ; door
bet Christendom verlicht ; de wereld beheerfchende, maar
ook verlichtende, in welke eer vooral ook Nederland deelde ; door de eerfte Franfche omwenteling beroerd , door N aPOLEON overheerd, na deszelfs val tot rust gebragt, daarna op nieuw ontrust, waaronder ook Nederland lijdt, maar
zich nog met moed ftaande houdt : dit is bet onderwerp,
dat in bet eerfte fink, in vier afdeelingen, met afwisfelende maat bezongen wordt ; een onderwerp, den Dichter waardig, maar ook groot van omvang en zwaar van bewerking .
Dit een en ander fchijnt VAN DEN B R O E K ondervonden to
hebben ; want, bij zeer goede en heldere plaatfen, vinden
wij ook andere, waarover, welligt door bet zamendringen
der zaken , of bet niet fielder genoeg flaan van dezelve voor
zijne verbeelding, zekere duisterheid verfpreid ligt .
Lofzang, befchouwing over Gods wereldbeftuur, die hare
dichterlijke en godsdienftige waarde heeft, maar, behalve
bet eerfte en laatfte couplet, eigenlijk geen lofzang of hymnus is . Door bet moeijelijk fireven naar bet verhevene
wordt de Dichter fomtijds duister ; b . v . waar hij zegt,
dat, „ toes het Engelenheir het fcheppingswerk bezong, zij
„ de flof voor hooge accoorden niet kenden , flechts hemelgal„ men hoorden ;" maar dat „ flouter was hun harmony, toen
„ Gods almagt was verheerljkt door zijn wereldhees fchappi. ;"
of dat „ bij een angflig borstbeklemmen , als Been lied der
„ braven klinkt, het kwaad een' lofzang zal flemmen , Hem
„ ter eer, die was en is," enz .
Toekomst in ons lot ; gelukkig, dat zij ons dlkwijls on_
bekend is! Nuttig onderwerp, en ftichtelijk behandeld . Het
ftukje begint gepast met eene toefpraak tot God ; en misfchien ware bet zelfs beter geweest, indien bet geheel In
lien toon gefteld ware . In den eerften regel : „ God! 'k wit
„ uw diepten Wet doorgronden," is bet jammer, dathetwoord
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God, waarop om den zin de nadruk vallen moot, in de voetmaat als kort gebruikt words . - Zorgljk wigt voor wigs
van zorgen fchijnt ons niet gelijknamig . - Hoe men zeg_
gen kan, dat de ongevoeligen „ de oogen willig dig? fluiten,
„ wjl de onmagt hen belet to aanfchouwen," d . i . wijl zij
niet zien kunnen, is ons duister .
Kennis is op aarde nog zeer onvolmaakt. Van deze aardfche onvolmaaktheid draagt dit Ilukje, bij bet ware en goede, dat bet heeft, nog vele blijken, zoo wel in dichting,
als in „ menige zonde tegen taal en fpelling ," voor welke
de Dichter, in zijn Voorberigt, in 't algemeen „ vergeving
vraagt," en waarvan hij zegt, dat „ de oorzaken op to ge» ven geen enkele verbeteren zou ." Nu , wat hiervan ook
zij , bij dit peccavi, poenitet des Schrijvers, heeft Rec . Been
lust, om die taal- of drukfuuten en gebrekkige interpunctie,
door den geheelen bundel been rijkelijk to vinden , to gaan
aanwijzen, maar wenscht, dat de Heer VAN DEN B R O E K
zijn werk ook hierin volmake .
Liever, dan breedvoerig to zijn over die gebreken der
Kennis, wijzen wij op den fchooneren Nacht, die vooral
daar bet fchoonst is , waar de Dichter help eenvoudig en natuurlijk, zonder overmatig fireven naar verhevenheid, bezingt . - Het Geweten , vooral deszelfs kracht bij den fnoodaard , words in goede en krachtige verzen voorgefleld . - Beneden deze beide faat in ons oog bet volgende, Broederliefde, niet in waardig godsdienftig gevoel, maar in dichterlijke waarde : bet heeft goede eenvoudige coupletten, maar
ook andere, die door zidakheid of duisterheid van uitdrukking minder zijn . Waar b . v . van den liefdeloozen, of van
den boozen , (want dit is twijfelachtig) gezegd words, dat
hij „ Jleeds tot fchuldvergiffenis Van ganfcher hart genegen

„ is, Gelijk een dienaar van de zonden, Maar walgend van
„ haar alfemdronk , Zoo deugdbetrachtend wordt bevonden ,
dan fchijnt ons de zin
,, ~4lsof hij nooit vergifnis fchonk,"
niet duidelijk to zijn ; of hoe kerkermuren (let wel, de

kunnen worden, begrijpen wij niet
.
Om
den
inhoud
echter
is ook dit ftukje over 't geregt
heel zeer lezenswaardig . - Bij de innige waardering van
Huifelijk Geluk, in bet volgende blijkbaar, zouden wij den
Dichter nog wel eene ruimere mate der gave van naive
uitdrukking kunnen toewenfchen ; maar ieder is ook geen
muren) natgeweend
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Hot theina van Zielsverhefing fchijnt to zijn : De redelijke mensch moot zich boven hot zinnelijke en tot zijnen
Oorfprong verheffen . Het goede, dat over dit waardige onderwerp gezegd is, zon door meer duidelijkheid in zamenhang van denkbeelden, en door meer klaarheid en juistheid
in uitdrukking, nog grooter geworden zijn . Waar b . v .
van de vrijheid der ziel gezegd wordt : „ Gedaald in lager
„ ffeer, Heeft die gids geen deel aan de aarde, Keerend tot
„ haar oorfprong Veer," is ons de meening niet holder ; of
tot den flerveling : „ dl 't gefchapene ona u been Nerd en
„ is voor u alleen," daar misfen wij de juiste waarheid ; of
waar „ bet Zielsverdriet" een woord van bemoediging toefpreekt, fchijnt ons die perfoonsverbeelding niet zeer gelukkig. - Hot komt ons voor, dat de Heer VAN DEN BROEK
bier en elders in den aanhef van zijn gedicht gelukkiger is ,
dan bij de verdere uitbreiding of uitrekking van zijn onderwerp ; en wij zouden hem en fommige andere Dichters wel
willen raden , om de dichtader , indien er de gedachten Diet
gemakkelijk en als van zelve uitvloeijen, maar er met moeite uitgedrukt en uitgeperst moeten warden, gefloten to laten, tot tijd en wijle, dat zij gereeder vloeijen wil ; of
anders de dichtflof, als voor haar niet gefcliikt, to laten varen .
Met genoegen mogen wij vermelden, dat VAN DEN B R O E K
in de vier volgende flukjes , Levensvreugde, .Tongelings hriendenlied, Zingen , en Bij het Jluiten van eenen letterkundigen
Yriendenkring, veel beter geflaagd is . Hier is hij , dunkt
ons, meer in zijn element en op zijn grondgebied, dan in
hooger loopende flukken : natuurlijke eenvoudigheid en vloeijende gemakkelijkheid kenmerken dezelve . Behalve in bet
eerfte de flelling : „ Me eindloos weent, was nimnser braaf,"
die ons to gewaagd, en de benaming van bet gefladig hoogtijdvieren, aan bet huifelijk geluk gegeven, die ons to overdreven, en in bet vierde eene vlugge zwaluw, die den wagen der lente trekt, welk beeld ons to gezocht, to oneigen en to klein voor de zaak voorkomt ; behalve dit even
aangewezene, willen wij nu op geen kleine gebreken turen, maar liever ter proeve een paar coupletten nit bet eerfle mededeelen, waar eerst van hem, die zijne vreugde alleen
in zingenot zoekt , gezegd words :
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57 () die Zljn levensvreugde meet
„ Naar 't aantal van zijn dischgeregten,
„ Of wie zich flechts gelukkig heet,
• In 't heerfchen over vele knechten ,
• Die ziet in elken keer van 'c lot
„ 't Geopend graf van zijn genot ;
• Die kan geen blijde dagen tellen
• De wind, die andren rcgt verkivikt,
• Bedreigt zijn broze waterbellen,
r Voor wier vernietiging hij fchrikc ."

en daarna van den godsdienflig vergenoegden :

• Niet als cen zee, die woelt en bruist,
• Door vlagen om- en opgedreven ;
„ Maar als een beck , die zachtkens ruischt ,
„ Zoo vloeit zijn nut en vruchtbaar leven .
• De dorm beroert de vlakte niet ;
• Hij duet den murnielenden vliet
• Niet buiten de enge bedding zwellen ;
• En de oever, then hij voedend kust,
• Moog flechts wat kleine bloempjes tellen,
„ Hij is 't verblijf van deugd en rust ."
In dergelijken, vrij gelukkigen trant zijn ook , het eene meer ,
het andere minder, de negen volgende ftukjes, onder den
algemeenen naam van Liedjes voorkomende : doch ons beftek
laat ons niet toe, hierover breeder uit to weiden .
Liever flaan wij nog een oogenblik itil bij de vier laatfte
ftukjes, waarin de Dichter, onder den algemeenen titel Jeruzalem, ,, proeven van gewijde Poezij" geeft, „ in welk
,, vak der Dichtkunst hij iets meer hoopt to doen ." - In
het eerfle ftuk bezingt hij de Tempelwijding, namelijk de
eerfle ; een onderwerp, voor de Poezij zeer gefchikt : niet
de geheele plegtigheid , die nogtans in hare groote trekken
heerlijke dichtflof zou hebben opgeleverd , ftelt hij voor ;
maar hij bepaalt zich nicest tot het gebed van S A L O M o ,
welks verkorte voorftelling wel op zichzelve niet verwerpelijk
is , maar bij welke verkleinde kopij vele fchoone en naive
trekken van het origineel zijn verloren gegaan ; gelijk Rec.
gelooft, dat de Dichter, bij aandachtige vergelijking met het
verhaal, 1 Kon . VIII, zelf gevoelen zal, zonder dat het
M in
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noodig zal zijn dit bier nader aan to wijzen . (In de repels,
waar tot „ der vervlogen eeuwen tal" gezegd words :
„ Doe 't heerlijk licht van d' ouden tijd ontdekken ;
,, Omtrek, waar 't oog ook op uw gruwlen Jlaart ,
„ Met fmook en bloed des ong'loofs zonder vlekken ."
fchijnt in de twee laatfle , behalve de vreemde zamentrekking van ong'loofs, eene four ingeflopen to zijn : ten minfle
zoo als zij hier flaan, weet Rec . er geen goeden zin uit
op to maken (*).) - Israels Lofzang, b de terugkomst
uit Babel, is wel niet bijzonder oorfpronkelijk, en bezingt
de bedoelde gebeurtenis in algemeene en dikwijls gebruikte
dichterlijke bewoordingen, maar laat zich toch over 't geheel met genoegen lezen . (In de woorden : „ Laat ons hup,, glen, laat ons knielen," fchijnt ons eene niet genoeg gepaste, en tegen de bedoeling des Dichters kluchtige vereeniging van zinnelijke handeling to zijn . - Waar „ de zon,"
als zij „ na 't buldren van den dander de acrd beflraalt,"
genoemd wordt „ een pas geboren wonder, dat flervend
,, fmeekte, en hulp vroeg van omhoog," moge her beeld
misfchien eenige nieuwheid hebben ; maar helderheid fchijnt
her ons zeer to misfen, want was is een flervend fmeekend
wonder, en dat gezegd words pas geboren to zijn?) - Ter
beoordeeling van her dichtftukje Nehemia zij bet Rec. vergund , alleen deze algemeene aanmerking to maken, dat de
Dichter zich niet op her regte flandpunt fchijnt geplaatst
to hebben, om 's Mans verdienflen goed to waarderen : eene
gezette lezing van diens gedenk- of verdedigingsfchrift, bij
her licht eener goede uitlegging, zou hem getoond hebben, dat deszelfs taak niet beflond in bet herflellen van
Tempel en Eerdienst, maar alleen in her herbouwen van de
Stad, en her handhaven der Wetten en der openbare veiligheid ; dat hij zich ooh geenszins doet voorkomen als Godsgezant, maar alleen als Perzisch Landvoogd, die als zoodanig heilzame maatregels nam voor her burgerlijk welzijn
van zijn yolk . - Het Iaatfle fluk, Jeruzalems verwoesting,
namelijk de tweede, bevat ook een onderwerp, dat, mits
men her we! in zijne magt hebbe, voor de Poezij wel gefchikt is . In her eerfle gedeelte vinden wij de uitdrukking
(*) Moet her ook zondevlekken zijn ? - Redact.
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bier en daar minder gelukkig in naauwkeurigheid of duidelijkheid ; b. v . dat aan Israel „ de heerfchappij door het
• zwaard gegeven was ;" (Israel was tot geen veroverend
en albeheerfcbend yolk beftemd .) dat „ bet Heidendom de
„ oogen hield van alle volken ;" (?) dat „ de majesteit van
„ Horebs kruin aan Israels hoofd ten (ter) kroon gefchonken
„ werd ;" dat „ de fcheut nit Judas fiam door 't bloed der
• dienaars van bet licht gevoed" werd . Maar in bet laatfte gedeelte, waarin eigenlijk de ramp zelve befchreven
words, fchijnt de Dichter ons nog bet best geflaagd to zijn ;
en de onverwachte fpraakwending, waarmede bet eindigt,
en die wij ten flotte willen mededeelen , heeft iets treffends ;

•
•
„
•

Treur, eedle Titus ! treur, gij voelt u 't hart verfcheuren ;
Uw droefheid is bier grootsch . Gods heilige Englen treuren .
Treurt, Jood en Heiden, treurt! buigt u eerbiedig near!
De dag des Heeren kwam - Gods Tempel is niet meet ."

Hendrik Melchthal, of Befchaving en Burgerzin . Door w .
L . M . D E WET TE . II Deelen . Naar bet Hoogduitsch. Te
Groningen, by W . van Boekeren . In gr . 8vo . Te zamen
572bl.f4-80 .
De vertaling van dit werk is niet vrij van Germanismen ,
b. v . geestig (dat in onze taal vernuftig beteekent) voor
geistig, d. i. geestelijk, in geestelijk leven, geestelijke gezindheden enz . , waarvoor bier altijd geestig leven, geestige
gezindheden ftaat . B1 . 126 van bet tweede deel is de volzin, beginnende : Doch weldra hadden de vt~anden .verfi<erking gekregen , onverftaanbaar , door dat eerf weinig verder
hadden vergeten is . Voorts flaat er overal de berg Anacynthos voor Aracynthos . Dan genoeg van deze onnaauwkeurigheden, waarop wij niet eens zouden gelet hebben, inthen de belangrijkheid van bet werk ons niet alle kevrigheid
in de vertolking had doen wenfchen .
Wij noemen dit werk belangrijk : want de diepdenkende
D E W ET T E heeft bet gefchreven, met oogmerk, om zijne
begrippen omtrent befchaving en burgerzin, in den uitlokkenden vorm van een' Roman , aan bet leesgraag , doch van
afgetrokkene overpeinzing afkeerig, publiek bevattelijk en
onderhoudend mode to deelen . Vrij wel is de Schrijver in
M m 2
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dac oogmerk geflaagd , maar nog beter zou hij zijn doel
hebben bereikt , indien hij op fommige plaatfen wat minder diep, op andere wat minder hoogdravend geweesc ware. 's Mans grondftellingen eens daargelaten, moot men erkennen, dat VOLTAIRE beter m°anier had van wijsgeerige
Romans to fchrijven : de lezer behoeft er zich nergens bij
fuf to denken, en dac willen de Romanlezers niet ; en daarom zullen de meesten de wijsgeerige bladzijden in den Hendrik Melclzthal overflaan . Bovendien zal bet ter neder geftelde in bet eerfte deel, bl . 286 tot 291, niet weiuig ergernis geven, en zegt of to veel of to weinig ; bet is plooijen en draaijen . Ook zouden wij niet gaarne , gelijk de
Scbrijver, de wijsbegeerte van S C FI E L L I N G, was de zedelijke ftrekking betreft, boven die van K A N T ftellen . Men
zie hierover eens BORGER, de Mysticisnao! Maar dat snysticismus vindt nog al voorfpraak bij den Heer DE wETTE,
echter alleen als tegengift voor eene, hot redegeloof verzakende, ligtzinnigheid . Er is veel, waarover wij onze
gedachten bier nader zouden ontwikkelen ; . doch hoe zou
dat to pas komen in de beoordeeling van een' Roman! Maar
komt bet dan ook in den Roman zelven we! to pas ? Is
bet char de plaats, om to fpreken over granzmaticale en mythifche fchriftuurverklaring, over de idealiteit van tijd en
ruimte, over IcANT en SCHELLING? - Map. men dan
geed' wijsgeerigen Roman fchrijven ? - O , ja wel ! doch
bet zij meer practifche dan theoretifche wijsbegeerte . - Is
dit dan ook bier niet bet geval ? - Dikwijls , maar niet
altijd, en dan toch nog to ingewikkeld, to Duitsch . Dat
Duitfche, dat overdrevene heerscht ook in de bier aangeprezene vereischten van algemeene befchaving. Alle flu .
dien, op tvelker beoefening aangedrongen words, zijn
heilzaam ; maar men moot zulk eene uitgebreide kennis niet
van iedereen vorderen, dien men een befc,rzaafd mensch
Itoemen wil . . . . Doch dat wij hier eindigen met onze be .
rispingen . Wij zouden vreezen van de lezing des works
iemand of to fchrikken, en dat zoude ons fpijten . Er is
zoo veel loifelijks in dit book ; en wij zullen bet thans
eens van de goede zijde befchouwen .
De wijsgeerige Romans van VOLTAIRE zijn veelal koud.
In een' Roman moot liefde de hoofdrol fpelen . Zal doze
geene louter zinnelijke neiging zijn , zullen de gevoelens van
bet hart haar veredelen en hezielen , dan moot zij fcntinzen-
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teel zijn ; hare blikken moet zij ten hemel verheffen ; zij moet
henenreiken over dood en graf . De meer afbrekende dan
opbouwende wijsbegeerte van VOLTAIRE kan nimmer aan
de liefde then kring van idden geven, waar zij bet liefile in
omzweeft ; haat de betooverende idealen niet voorfpiegelen ,
die haar verrukken . Dit kan de Duitfche wijsbegeerte, en
dit kan dan ook DE WETTE .
Met hoe veel waarheid wordt de voortreffelijke Euphrofyne gefchilderd! Eene vrouw, in den volflen zin des woords
befchaafd, nog jeugdig, en teergevoelig van hart, geheel
gefchapen en gevormd om teeder en vurig to beminnen, is
gehuwd aan den braven, maar niet fijnbefchaafden, en door
zijn koel gedrag haar verwaarloozenden Adelbert, een man
van veel meerdere jaren en koopman in zijne ziel . Het was
haar behoefte, in denkbeeld en gevoel met den man barer
keuze zamen to fmelten ; maar hij had geen hart, dat zich
mede kon deelen , en geene gedachten, dan op bet uitbreiden van zijnen handel . Melchthal, verloofd aan zeker Truitje , welke hij waarlijk beminde en door welke hij weder bemind werd, verfchijnt can Euphrofyne . Hij denkt, hij gevoelt als zij , en hare vriendfchap words liefde , welke zij
echter gebeim houdt . Truitje flerft , en Melchthal beweent
haar opregt . En war is nu bet flreven der edele Euphrofyne ? Getrouw aan hare pligten , zoekt zij flechts haren
geliefden 117elchthal met een voortreffelijk meisje gelukkig to
maken . Deze is de romaneske en bewonderenswaardige Celestine . Bij nadere kennismaking verovert de hem reeds in
flilte beminnende Celestine bet hart van Melchthal, en geeft
hem, v66r zijn vertrek naar Griekenland, op zijn ernflig
aanzoek, de verzekering barer liefde . Nu opent zich een
hemel voor den held der gefchiedenis , dien hij nog nimmer
aanfchouwd noch genoten had : want z66 , als hij Celestine
beminde, had hij Truitje niet bemind . Hij was nu geheel
befchaafd ; hij zou met her lieve, maar minder belangwekkendeTruitje niet volkomen gelukkig zijn geweest ; en fchoon
hij zich barer altijd met aandoening herinnert, gevoelt hij
levendig , dat Celestine aileen bet meisje is , dat zijn hart
kan bevredigen . Na zijnen terugkeer nit Griekenland, en
de wegruiming der finantiCle hinderpalen , huwt hij haar ook,
en Eupkrofyne komt met haren gemaal zich bij hen in Zwitferland nederzettcn, om de genoegens van bet vriendfchap-
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pelilk verkeer met hen to fmaken . -- Aandoenlijk vonden
wij de befchrijving van Truitje's flerfbed ; en bet is door den
Schrijver gelukkig gevonden, dat hij haar (die, ten gevolge
van haar zielelijden door de lasteringen van Meijer tegen
haren Hendrik, de tering gekregen had) zelve hem doet aanmanen, eene hem nieer waardige gade eenmaal gelukkig to
maken . Het eenvoudige, maar beminnelijke meisje verkrijgt
hierdoor een verheven karakter, en bet huwelijk van Melchthal met Celestine wordt voldoening aan den wensch der
onvergetelijke overledene . Natuurlijk vinden wij bet ook,
dat de ligtzinnige Meijer, die Euphrofyne had willen verleiden , en, toen dit mislukt was , Melchtal bij Truitje befchuldigd had van de misdaad, waarop hij zelf had toegelegd, zoodra hij door berouw en wroeging werd aangerand, van een' vrijdenker in de flechte beteekenis van bet
woord, in een' dweeper veranderde . Die foort van lieden wordt hier almede naar waarheid geteekend, en men
moet zeggen, dat de zoogenaamde fijnen in Zwitferland
even onbruikbare en nietige wezens zijn als bij ons . Melchthal zelf wordt hier voorgefteld als een jongeling,
gloeijende van geestdrift voor alwat hem goed, waar en
fchoon fchijnt to wezen, en dus juist een man voor Celestine, een vriend voor Euphrofyne . Nadat hij in den- vrijheidsflrijd der Grieken zich zoo goed onderfcheiden had,
als de omflandigheden toelieten, (hetwelk den Schrijver in
de gelegenheid flelt, om aan zijne lezers MARK o s B o z z AR I s en anderen to leeren kennen) words hij in zijn Zwitfersch vaderland een ijverig voorflander van aile wezenlijke
verbetering . De flaatkundige flrekking van bet boek is liberaal, zonder Takobinisme. De overdrevene denkbeelden
der fluderende jongelingfchap in Duitschland, gelijk die eenige jaren geleden de hoofden op hol bragten, worden dan
ook gelaakt, en de held der gefchiedenis laat er zich, bij
zijne omzwervingen door Duitschland, niet door medeflepen . Daarentegen worden ook de flbfolutisten krachtig afgezet en hunne drogredenen ontmaskerd . Kortom, de flrekking van bet werk is waarlijk tot bevordering van befchaving (fchoon ddar to veel geleerdheid wordt bijgebrag~) en
van burgerzin, welke laatfle hier inderdaad met juistheid
words gekenfchetst .
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Het Judasbeeld, en de bouwvallen van het Klooster . Twee
Verhalen . Naar het Hoogduitsch Van L . K R U s E. Te Haarlein, bij de Erven F . Bohn . In gr. 8vo . 230 Bl. f 2 .40.
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eide deze verbalen laten zich met eenige belangflelling, bier en
daar zelfs met warme deelneming lezen ; doch , daar er zulk
een overvloed van vertaalde en onvertaalde romans beflaat,
hadden zij zeer wel onvertaald kunnen blijven : want, fchoon
niet geheel van verdienflen ontbloot, bezitten zij niet dat
voortreffelijke en van alle zijden aanbevelenswaardige, hetwelk wij vorderen mogen van elk werk, vooral van elken
roman, aan welken men de eer der vertaling bewijzen wilde .
Het judasbeeld heeft eene tint van fatalisme, die ons mishaagt, en de zucht des zoons , om den moordenaar zijns va .
ders to vinden, ten einde zich to kunnen wreken , is gansch
niet onberispelijk, fchoon zij ons bier als iets loffelijks fchijnt
to worden voorgedragen . Ook bet tweede verhaal , de bouwvallen van het Klooster, fchoon bet in 't algemeen ons beter
dan bet eerfle beviel , is geheel van then mystieken geest
doortrokken, en vervuld van al dat geheimzinnige en orakelachtige , dat tegenwoordig in de fchriften van vele Duitfchers
doorflraalt . Denkelijk zal ook . dit boek talrijke lezers en lezeresfen vinden ; maar tot vorming van fmaak, verfland en
hart zal bet weinig bijbrengen . Intusfchen tranfeat cum
caeteris ! Met uitzondering van eenige weinige uitmuntende
werken, kan men omtrent romans tot regel aannemen, dat
zij vrij algemeen, doch flechts eenmaal worden gelezen, en
daarna vergeten . Dit zal ook bier wel bet geval zijn .
Bertram en Raton, of de kunst van zamenzweren . Tooneelfpel in vyf Bedrijven . Naar 't Fransch van E . SCRIBE
Te 's Gravenhage, bij G . Vervloet . 1834 . In kl. 8yo. 212
Bl.f1-80 .
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ere wien eere toekomt! Hoe gezind wij zijn, om oorfpronkelijk Nederlandfche gefebriften met meerdere toegevendheid, en vertalingen met geflrengheid to behandelen,
omdat alleen hetgeen voortreffelijk is behoorde to worden
overgezet, en daarentegen de pogingen van jeugdige en be-
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1'cheideiw Schrijvers fuocten worden aangemoedigd ; zoo nIOgen wij rondborllig verklaren, in langen cijd geen Tooneelfpel
to hebben gelezen , dat ons zoo beviel , als doze Bertram en
Raton . Het eenige, dat men er welligc tegen zou kunnen inbrengen , is , dat bet flak wat al to lang is ; men moot dus ,
bij de vertooning, op geen naftukje rekenen, hetgeen echter to gemakkelijkcr kan worden gemist, daar de ontknooping gelukkig en zelfs vervrolijkend is . Te Par~s moot dat
Tooneelfpel ongemeen bevallen hebben , daar men in Bert; am van Rantzan (die zich met geene zamenzweringen inlaat, voor zoo ver hij daardoor gevaar zou loopen ; terwiji
hij toch , door alles to weten en onmerkbaar to leiden , de
hoofdaanlegger van alles is, hetwelk ook op zijn voordeel
bijna alleen uitkomt) aan de eene zijde L O D F w I,f r PI-11 .
L I P s zal vinden afgeteekend , die in ftilte den vat van den
oudflen tak der BOURBONS fchijnt to hebben voorbereid,
zonder zich in eigenlijke zamenzwering to mengen , of zich ,
alvorens bet tijd voor hem was , aan hot hoofd van den
opliand to flellen, en aan de andere zijde den listigen en ondoorgrondelijken TALLEYRAND DE P~RIGORD . Hoe kunflig wordt alles aangeleid , om eene hof-intrigue tot eene volkszaak to maken!
Hoe is Raton Burtenflaf bet beeld van
den eerzuchtigen omwentelingzoeker nit de menigte, dien
men aan bet hoofd flelt als er gevaar is, dien men tot
fpeelbal zijner oogmerken neemt, en ter zijde fchuift, als
hij heeft uitgediend ! Hoe natuurlijk is Martha gefchilderd ! Ook de karakters der verliefden Eric en Christina
zijn good geteekend . In den winkelknecht Jan zien wij den
oproerkraaijer nit de heffe des yolks . De Minister van
Oorlog, Falkensfcela', heeft wet iets van zijn' kort geleden ant .
flagenen ambtgenoot SOUL T . K 0 L L E R is een van die eigenbatige, kleingeestige en wankelende karakters, die zonder
boosaardig opzet de verraders van alle partijen worden , maar
toch fomwijlen fortuin maken, als een man van bekwaamheid bet noodig oordeelt hen to bevorderen , om zich in
een bijzonder geval als werktnigen van hen to bedienen . De
gewone hoveling is aardig gefchetst in Frederik van Goelher, neef van den Minister van bet Zeewezen . Kortom,
dit Tooneelfpel is even leerzaam als onderhoudend ; niet zoo
zeer omdat bet lesfen van deugd en goede zeden zou geven,
maar vooral omdat bet publiek or nit ziet , hoe de gezeten burger en de nijvere ambachtsman , wanneer zij zich
met ftaatzaken bemoeijen , meestal bet werktuig en de fpeelbal worden van achter bet fcherm zitLende leiders van den
opftand of van hot oproer . - Wij hopes, dat de fchrijf_
en drukfeilen door de Tooneelfpelers , bij de vertooning,
zullen verholpen worden, vooral hot ellendige niemendal,
hetwelk wij ergens vonden voor niet met al, niets van
al of niets .
Bcekbefch No . XI,

bl, 4,t, rob . j^_, no et vdG Rec, ccn haakje ffaaa .

BOEKBESCHOUWING .
De Leer van Gods Voorzienighcid, overeenkornflig de
uitfpraken der Rede, Gefchiedenis en Ervaring ontwikkeld en ter bernoediging voorgefleld, voor befchaaf
de Irienden des Christendoms . Uit het Hoogduitsch,
door J . P A R A , Theol. Doct . , Predikant to Didam .
Te Arnhem , b j L A . N.ijhof . In gr . 8vo. VIII en
f3- :
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onderwerp , hoe dikwijls en op hoe verfchillende
wijze ook behandeld, blijft fteeds hoogst belangrijk . Een
welgevestigd en werkzaam vertrouwen op het Goddelijk
wereldbeftuur heeft, in alle omftandigheden des levens,
den weldadigiten invloed op onze gemoedsrust en Christelijke veredeling . Al weet men dan eigenlijk niets nieuws
to zeggen, en al blijft er menig verfchijnfel, dat menfchelijk begrip to boven gaat, herinnering van bekende waarheden heeft ook hare nuttigheid . Dezelfde zaken kunnen
uit verfchillende oogpunten befchouwd worden . Dit wekt
telkens des to meer en des to levendiger belangftelling ;
terwijl men, onder de menigvuldige wederwaardigheden,
moeiten en bezwaren, waaraan het leven op aarde gedurig
is blootgefleld , bevrediging voor eene diep gevoelde behoefte zoekt en vindt .
Het werk , dat, uit bet Hoogduitsch vertaald, door
den WTeleerw . P A R A wordt aangeboden, is niet gefchreven voor eigenlijke Gelcerden, maar juist hierdoor to beter gefchikt , om in het algemeen als een nuttig leesboek
to dienen voor eenigzins befchaafde lezers , die meer voedfel voor den geest verlangen, dan de alledaagfche lektuur
van nieuwspapieren of rowans kan verfchaffen . De opgave van den belangrijken inhoud doet zien , wat hier
wordt gevonden . Het heeft eenentwintig Afdeelingen .
Offchoon de -titel flechts de Leer van Gods VoorzienigN n
AOEKBESCH . 1834 . NO . 13 .
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heid overeenkomflig de uitfpraken van Rede, Gefchiedenis an Ervaring belooft , ontwaart men toch het geheele
werk door, dat de Schrijver het Evangelie hoog waardeert , dewijl bij alle zijne redeneringen Christelijke begrippen tot grondflag liggen . Met een enkel woord had
echter wel aangemerkt mogen worden , dat wijsgeerte,
zonder het hoogere licht der Openbaring , nooit tot zoo
volkomene kennis van het Goddelijk wereldbeftuur heeft
kunnen komen . Het valt niet to ontkennen, dat in fommige voortbrengfelen der hedendaagfche letterkunde, vooral iu tooneelftukken eu romans , de woorden toeval en
onverbiddehjk noodlot to dikwijis voorkomen op eene
zoodanige wijze , als men van Heidenfche Schrijvers zou
kunnen verwachten ; doch waar is het ook, dat verkeerde voorftelling , overdrijving , of gebrek aan behoorlijke
onderfcheiding, bij het behandelen van de leer der Voorzienigheid, aanleiding heeft gegeven tot miskenning, tot
twijfelingen, ja ook tot geheele verwerping. Na het gewigt van bet onderwerp aangeduid to hebben, bepaalt de
Schrijver zich dus to regt, in de eerfte plaats , tot het
onderzoek, brat w to verjlaan hebben door de Goddel~ke
Voorzienigheid. Allezins gepast is de aanmerking , dat
wij, uit hoofde der beperktheid van onze kennis, niet alles doorzien kunnen . Ook bij geringe verftandelijke ontwilckeling gevoelt de mensch zijne afhankelijkheid, en
heeft eenig befef van een hooger wereldbeftuur,, dat dagelijks op veelvuldige wijze zich openbaart . Bij verder
nadenken blijkt op de incest overtuigende wijze, dat Hij,
die alles deed worden, ook fteeds alles in wezen en werking doet blijven , of dat , gelijk pier de omfchrijving
words gegeven , de Goddel ke hoorzienigheid die werkzaa ,a .heid van den Goddelijken wil is , die de wereld in
fland houdt , en door de gedurige afwisfelingen , die op
dezclve plaats hebben, bet doel verwezenl!~kt , waartoe
zjj weed gefchapen . Gewoonlijk befcliouwt men de Voorzienigheid als onderhoudende en befurende de Schrijver doet dit ook , doch maakt de zeer j uiste aanmerkkiag,
dat deze verdeeling zelve intusfchen reeds bewijs is van
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beperkte en gebrekkige onzer menfcheljke bevatdaar beide (onderhouding en beftanr der wereld)
cen naauwJle verwant zijn en in elkander vloe jen . Niet

bet

ting,

alleen de algemeene gefchiedenis des menschdoms getuigt
van Gods leidingen ; ook de engere kringen des levens,
this leest men bl . 26 , kunnen wij van dit godsdienflig

flandpunt overzien.

Intusfchen wordt zulks hier moei-

jellker , naar mate de /lof meet beperkt en afgebroken
is ; en alt jd kan alleen de mensch zelf, die naauwkeurig den gang z ins levens heeft overzien, het
wagen , het fch jnbaar verwarde in z jne lotgevallen to

ontwikkelen en de wenken der Yoorzicnigheid op to fporen . Evenwel laat ons gerust de hoop op een in alien

deele volledig inzigt laten varen ; zoo verre brengt
bet geene menfchelifke w jsheid .
Racedfels bljven ons
over , wanneer w j de lotgevallen, die ons treffen , in
derzeiver zamenhang overzien ; raadfels , waarin w jgeen bepaald doel, geene w jze, Goddel jke leiding kunnen ontdekken . Doze z jn de donkere plaatfen onzes
levens, waarin ons ootmoedig zw jgen en diepe eerbied
voor de wegen van den hoogverhevenen- Befluurder der
wereid betamen .
Juise daarom is eene zoogenaamde

7heodicee , of regtvaardiging van God in z jn be/luur
over de wereld, voor ons ten eenemale onmogelek , en
ieder ziet ligtel jk de klip , waarop zij fchipbreuk
moet I;den .

Uit bet bijgebragte blijkt reeds genoeg, in hoedanigen geest dit boek is gefchreven . Eene heldere en onbekrompene denkwijze firaalt overal door. De Schrijver heeft zijn onderwerp met veel vlijt behandeld en
menige zeer gepaste aanmerking gemaakt . Twijfelingen
warden opgelost en tegenbedenkingen beantwoord . Of
hij echter de door hemzelven aangeduide klip wel altijd genoeg heeft vertneden, is eene andere vraag . Ingenomenheid met eene zaak gee ft ligt aanleiding, dat
weleens minder klemmende bewijzen aangevoerd wrrrdef .
Wanneer men op de gefchiedenis der mensebheid in liet
algemeen ziet, zijn de fpdren vats een hoog wereMbeNn2
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ftnur kennelijk genoeg voor den opmerkzamen ; maat
wil men nu ook in bijzonderheden de gangen der Goddelijke' Voorzienigheid aanwijzen , zoo blijkt terftond het
gebrekkige der menfchelijke kennis . Om bewi zen voor
een hooger Goddelijk befinrir over de volken to vinden ,
befchouwt de Schrijver eerst de Babyloniers en Isfyriers . Van dezelve zegt hij : „ Onder drukkende dwingelandij en onder den invloed van grof zinnelijke Godsdienften leerden de kinderen van dien grijzen voortijd
de voortbrengfelen der aarde zich ten nutte maken en
bearbeiden , en legden de eerfte grondflagen van het gebouw der wetenfchappen en kunflcen, dat zich eerst na
duizenden van jaren trotsch en heerlijk zoude verheffen . De middelen tot befchaving dier volken waren
juist geevenredigd naar hunne bekwaamheden, en gedurende de eeuwen , waarin zij bloeiden , ftegen zij allengs tot den hoogften trap , dien zij konden bereiken .
Maar de befchermgeest der menschheid kent geenen ftilftand . Hot woeste geweld, dat die oorfpronkelijke Staten had voortgebragt, vernietigde ze ook weder, opdat
allengskens hoogere denkbeelden zich zouden uitbreiden
en ontwil kelen ." Doch, hoe vele eeuwen waren reeds
verloopen federt hot ontftaan des menfchelijken geflachts !
Moet men , Gods Voorzienigheid nit de gefchiedenis
der menschheid willende bewijzen, niet hooger opklimmen, dan tot de vestiging der Koningrijken van Babylon en 2Isfyrie ? Die vroegere tijdperken behooren immars mede tot den omvang van het Goddelijk wereldbefluur . Bij gebrek aan berigten weten wij , wel is
waar , weinig van dezelve ; wij mogen echter onderftellen , dat Goddelijke Voorzienigheid toen evenzeer werkzaam was, als in volgende eeuwen . Schijnt het bij oppervlakkige befchouwing hiermede bezwaarlijk overeen
to brengen , dat , na den Zondvloed , de kundigheden ,
door N 0 A C H uit een vroeger tijdperk overgebragt, grootendeels verloren gingen , terwijl bijgeloof en afgodendienst bijkans algemeen werden onder de nakomelingfchap en met verregaand zedebederf gepaard gingen , --
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men moet nogtans Gods wijsheid ook in dezen gang
der menfchelijke zaken eerbiedigen, en zal bij verder
nadenken zich niet geheel teleurgefteld vinden . De wenk,
door p A U L u s , Rom . I : 28, gegeven , dient ter aanwijzing van het regte oogpunt ; en dan vooral hebben
die redeneringen kracht en klem , waardoor de Schrijver uit de gefchiedenis der oude volken het befluur
der Goddelijke Voorzienigheid tracht to bewijzen . Intusfchen is het eenigzins gewaagd , zoo flellig , als bl .
83 gefchiedt, to zeggen, dat wij, de Egyptenaren befchouwende , niet wel anders kunnen , dan , in den goheelen gang der befchaving van dit yolk , dc planmatige volvoering van Een Goddelijk hoofddoel erkennen .
Welk hoofddoel dit was , words niet to kennen gegeven . De Schrijver drukt zich voorts , bl . 104, aldus
uit : herander Jlechts bet geringfle in de voorname
$ebeurtenisfen, die met de kindschheid des Christendoms in cenige betrekking flonden ; en de vraag ontflaat, of wo~ thans wel een Christendom zouden hebben . Wat had kunnen of zullen gebeuren bij veranderde
omflandigheden, is voor ons onmogelijk to gisfen ; genoeg zij het ons derhalve, Gods wijsheid in het werkelijk gebeurde op to merken . De Schrijver fchijnt,
bl . 106, de fpoedige verbastering der refine leer van
J E z u s , onb~belfche menfchenleeringen , eene in louter
uitwendige plegtigheden beflaande Godsvereering, kortom de Hierarchij to willen verdedigen op grond, dat ,
wanneer het Christendom onder de woeste Germaanfche
volken vruchten zoude voortbrengen en invlocd op hen
hebben, bet juist in die zinnel~ke gedaante zich moest
vertoonen ; doch welke kracht van bewijs is daarin to
vinden ? Men kan immers geenszins bepalen , hoedanig
de uitwerking zou geweest zijn , wanneer de belijders
niet zoo verre van de oorfpronkelijke eenvoudigheiid des
geloofs waren afgeweken . Van achteren blijkt wel ,
dat die zinnelijke vormen veel bekoorlijks voor ruwe
volken hadden ; doch men gaat to verre , wanneer men
op de noodzakcl~kheid daarvan zoo zeer drukt . Want
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al bad dan ~ook de prediking der eigenlijke leer van
z u s in den beginne minder bijval gevonden, misjs
fchien ware de aanwinst van weinige waardige belijders
heilzamer in de gevolgen geweest, dan de fpaedige algemeene invoering van een verbasterd of zoogenaarad
Christendom . Hetzelfde kan men zegaen van de f} .elling (bl . 141) , dat de Koran van M o H A M M F ,D in de

handen der J7oorzienigheid het lverktuig werd, om allengs de hem aanhangende volken tot eenen middelba-

af-

ren trap van befchaving op to voeren, hen van de
goder9 of to trekken en hun heilzame zedelifke voorfchrifien in to prenten . Immers blinde gehechtheid aan
den Koran belemmert de vorderingen van den menfche-

lijken geest en is een bijkans onoverkomelijk beletfel
voor hoogere volmaking . Gewaagd en voor misduiding
vatbaar is, bl . 149 en volg . , de (telling : De P or-

zienigheid oordeelt de volken als volken reeds bier between ; geen volk is nog het heilige gerigt van God
mntgaan . De Schrijvcr drukt zich omtrent den dag ,
waczrop bepaald wend, dat Carthago uit de reeks der

onafhankelt ke volken zou worden uiigedelgd, zoo ftellig nit , alsof hij zelf mede in den Raad had gezeten,
ow de volken der aarde to rigten . Hij gnat to verve,
wanner hij telkens als met den vinger meent to kunr
nen aanwijzen , welke volksrampen de bepaalde ftraffe3
voor volksmisdaden of volksverkeerdheden waren . To
beperkt is bet menfchelijk verftand , om hier in bijzonderheden in to dringen . juist deze overdrijving gaf weleens aanleiding tot eene niet geheel ongegronde tegenfpraak . Dus zijn er ook vele uitzonderingen op datgene , wat de Schrijver , ten opzigte van bijzondere perfonen, als regel opgeeft, namelijk, dat, under het Goddelijk wereldbefluur , ieder hier op aarde allengs op die

plaats geraakt , waarop hj , bif de vermogens, die h
bezit , aan de burgerl/ke maatfchappaj , waartoe h
behoort , de meeste en nuttigftze dienflen kan bewijzen .

De geopperde tegenbedenkingen hadden beter beantwoord
kunnen worden . Zeer juist is weder de volgende aan-
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God doorvlecht den gang der lotgevallen van
elken mensch met eene doorloopende reeks van welbere'
kende leidingen en fchikkingen , om hem door dezelve tot
merking :

bereiking van godsdienflige en zedel!~ke volkomenheid
to brengen . Doch to onbepaald drukt de Schrijver zich
uit, waar hij betuigt : Laat het aangename niet meer
afgewisfeld worden door het onaangename - laat de
(mart uit de menfchel~yke zamenleving (uit bet menfchelijk leven) verd ! ncn , en er zal ook Been vreug,degevoel meer beflaan . Eene eeuwige lente zoude niets
bekoorlijks hebben . Zoo beweert hij ook, maar zonder
genoegzatnen grond , dat meestal zulke kinderen vroeg
`,veezen warden , die buiten het opzigt hunner ouders
het gelukkigst en best gedijen onder de handen van
vreemde opvoeders .
Rec . , die over dit werk in bet algemeen zeer gunflig oordeelt , meende echter eenige onnaauwkeurigheden niet onopgemerkt to moeten laten . Bij de behandeling van zoodanig onderwerp is er veel aan juistheid
van uitdrukking gelegen . De Schrijver volgt eene zeer
gewone manier van fpreken , wanneer hij zegt : De
ll'oorzienigheid weet , de Voorzienigheid doet , met de
Voorzienigheid twisten enz . ; Rec . zou evenwel liever
bet woord God gebruiken .
De vertaling is over bet geheel vloeijend en vrij zuiver . Slechts weinige fouten worded in dezelve gevonden , als bl . 35 en 128 het flof , in plaats van de flof;
bl . .129 flaat ballen, en luchtbolien worden bedoeld .
Even daardoor is een Germanism-us ; wij zeggen joist
daardoor . Het onderfcheid, dat bl . 222 en 223 tusfchen gelukzaligheid en geluk wordt gemaakt, komt
niet overeen met ons gewone fpraakgcbruik . Onjuist
is verder de uitdrukking : weezenjiand. De weezen maken Been' fland in de maatfchappij of wereld uit . Enkele gezegden of toefpelingen zullen misfchien niet even
duidelijk zijn voor alle lezers , b . v . : het bed van
PROCRUSTES, TANTALUS-kwalen, draad eener
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enz . Ook kan Rec . bet woord ondeelig,
offchoon bet weleens meer gebruikt wordt, niet goedkeuren . Ondeelige mensch is eene to letterlijke vertaling van bet uitheemfche individu . Hier en daar, vooral in bet gebruik van beelden , bemerkt men fporen van
Duitsch taaleigen . Doch dit zijn kleinigheden , die de
eigenlijke waarde des werks niet verminderen .
Rec . deelt , tot proeve , nog bet volgende mede
,, Men behoeft ongetwijfeld eene zekere opmerkzaamheid op zichzelven , op zijn inwendig leven , op de afwisfelende gefteldheid zijns gemoeds en op de beweegredenen zijner daden , om de leidingen Gods, in zoo
verre zij verbetering en veredeling van ons karakter ten
doel hebben , als zoodanig to erkennen . Veel ontgaat
bier de oplettendheid ook van hem, die met de meeste
naauwkeurigheid zichzelven gadeflaat, en vele wenken
der Voorzienigheid blijven dikwijls ongebruikt , omdat
de drang van tijdelijke bezigheden , omdat zorgen en
wereldfche belangen to hevige kracht uitoefenen , om
ons vrij en onpartijdig to doen oordeelen . Waar nu
aldus de inwendige mensch aan den uitwendigen words
opgeofferd, waar alles, zinnen, pogingen, wenfchen
en uitzigten, alleen wereldsch genot en aardfche vreugde bedoelt, of waar elke edele, godvruchtige gedachte
verzwolgen wordt door den vloed van nooit geeindigde
beroepsbezigheden, en bet aardfche aanfpraak maakt op
alle vermogens van verftand en hart, hoe kunnen daar
die heilige roepftemmen uit den Hemel gehoord, hoe
kunnen daar die vaderlijke leidingen Gods opgemerkt
en begrepen worden ? Altijd echter is bet de fchuld
van den mensch, wanneer de openbaringen eener hoogere wijsheid hem bier ontgaan, waar zij zich aan elk
opmerkzaam gemoed zoo zigtbaar vertoonen, wanneer
elk kenteeken door hem ongemerkt wordt voorbijgezien, waaraan de hemelfche Opvoeder kan herkend
worden ."
A R IA D N E
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Christelyke Morgen-overdenkingen voor alle dagen
Christelijke Zvond-overdenkingen
des jaars .
Door c . w . s P i E K E R, Theol . Dr . , Superintendent en eerfte Predikant to Frankfort aan den Oder .
II Deelen . Naar het Hoogduitsch . Te Haarlem,
bij de Wed. A . Loosjes, Pz . 1833, 1834. In gr .
8yo . 365 en 428 bl. f 6 - 30.

I

O

nder de ftichtelijke fchriften van deze foort, die zoo
wel oorfpronkelijk , als vertaald, in ons Land uitgekomen zijn , verdient eene vereerende plaats toegewezen
to worden aan dit werk van S P I E K E R , die als onderhoudend Schrijver voor de Jeugd reeds lang onder
ons bekend is . Er heerscht in hetzelve , over bet geheel genomen, een goede godsdienftige geest, een warm
gevoel en een Christelijke toon . De Natuur, en de
Goddelijke Woord-openbaring, vooral die des Evangelies ; de mensch , van de zijde zijns harten en zijner daden, in zijne tegenwoordige en toekomftige beftemming,
en bet menfchelijk leven , in zijne veelzijdige gedaanten
befchouwd ; dit zijn de hoofdonderwerpen , die de ftof
tot deze Overdenkingen opleveren .
Somtijds ftaat er
de eene of andere Bijbelplaats aan bet hoofd , die van
nabij of van verre aanleiding tot overdenking geeft : in
de aanhaling van dezelve heeft de Vertaler doorgaans de
overzetting van V A N D E R P A L M gevolgd . Bijzondere
gelegenheden , zoo als de Jaargetijden , de Christelijke
Feesten enz . , zijn ook in acht genomen , om bet godsdienftig gevoel op to wekken en to befturen . - De ftijl
is meestal duidelijk en niet onbevallig , en de vertaling
goed bewerkt . De meeste ftukjes zijn in proza , maar
worden ook wel eens afgewisfeld door poezij : in plaats
van deze laatfte , die in bet Hoogduitsch ook meest van
elders ontleend, en waarvan fommige niet uitftekend
waren , heeft de Vertaler verkozen , andere uit de Pfalmen, vroegere Nederlandfche Zededichters, en de Ge-
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zangen, bij verfchillende Christelijke Kerkgenootfchappen
gebruikelijk, over to nemen, en is bij de meeste Diet
ongelukkig in zijne keus geweest . Waarom hij evenwel niet „ even vrij uit de werken van latere Dichters
„ had mogen kiezen," begrijpt Rec . niet regt : bierdoor zou niet alleen „ welligt menige verheven ftrophe
,, opgenomen zijn ," maar ook deze en gene dichtftukjes van minder allooi of van duistere uitdrukking, die
nu voorkomen , voor betere hebben kunnen verwisfeld
worden . Zoo zouden ook bij de veranderingen , die cje
Vertaler in het overgenonrene bier en daar noodig gevonden heeft , voor min gepaste woorden, h . v . voor
Goel, nu en dan van den Zaligniaker gebruikt, ligtelijk
betere to geven geweest zijn : wat heeft men toch aan
woorden en fpreekwijzen, die onverflaanbaar of ongepast zijn, al noemt men ook nog zoo dierbaar, wat
men in een heilig duister meent to zien ?
Verre de meeste dezer Overdenkingen hebben een bepaald onderwerp : in eenige , vooral in die voor den
avond, vindt men losfe gedachten zonder zamenhang,
hetwelk doorgaans minder nuttig is , omdat bet de aandacht to zeer verdeelt en verftrooit . - De bier voor
komende ftukjes zijn, wat den vorm aangaat, door-gaans , wat zij naar den titel moeten zijn , Overdenkingen, wel afgewisfeld in bijzondere houding en rigting,
nu eens ftille befchouwing of bepeinzing , dan eons opmerking en redenering, hier toefpraak tot God, daar
alleenfpraak met zichzelven ; maar nooit worden bet ,
waartoe men in fommige ascetifche fchriften wel eens
vervalt , kleine preelcjes , waarin de Schrijver zich verbeeldt als Predikant in een huisgezin to komen prediken , doch waarvan wij met een wijs Man uit de Oudheid zouden zeggen : „ Alles heeft zijnen beftemden
„ tijd ." -- Dat er in een werk van dezen aard wel eens
herhalingen voorkomen, zal niemand verwonderen : zelfs
heeft Rec . ftukjes gevonden , waar niet alleen voor de
derde of vierde maal dezelfde tekst aan bet hoofd itaat,
tnaar ook enkele , die , gedeelteli.jk althans , woordelfjk
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dezelfde zijn . -- Voorts bebben deze Overdenkingen
doorgaans de goede eigenfchap, dat zij kort zijn ; in het
eerfte Deel door elkander niet langer, in bet t :veede iets
langer dan d6ne bladzijde : zij kunnen dus , bij korte
tijdsgelegenheid, op zichzelve ftichtelijk gelezen worden,
maar behoieven ook, bij ilechts een weinig meer ruimte
van tijd, de eigenlijke Bijbellezing of andere godsdienftige lectuur niet to verdringen .
Voor bet overige fpreekt bet van zelf , dat wij ons, bij
een werk, als dit is, in geene breedvoerige opgave of bijzondere beoordeeling kunnen inlaten, en dat er in zulk eene
menigte van ftukjes wel cens zijn, op welke-wij de eene of
andere bedenking zouden kunnen maken . - E6ne algemeene
aanmerking wil Rec. niet terughouden, namelijk dat cut
werk hier en daar niet vrij is van een gebrek , ook in
vroegere ftichtelijke fchriften , b . v. in die van z i v AT E R, E W A L D en anderen , Inaar al to dikwijls voorkolnende ; to weten, dat cr van de aangehaalde Bijbelplaatfen fom .tijds zulk eene praktifche nanwending gemaakt words, die met eene goede uitlegging niet beftaanbaar, en voor de goede praktijk des Christendouas
niet zelden fchadelijk is : hij bedoelt vooral zulke plastfen, die, met voorbijzien van bet locale, temporele eta
perfonele , zoo als zij daar luiden , als algemeen goldende uitfpraken worden aangemerkt . Zoo is bet b . v. met
(it bekende pleats , M A T T H . XXVIII : 20, die in het
eerfte Deel driemaal , en in bet tweede nog eens ten
grondflag gelegd wordt : zij komt daar {feeds voor ais
eene perfoonlijke belofte voor elken Christen, waarbij
dan, gelijk ook door anderen zoo dikwijls gefchiedt,
het ganfche beftuur over der Christenen zedelijkheid,
lotbefchikking en gelukzaligheid als van God geheel op
j E Z U S C H R I S T U S words overgebragt : de zamenhang nogtans, waarin die woorden voorkomen, fchijnt ons
genoegzaam to toonen , dat zij zien op de voortdurende
betrekking , die 1 E Z U S C H R I S T U S houden zou op
zijne Apostelen , en tevens de inftandhouding der Christelijke Kerk aanduiden , die zij zouden ftichten . -- Een
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ander voorbeeld! D . I, bl . 73, 74, flelt de Schrijver
aan het hoofd j o A N . XIV : 17, en verftaat die woorden van den zedelijl en invloed van Gods Geest op den
mensch in het algemeen : maar een eenvoudig inzien van
die plaats kan immers zelfs den ongeleerden Lezer leeren , dat j E z u s aldaar fpreekt van de buitengewone
gaven des Geestes, aan zijne Apostelen mede to deelen ;
en dat dus ook de woorden, vs . 12, niet aan ons kunnen vervuld worden, (gelijk s P I E K E R vervolgens zegt)
maar, vergel . vs . 11, op de wonderwerken zien . - Bij
de plaats, M A T T H . V : 6, die zoo wel op zichzelve,
als door het gebruik van het woord geregtigheid, vs .
10 en 20, duidelijk toont, dat er begeerte naar ware
deugd, en de bevrediging hiervan door het volkomen
onderwijs des Zaligmakers , door bedoeld wordt ; hierbij
kon Rec . naauwelijks zijne oogen gelooven, toen hij zag,
dat S P I E K E R , D . I, bl . 213, 214, er door fchijnt
to verftaan „ de begeerte naar de verzoening met den
„ Heiligen en Regtvaardigen door den eeuwigen Midde• laar J E z u s C H R I S T U S ," en als parallel aan to
merken z u c . I : 53 . Te meer verwonderde hij zich
hierover , toen hij diezelfde plaats D . II , bl . 69 , 70 ,
weder aan het hoofd vond, met deze terftond hierop
volgende woorden : „ De wet der geregtigheid flaat gefchreven in ons hart , en wij gevoelen ons genoopt
• fchreven
en gedrongen naar de hoogfte volmaking to ilreven ,"
en waar ook verder de ware zin der plaats dooifchemerde. - Wil men nog een ander proefje , ziehier ,
wat D . II, bl . 266, woordelijk to lezen flaat : , Zij (de
„ naar Emmaus gaande vrienden van j E z u s) hadden hem
• verzocht , toen zij in het vlek gekomen waren : Blijf
„ met ons , want het gaat naar den avond , en de dag
• is aan het dalen . (L U K A S XXIV : 23-32 .) Zoo
„ roep ik ook iederen avond, opdat mijne ziel vrede
„ vinde in den Heer . Zoo bid ik elken morgen , opdat
• de Heilige mij door bet leven geleide " enz . (! !) Waarlijk, bij zulk eene wankelbare uitlegging en wonderlijke
toepasf ng kan men van den Bijbel alles maken ; en bij
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zoodanig een Bijbelgebruik, of liever misbruik, waggelt
men been naar Mysticismus en Pietismus . - Wij zouden meer voorbeelden van then aard kunnen aanhalen ;
maar het gezegde moge genoeg zijn, om to doen zien,
dat wij wel veel reden hebben, om het bewuste work
over hot geheel tot godsdienflige fhchting aan to prijzen , Inaar nogtans raden , met oordeel des onderfcheids
to lezen., en het heldere onderzoek des Bijbels zelv' niet
na to laten .
De Circulaire van den 26 Julii 1832 , bevattende eene
Lijst van Geneesmiddelen tegen den l4ziatifchen Braakloop, uitgefchreven door de Provinciale Commisfie van
Geneeskundig Onderzock en Toevoorzigt, refiderende
to Groningen , getoetst aan doelinatigheid, billzjkheid
en regt , door n . E E K MVI A, Med. Doct . , benevens
handhaving der waarheid, tegen de befchuldiging van
pligtverzuinz , den Schrijver, wegens zijn protesteren
tegen bovengenoemde Circulaire, gedaan door z~yn
H. E . G . den Heer Gouverneur van de Provincie
Groningen . Te Winfchoten, bij 1-1 . V . Huifingh .
1834 . In gr . 8vo . XII en 102 bl . f : - 90.

M et opzet fchreven wij dozen titel in zijn geheel af, om-

dat men daardoor in eens met de arekking van dit booksken kan bekend worden . Wij deden dit to meer, omdat
wij, dusdoende , niet zullen behoeven to treden in eene
breedvoerige uiteenzetting van een gefchil , bij hetwelk
eigenlijk het grootfke gedeelte van het Publiek weinig
belang heeft, en welks beoordeeling nog minder aantrekkelijks heeft . Hot valt toch zeer moeijelijk, in dergelijke
gevallen een oordeel to vellen , waarmede alre partijen tevreden zijn : dewijl elke partij meent hot refit aan hare
zijde to hebben , keert altijd do eene of andere onvoldaan van de beoordeeling terug . To regt zegt ook de
Schrijver in de XVlde Afd . van zijn gefchrift, begin-
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nende met hot Motto : Pro captu lectoris habent flea
fata libelli . Het oordeel over het in deze bladen verhtandelde zal zeker verfchillende zijn , naar het fland-

punt, waarop men zich plaatst, en naar het perfoneel
karakter van ieder beoordeelaar. Intusfchen er ligt toch
eerie daadzaak ten grond van bet gefchil, wier beoordeeling niet geheel van plaats en perfoon afhankelijk is .

in gevolge bl . 90, voorgekomen, dat deze
zaak door den verdediger of verweerder niet geheel juist
is opgevat. Wij (de verweerder vergeve bet ons , inthen wij niet op bet regte flandpunt flaan) meenen to
befpeuren , dat de Heer E E K III A telkens met elkander
verwart de yr jheid van den Geneesheer en zekere onHot is ons,

derwerping aan de wet, welke MET RE GT kan gevorderd worden van elk , die , door er geneesmiddelen op
na to houden, in de orde der mediejnbereiders TEVENS
eene plaats inneemt . Als Gencesheer is de Heer E E K M A,

al ware hij ook geen VRIJE FRIES (bl . 93) , toch yr j ,
geheel yr j , en alleen verantwoordelijk voor den opperflen Regter ; maar, wanneer hij goedvindt er geneesmiddelen op na to houden , vervalt hij van zelf onder de
verpligtingen , die to dozen de wet in bet algemeen elk
en een iegelijk voorfchrijft, en., naar omflandigheden,
gebiedend eifchen moot . Deze legt waarlijk in . ons goede land niemand bet j uk op , einfach zu gehorchen ,
nicht zu raifonniren , maar kan toch geen protest gedoogen, hetwelk niet tot bedenkingen zich bepaalt, maar
dadelijk weigert to gehoorzamen . Wij houden ons verzekerd , dat de handelwijze van den Heer E E K M A ,
onder de gegevene omflandigheden , zelfs in die landen ,
waar de Liberaliteit bet luidst wordt uitgekraaid , andere gevolgen voor die protesteerden naar zich zoude
gefleept hebben .
Doch mengen wij ons niet vercler in een gefchil, betwelk , had de Heer E E K 8I A or iets over avillen zeggen , veel korter had kunnen afgedaan worden . Wat
hebben toch PALMERSTON en TALLEYRAN- D
met doze Circulaire gemeen (bl . 95) ? om van vele an-
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dere uitweidingen niet to fpreken, die, offchoon zij waarheid bevatten , haar op eene verkeerde plaats en niet
altijd even gepast voorftellen, waardoor de goede zaak
meer nadeel lijdt , dan voordeel wordt aangebragt . Er
komen zelfs hier en daar uitdrukkingen voor, welke,
als hoogst ongepast , afkeuring zouden verdienen , inthen men niet mogt vooronderftellen, dat zij den Schrijver onbedachtzaam ontvallen zijn , b . v . bl . 80 ; maar ,
hoe zulks dan overeen to brengen met bl . XII Voorberigt ? ,, Vat is eene genoegzame hoeveelheid ? Zoude
„ men niet zeggen , dat de Commisfie in den RAAD
„ G o D s had gezeten en juist wist , met welke en hoe
„ vele middelen men den Aziatifchen braakloop moest
„ aantasten" enz .
Behalve bet Voorberigt , XII bladzijden lang , waardoor men voor het grootfte gedeelte reeds met de zaak
bekend wordt gemaakt, zijn bl . 1-98 meest aan de behandeling der Circulaire gewijd en tegen de Prov . Geneesk .
Commisfie gerigt ; terwijl van bl . 98 102 de waarheid
tegen den Heer Gouverneur wordt gehandhaafd . De toetfing der Circulaire is in zestien § § verdeeld, prijkende
elk met ten Latijnsch opfchrift . Vier, zoo in het Nederduitsch als Latijn , gaan het Voorberigt vooraf . Door
aanhalingen uit oudere en nieuwere Dichters , door uitweidingen over gefchiedenis , ftaatkunde enz . toont de
Schrijver ten man to zijn , ervaren in meerdere wetenfchappen, dan die volftrekt tot zijn beroep noodig zijn .
Van zichzelven zegt hij , een braaf, eerlijk en cordaat
man to zijn . Offchoon uit itijl en aanhalingen hier en
dear blijkt, dat de Schrijver, gelijk hij zelf zegt, zich
met de uitgave niet gehaast heeft, kan men evenwel niet
merken , dat de tijd veel invloeds gehad heeft op de
verzachting van al to fcherpe uitdrukkingen ; en wanneer de Schrijver vermoedt , dat iemand bier en daar
nog wat fcherps zal vinden , is het ons voorgekomen ,
dat dit filer en daar wel had mogen weggelaten word-en .
Het ware welligt beter geweest , dat de Schrijver alles
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aan den tijd overgelaten, en , zich eerst met de uitgaaf niet gehaast hebbende , haar later in bet geheel niet
bewerkftelligd had .
Gefchied- en Letterkundig Mengelwerk, door Mr .
S C H E L T E M A.
bij J .
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bl.

G. van Terveen en Zoon .
f 2 - 20 .

j.

Vden Deels 2de Stuk . Te Utrecht ,
1833 . In gr . 8vo .

D e bijdragen van den verdienftelijken

Nestor onzer Ge .
fchied- en Oudheidkunde in dit ftuk van bet Mengelwerk zijn weder van zeer verfchillenden aard .
Wij kunnen niet zeggen , dat 's mans Aanfpraak , als Voorzitter van bet Utrechtfche Genootfchap , in 1832, ons bijzonder voldaan heeft : zij bepaalt zich tot de loffelijke
vermelding der in dat jaar overledene Leden des Genootfchaps ; en dan nog wordt van de Heeren B U S C H en
THOMAS SEN A THUESSINK, maar vooralvanden
Generaal V 0 E T , als uitgemunt hebbende in zulke vakken
van wetenfchap , waarin de fpreker een vreemdeling is ,
flechts kortelijk gewaagd . Omtrent W E S T E R B A E N,
als reeds door eene vroegere Lofrede van Do . S W A R T
bekend , bepaalt zich de fpreker eenvoudig tot bet kenmerken van deszelfs fchrjfftt~l in die werken, welke
niet tot zj n hoofdberoep behoorden ; en van K O N I N G ,
hoewel, even als W E S T E R B A E N, zijn' bijzonderen
vriend, zegt de Heer S C ii E L T E M A genoegzaam niets,
maar befpaart dit voor eene breedvoerige Levensfchets ,
to plaatfen voor bet derde ftuk van K O N I N G'S B%jdragen . - Daarop volgt bet berigt aangaande een oud
Altaar , eenigzins naar een Hunebed gelijl ende , in bet
Stichtfche dorp de Vuurfche. Niet deze fteenhoop zelf,
die, kleiner dan de eigenlijke Hunebedden, flechts e6nen
dekfteen heeft gn ook elders voorkomt, maar de plaats
alleen, waar dezelve gevonden wordt, de helachtige ftreek in bet Noorden van Utrecht bij Gooiland,
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Waar men vroeger dergelijke altaren nimmer ontdekt
lleeft , maakt bet zeldzame en merkwaardige uit . Het

gefloten Boek , of de nieucwe Hollandfche count , (1680)
en bet lets over de namen onzer laagfte geldfpecien,
beteekenen niet veel ; men kan met mededeelingen uit de
oude dons wel eens to ver gaan . Alleen de afkomst van
den Zeeuwfchen duit van 1754, met de woorden : luctor
et ementor, is nog al aardig . Des to belangrijker is bet

llaatsfluk , ten bewijze der ongemeene werkzaamheid van
den grooten , van den onvergelijkelijken j 0 H A N D E
W I T T . Ilet is droevig, dat tegenwoordig verfcheidene,
zoo wel duisterlingen als valfche Liberalen, die R o B E sp i E R R E en alwat jakob/nsch is prijzen , (men heeft
enkele zoodanigen in ons Vaderland) zich in een verbond der fnoodheid vereenigen , om den grooten , den
edelen, den onbaatzuchtigen Staatsman to verguizen, en
zijnen moord door bet gemeen to vergoelijken . Dat
zij bet hier geboekte lezen en -- blozen , zoo zij nog
kunnen ! Onbegrijpelijk, bijna ongeloofelijk was de werkzaamheid van den Raadpenfionaris . Gedurende de eerfle
v jftien jaren van zijne ambtsverrigtingen had hij , blijkens de Registers, bijna zoo veel gedaan als zijne voorgangers in zevenenzestig jaren, o L D r. N B A R N E V E L D T
daaronder begrepea ! om nu nog niet eens van de bijzondere Commisfien , zoo in de Vergadering van Holland
als in de Generaliteit waargenomen, en de briefwisfeling
met buitenlandfche Ministers to fpreken, die aan D E W I T T
veel talrijker werkzaamheden verfchaften, dan aan eenigen
vroegeren Advocaat van Holland of Raadpenfionaris .
Nimmer rekende hij iets voor de buitengewone onkosten
van briefport, vuur, licht, werkzaamheden aan zijn huis,
enz . voor den hem toegeflanen Commis en vijf klerken .
En wat genoot hij voor dit alles , gedurende de vijftien
eerfle jaren van zijn befluur ? Drieduizend gulden ! De
Man , die meer dan eens over bet lot van Europa befchikte, trok drieduizend gulden ! Dat de liberale fchreeuwers om een' goedkoopen Regeringsvorm , in Engeland,
Frankr#k en elders, welken bet flechts om vette ambten
BOEKBP.SCH . 1834 . ATo . 13 .
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voor zichzelve to doen is , - dat do tallooze ambtjagers en audii?ntieloopers in ons land , die voor do matigite dieniten , en fomtijds voor halve finecuren , eerie gelijke jaarwedde als D E W I T T verlangen en fomtijds verkrijgen, zich fchamen ! Daarenboven had D E W I T T,
door zuinigheid en wettige reductie (tegen voile betaling
der hoofdfom) der interesfen van 's lands fchuld van 5
op 4 ten honderd , den Staat van Holland jaarlijks elf
tonnen gouds uitgefpaard, behalve nog vele andere bezuinigingen . Bij het ontdekken van zoo vele verdienften, wilden 's lands dankbare Vaderen den waardigen
Man eene belooning van honderdduizend gulden geven .
Slechts 66ne ftem kuipte daartegen bij de Dordfche Regoring, en wierp hot work in duigen . Het was de ftem
van j O H A N D E W I T T! (Zie bl . 102 .) Waarom rigt
de dankbare nakomelingfchap dozen c A T 0 zijner Eeuwe
geen ftandbeeld op ?
Een ander zeer belangrijk ftuk is het herhaal van den
aanval der Franfchen op Aardenburg in Juni71672, eene
der fchoonfle Epifoden uit de Gefchiedenis van dit voor
altijd onvergetelijke jaar . Hot is een echt verhaal dier overwinning, waarbij driehonderd wakkere burgers en foldacen
negenduizend Franfchen, die hot flecht verfterkte ftadje
(men had reeds ernitig aan eene geheele flechting der vestingwerken gedacht) kwamen aanvallen , niet alleen volkomen op de vlugt floegen , maar zelfs zeshonderd-twintig man gevangen namen, waaronder eon Luitenant-Kolonel en achtendertig mindere Officieren . De Schrijver des
Mengeliverks heeft uit zijne aanteekeningen nog menige
bijzonderheid gevoegd bij dit allezins authentieke verhaal .
De Doopsgezinden to ilardenburg hadden , fchoon het
bloedvergieten tegen hunne godsdienftige denkwijze en
belijdenis ftreed , echter, door hot inwinnen van belangrijke berigten en hot aanbrengen van verkwikkingen aan
de ftrijders , zoo vole gewigtige dienfen gedaan, dat
de Regering hun daarvan openlijk eon vereerend getuigenis gaf.
Na doze twee belangrijke onderwerpen , zoo naauw
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met den roem onzes Vaderlands in 11aat- en krijgskunde
zamenhangende, ontvangen wij nu weder een aantal ftukken, die ons van veel mindere gehalte toefchijnen, en waarvan wij rondborftig verklaren , dat fommige , naar ons
inzien, wel ongedrukt hadden mogen blijven . Zoo vonden wij niets in het platte rijm : Olde Garrits Klage
fiber dieter gegenwkrtige Welt , in het OverzjsfelschWestfaalfche dialekt onzer Oostelijke grensbewoners .
Wanneer zulke volksrijmpjes zich door niets anders dan
door hunnen tongval aanbevelen , mogen dezelve wel
wegblijven, even als de wonderlijke inval van zekeren
Utrecht/chen Edelman n1 E Y S T E R s in de zeventiende
Eeuw, (wiens verdienfien de Heer s c IL E L T E M A veel to
hoog opvijzelt) die den zonderlingen inval had, om eenen
grooten keifteen op de markt to 1mersfoord to plaatfen .
Zoo iets was toch geen blijk van de bijzondere wiysheid
onzer voorzaten ! M E Y s T E R s was in 't geheel een
projectmaker : hij wilde Utrecht tot eene koopftad van
den eerflen rang , met eene haven aan de Zuiderzee ,
maken! Zeer nuttige aanmerkingen, daarentegen, geeft
S C H E L T E D1 A in zijne kritiek der misgeboorte , Guillaume de Nasfau, drame historique (menfonger) et
lyrique, par D U R A N D . Doch waarom in 't algemeen de
behandeling der Ge/chiedenis in romantifche tafereelen
zoo fcherp gehekeld, en met name de heerlijke Romans
van den mensch- en gefchiedkenner w A L T E R S C o T T
(dien de Schrijver, op eene waarlijk onbegrijpelijke wijze,
W ILL I A M S C HOT T noemt) zoo laag gefteld moeten
worden , begrijpen wij niet . Dit zijn toch aanvullingen der Gefchiedenis , door de fchildering der zeden ,
gebruiken en denkwijze in de onderfcheidene Eeuwen . Bijdragen uit S C H E L T E M A'S Inalecta Wittiana (wegens J . D E W I T T) en verbeteringen in het fiukje over
de Namen der Geldfpecien befluiten het boek .
Het verwondert ons, bij eenen Letterkundige als
S C H E L T E M A taalfouter, to vinden . Dus lezen wij
tweemaal, (en dus niet als drukfout) bI . 16 en 21 : „ hij
lag zich toe" voor : hij leide zich toe . Op bl . 68 ,
Oo 2
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69 vinden wij de jaartallen 1658 en 1568 , die blijkbaar
beide 1668 mocten zijn . -- Dat de geachte Schrijver met
het oordeei des onderfcheids deze over 't geheel hoogstbelangrijkc verzamcling moge voortzetten , is onze vurige wensch .
Zeden, Gewoonten en Iluifel j k Leven der Noord-4merikanen,
door Mist ifs T R 0 L L 0 P E befchreven , na een d •i ejarig
verbl jf in de Vereenigde Staten : (gevolgd naar den vierden
Engelfchen Druk .) II Deelen . Te Haarlem, b j de Wed.
A . Loosjes , Pz . 1833 . In gr. 8vo . Te zamen VIII en 493
bl. f 4-80 .
Yerfcheidenheden , Landen en Volkeren betreffende , getrokken
uit de jor?gfle en belangr jkfle Reisbefchrijvingen , door J . G .
S 0 M as E R , Hoogleeraar to Praag . II Deelen . Te Brnflerdarn,
b j ten Brink en de Vries . 1833. In gr. 8yo . Te zamen 540
bl.f5-60 .

Veelai moeten wij , bij de aankondi8ing van vertalingen, aan

onszelven vragen : waarom is aan dic of dat week de eer der
vertaling bewezen, indien zoo jets nog eene eer kan gerekend
worden in een land , waar bijna alles , wat elders in het licht
verfchijnt, dadelijk words overgezet, alsof bet de bevrediging eener eerfle behoefte gold ! Doch bij de vermelding van
deze werken van .1IIiStrifs T R 0 L L 0 P E en Prof. s o m m E R
behoeven wij die vraag niet to doen ; wij verheugen ons integendeel er over, dat onze Letterkunde door de vertolking
van zulke gefchriften verrijkt en verf erd words ; en inzonderheid bet werk van MiStr . T R 0 L L 0 P E fchijut ons uiterst
belaugrijk en leerzaam, vooral in de tegenwoordige tijdsom .
ilandigheden. Hoe velen befchouwen de Vereenigde Staten
van Noord-Amerika als bet gelukkigfie land op ouzen aardbodem ; deszelfs bewoners als bet yolk, dat alien anderen
volken ten voorbeelde flrekken moot! Maar men leze, was
bier, met blijkbare waarheidsliefde, wordt medegedeeld : en
hoe veel men dan bij de Noord-Amerikanen zal aantreffen,
dat toejuiching en navolging verdient ; hoe gunflig men in
fommige opzigten over de ftad lWashington, baar Kapitool en
verdere hoofdgebouwen, over vele andere plaatfen en fom-
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mige inrigtingen bij de Noord-Amerikanen moge oordeelen ,
in bet algemeen zal men de burgers der Verceni,de Staten
niet langer als een waarlijk befchaafd, als cen beminnelijk
en gelnkkig, zelfs niet eens als een echt vrijheidlievend yolk
kunnen blijven befchouwen . Laat Inen al eens toeflemmen , dat
de Schrijffler, als eene Engelfche, niet gelleel onpartijdig in
hare oordeelvellingen is ; de ontmoetingen, die zij ons zoo
eenvoudig en ongekunfleld mededeelt, de waarnemingen, die
zij gedurig deed en waarvan zij ons verflag geeft, kunnen
niet verzonnen zijn . En is bet dan wel eene wenfchelijke
zaak, in een land to leven, waar de behoeftige to trotsch
Is , om zijnen dank to betuigen voor een gefchenk , en daarom altijd flechts leenen wil , ten einde toch niet to moeten
zeggen : ik bedank u, offchoon hij leent met bet voornemen
van nimmer weder to geven ? In een land, waar niemand
voor geld u dienen wil, maar alleen behulpzaanz wezen tot
wederopzeggens toe, of tot zoo lang een fraai kleedingsftuk
door de betaald wordende behulpzaamheid is overgewonnen?
In een land, waar een vader boete moet betalen, indien hij
zijn kind kastijdt, en then ten gevolge een vader tot betaling
dier boete veroordeeld werd, op de befchuldiging van zijn
twaalfjarig zoontje, hetwelk bleek gejlagen to z?jn, onzdat
het gelogen had? In een land, wnar, bet Befinur zich met
geenerlei godsdienftige inrigting moeijende, de rondzwervende
geestelijken van allerlei, bijna ontelbaar vele, gezindten
leven van de gefchenken der vrouwen , welke uitgefloten zijn
van bet gezellig verkeer , en geene andere nitfpanning kennen,
dan de dweepzuchtige godsdienflige vergaderingen, revivals
genoemd ? In een land
Maar genoeg ! Wij, Nederlanders,
behoeven ten minfle zoo min op bet geiuk, als op de vrijheid en gelijkheid der Noord-Anserikanen, jaloersch to zijn.
Oak bet werk van den Hoogleeraar 3 O M M E R levert eene
onderhoudende en leerzame lectuur op . Het beflaat nit
fragmenten van verfchillende reis-, land- en plaatsbefcbrijvingen . Onder anderen trok onze oplettendheid hetgeen wij
vonden D . 11, bl . 129, (Reis van den Bisfchop H E B E R
door een gedeelte van Indie) omtrent den overgang van de
helderder in de donkerder menfchenkleuren : „ De bier geborene Portugezen trouwen flechts onder elkander, of op
zijn hoogst met Europeanen ; evenwel zijn zij , gedurende
hun verblijf van drie eeuwen in Indie, zoo zwart geworden sls Kajers, ' „ Zeker vindt men bij den Neger nog an-
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dere eigenheden, die de Indlaan nlet bezic, en van welke
men ook bij de Portugefche Kolonisten geen fpoor vindt. . . .
Maar wanneer de hitte der zon op zichzelve de eene verandering voortbrengt, zoo kunnen immers andere eigenheden
van bet klimaac weder hare bijzondere veranderingen bewerken ; en wanneer nu zulke eigenheden drie- of vierduizend
jaren lang onafgebroken voortwerken, wie kan dan bepalen, waar de grenzen dezer werking zijn?" Verder op bl .
137, nit dezelfde Reis, over den oorfprong der zoogenaamde Heidens, wier oude taal een tongval der Hindoestanfche
is , en die eigenlijk in Perzie, als omzwervende flammen ,
zouden to huis behooren, alwaar zij reeds vdbr c Y R u S
fchijnen geleefd to hebben ; zoodat, to oordeelen naar de
opgave van zekeren Moltammedaan A B n u L L A II , Perzie,
en geenszins Indie, bet oorfpronkelijke moederland van dat
zwervende yolk zijn zou . - Over bet geheel hebben wij
dan ook dit werk met genoegen gelezen, en durven bet,
even als bet eerst aangekondigde, rnimfchoots aanbevelen ;
niets meer bejammerende , dan dat plaatsgebrek ons verbiedt,
omtrent beide in verdere bijzonderheden to treden .
Redekunst voor Cymna/ien en eerstbeginnende Redenaars, door
J. P fI L LEN B E R G . Naar her Hoogduitsch. Te Leiden, b i

S . en J . Luchtmans .

In gr. 8vo . XII en 156 bl. f 1-50 .

Recenfent heeft dit boekje met belangftelling en genoegen
gelezen . Het bevat wel niets nieuws ; niets , dat men ook
niet elders , en foms -- wij moeten bet erkennen - juister
en vollediger behandeld vindt . Maar men kan toch den ge .
leerden Schrijver, thans Hoogleeraar in de Wijsbegeerte to
Paderborn, de verdienite niet ontzeggen, dat hij de voornaamfte regelen der Redekunst in een beknopt beflek en eene
geleidelijke orde heeft voorgedragen ; terwijl bovendien zijn
werkje, gelijk de Vertaler in de Voorrede to refit heeft aangemerkt, zich door dat praktifche onderfcheidt, 't welk in
de meeste fchriften over dit onderwerp wordt gemist . Alles words met voorbeelden opgehelderd, waardoor de geftelde
regel dadelijk wordt toegepast en geflaafd .
Na de Inleiding, waarin eene juiste bepaling der Welfprekendheid voorkomt , § 1 : „ Welfprekendheid is de kunst om
„ (door middel der Spraak) den wil van anderen to buigen
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of to leiden : de kunst van overreden ; of ook : lbelfprekendheid is de kunst om den wil van anderen door goede
beweegredenen aan to fporen tot het itreven naar een goed
doel ," wordt 1 . over de binding, 11 . over de Rangfchik-

king, III . over de Gedachte - uitdrukking of den St l , en IV .
over de Uitfpraak en Gebaarmaking gehandeld . Het tweede
deel, over de Rangfchikking, komt ons voor met de meeste
zorg bewerkt to zijn . Enkele zaken evenwel, als b . v .
de Overgangen , § 26, III , een zoo belangrijk als moeijelijk punt, en bet Slot, (Peroratio , Epilogus) § 27, zijn veel
to kort en to oppervlakkig behandeld . Zoo had ook in bet
derde deel, onder anderen, over bet gewigtig onderfcheid

tusfchen poetifche en rhetorifche figuren wel lets meet mogen gezegd worden, dan nit § 60 en de volgende kan worden opgemaakt, 't geen ons niet verder brengt dan de onbepaalde ftelling op bl . 100 : „ Echter vergeet hij niet,

• (de Redenaar namelijk) dat hij geen Dichter is en de

„ allerhoogite vlugt niet nemen magi' Doch wij onthouden ons van verdere aanmerkingen . - De kundige Vertaler, die zich onder de Voorrede bekend maakt met de initiale letters P . H . T . to T. . ., heeft zich van zijne taak
loffelijk gekweten, en door de aanhalingen nit vaderlandfche
Schrijvers, in de plaats der Hoogduitfche, die in bet oorfpronkelijke voorkomen, bet boekje voor zijne landgenooten
bruikbaarder gemaakt .

Zamenjlel der Christelyke Zedekunde, door Dr .
H A R D.

F . V . REIN-

IXde Deel, bevattende de Bladwyzers over hot

geheele Werk . Te Deventer en Franeker, by A . J . van
den Sigtenhorst en G. IJpma . 1833 . In gr. 8vo . XL en
320 b1. f4- :

Met dit Deel is nu bet voortreffelijke werk van
HA R D

REIN-

in ooze taal geheel overgebragt, veel beter dan dit

vroeger bet geval is geweest .
• Naar den wensch van den nu zaligen Schrijver," zoo
berigt c . F. B A RT Z S C H in bet Voorberigt bl . IV , „ moesten
„ er vier bladwijzers voor dit zijn werk gemaakt worden .
„ A . Bladwijzer der voornaamfte zaken . Deze moest, daar

• er reeds v66r ieder Deel een algemeen overzigt van den
„ inhoud gegeven was," (In ons Hoogduitsch exemplasr
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ontbreekt dit in Vcer Band, 1815 .) ,, zoo gebijzonderd en
~, volledig als maar mogelijk is gemaakc worden, opdat geen
„ ontwikkeld denkbeeld of behandelde flof onaangeroerd
„ bleef, en hetgeen tot ieder onderwerp behoort in bet
„ korte kon worden overzien . B . Bladwijzer van tekflen,
,, of eene, naar de orde der Bijbelboeken ingerigte, aanwij„ zing van plaatfen der H . Schrift, die of in bet werk
„ zelve of in de aanmerkingen zijn aangehaald . C . Bladwij„ zer van Bijbelplaatfen, die door den Schrijver in den tekst
,, of in de aanmerkingen zijn opgehelderd . D . Letterkunr dige bladwijzer, of eene alphabetifche opgaaf van oude
„ en nieuwe Schrijvers en van derzelver werken, welke in
„ de aanmerkingen zijn aangehaald . Hier kan men met cdn
„ oogopflag overzien, bij wien der oude Schrijvers en in
„ welke fchriften van hen bet meeste zedekundige onder„ rigs to vinden is , en zij , die deze fchriften om de zede„ leer wenfchen to lezen, kunnen zich bij bet kiezen van
„ dezelve hiernaar rigten . Deze aanmerking geldt ook omtrent de nieuwere Schrijvers ." -- In de Hoogduitfche
trent
uitgaaf is dan ook aan dezen wensch van REINI-ARD fliptelijk voldaan . De Nederduitfche Vertaler is hiervan eenig_
zins afgeweken. In de eerfle plaats wordt bier medegedeeld
Korte inhoud van bet geheele werk, bl . III-XL . Offchoon
v66r ieder Deel deze inhoudsopgaaf flukswijze voorkomt,
is de geheele opgaaf bier in geenen deele overbodig . Hierop volgt Letterkundig Register, bl . 1-132. Vervolgens Bladw~zer der voornaanmJle zaken, bl . 133-317 . Eindelijk List
der opgehelderde Schriftuurplaatfen, bl . 318-320 . Geheel
overgeflagen is de Bladwlzer der aangehaalde tekflen, die
in de oorfpronkelijke uitgaaf voorkomt, S . 247-326 . Offchoon de Eerw . M 0 LH Uv S EP. zekerlijk meent reden to
hebben dit Register voorbij to gaan, gelooven wij Loch ,
dat hij beter had gedaan, wanneer bij oolt dat fluk had
medegedeeld . Het moge in uitlegkundige werken kunnen
volflaan, de wezenlijk opgehelderde Bijbelplaatfen op to geven, bet oogmerk van RE I N II A R D zelven en de aard van
dit Zamenflel der Zedekunde fchijnen ons toe, ook bet bier
voorbijgegane to eifchen . Wij wenfchen intusfchen den Vertaler geluk met zijn welvolbragt werk, en hopen, dat de
Uitgevers op den duur de vruchten plukken 'van de kosten,
befteed aan een klasfiek werk, dat niet fpoedig door de banden en den boekhandel vliegt , maar blijvende waarde be-
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houden zal bij hen, voor wie BErNxARD hetzelve beflemd
heeft, - bij hen namelijk, die diepere en geleerde kennis
van de Moraal des Christendoms, van wege hunne roeping, zich moeten eigen maken, of uit eigene begeerte en
neiging willen verfchaffen .
Beknopte Schets der Algemeene Gefchiedenis , van de fchepping der wereld tot op onzen ti d . Door j . K W A N T E s .
Te Amfierdam, b~ J . C. van Kesteren . In kl. 8vo . 204
BI. f :-80 .
De Heer K W A NT E S heeft eene niet gemakkelijke taak op
eene verdienftelijke wijze volbragt : want, inderdaad, de
fchets is beknopt, en bet gegeven overzigt der algemeene Gefchiedenis zoo volledig, als noodig is , om eerstbeginnende
beoefenaars een kader in bet hoofd to prenten, dat zij bij
verder onderzoek telkens kunnen aanvullen en verrijken . Op
eenige onnaauwkeurigheden en andere in het oog vallende feilen
moeten wij echter den Schrijver opmerkzaam waken .
Inleiding, bi . VIII . Het eerile tijdvak
nagenoeg (lees
ruin) ze9tien en eene halve eeuw.
Bl . 3 van bet werk zeif wordt de Zondvloed gefteld op
2350 jaren v66r Christus ; doch daar de Schrijver de geboorte van den Zaligmaker flelt in bet jaar der wereld 4000, en
de Zondvloed ten jare der wereld 1656 is voorgevallen, zoo
zou dat zijn 2346 jaren v66r Christus .
B1 . 7, vergeleken met de Tijdrekenkundige Tafel bI . 13,
plaatst de vestiging der Herdersvorften in Egypte v66r Abraham . Daar zij omftreeks 300 jaren er geregeerd hebben,
zouden zij dus nog in en na Jozef's tijd hebben geheerscht .
Dit wederfpreken de Bijbelfche berigten . \Vaarfchijnlijker
hebben zij , na Jozef's tijd , zich van bet rijk van Memphis
meester gemaakt , terwijl intusfchen de Israeliten in de Delta
woonden, en bij die verandering van Opperheeren niets verloren . Maar toen de Koningen van Thebe, in Opper-Egypt-e, de Herdersvoriten verjaagd en bet rijk van Memphis met
bet hunne vereenigd bidden, gingen zij de Israeliten, nit
haat tegen de herdersvollten in 't algemeen, onderdrukken .
De Dynastie van Thebe was onbekend met de verdienften
van Jozef, en de Israeliten begonnen dus, na reeds bijna
900 jaren rust en geluk to bebben genoten, even als een
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overwonnen yolk behandeld to worden . Na hunnen uittogt

uic Egypte, werd de Kaste der Krijgslieden op de eilanden
der Delta geplaatst .
B1. 23 . drie Curacen en drie Horacen ; lees : drie Curiatiusfen en drie Horatiusfen .
Bl . 24 en 75 . bet eiland Rhodes, lees Rhodus.
Bl . 34. de Atheenfche Veldheeren Pericles en Alcibiades .

In den Peloponnefifchen oorlog zijn Pericles als Staatsman en Alcibiades als Veldheer en Vlootvoogd beroemd
geweest.
Bl. 61 lezen wij , dat de Christelijke Godsdienst, na ver-

loop van drie eeuwen, door bet geheele Romeinfche gebied
als de eenige ware erkend en beleden werd . Dit is onjuist .
Zij werd onder Konflantijn den Grooten de Godsdienst van
den Staat, althans die des Keizers ; maar er bleven in alle
flanden nog vele afgodendienaars en aanhangers der heidenfche wijsgeeren over, waardoor Julianus (die bet Christendom nimmer omhelsd had, en hetzelve, wegens de onder-

linge verbittering der navolgers van Athanafius en Arius ,
als rustverftorend en gevaarlijk voor den Staat befchouw-

de) naderhand genoegzaam werd geruggefleund, om de Christenen to kwellen .
B1 . 68. waarna zij (de West-Gothen) in Spanje het WestGothifche rijk flichtten, van hetwelk Touloufe de hoofdflad
was . Lees : in zuidelijk Gallie, Spanje en Portugal, hetWestGothifche rijk enz .
Bl. 128. Waarom niet met een enkel woord gefproken
van de Gentfche bevrediging en den lateren afval der zuldelijke gewesten ? Het is nu, alsof men zich altijd alleen
in de noordelijke Provincien of de naderhand vereenigde Nederlanden tegen Spanje verzet heeft . De Unie van Utrecht
was fechts een nader verbond der noordelijke Nederlanden,
toen men zag, dat de zuidelijke de Gentfche bevrediging
toch verbreken zouden .

Bl. 135 . Waarom alleen van de Engelfchen, en niet ook
van de Nederlanders , bij de vermelding van den Succesfieoorlog, gefproken ? Onze voorouders hadden er zulk een
roemrijk deel in .
Bl . 148 reg . 16. Florida en Frankrijk ; lees : Florida aan
Frankrijk.
Bl. 160. De opnoeming van beroemde mannen in bet
gebied der Irunflen en Wetenfchappen is niet volledig ge-
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noeg. Van de diehters uit de zeventiende en achttiende
eeuw wordt bij de Duitfchers alleen Klopftock genoemd ;
Schiller en Gothe hadden ten minfle verdiend niet vergeten to worden . Puffendorf words onder de wijsgeeren,
Fichte onder de regtsgeleerden genoemd . Dit moest juist
anders - om zijn. Schiller, reeds onder de dichters voorbijgegaan, wordt ook niet vermeld onder de gefchiedfchrijvers,
maar n . b . wet onder de redenaars . Onder dezen wordt ook
Hooft genoemd, die insgelijks bij de gefchiedfchrijvers moest
worden opgefomd, doch juist daar verzwegen is, even als
Hume, van wien in 't geheel niet gefproken words . Enz .
De fchikking en verdeeling van het werkje bevalt ons anders wet . De Tijdrekenkundige Tafels zijn van zeer veel
nut, en wij keuren bet goed, dat zoo wet de kerkelijke
als de wereldlijke gefchiedenis bier words behandeld . Tot
lof van den Schrijver moeten wij zeggen, dat zijn fijl fteeds
gematigd en onpartijdig is, inzonderheid omtrent de kerkelijke zaken ; iets , waarin dit werkje zich voordeelig onderfcheidt boven bet Kort Begrip der lllgemeene Gefchiedenis
door C V R A s en s c H R o c K, hetwelk voor de Protestanten ,
ook in bet leerftellige, zoo blijkbaar partij trekt, dat bet
door geene Roomschgezinde kinderen op de fcholen kan
worden gebezigd . De Heer KWANTES zegt niets, of elk
Roomschgezinde, zoo hij opregt wil zijn, moet hem gelijk geven .
De Zelfopof ering van ANT HON I U S H A III B R O E K, Predikant
op bet Eiland Formofa, vaderlandsch-dramatisch Dichtfluk , door r. K O S T E R . Te 's Gravenhage, bif J . P . Beek: - 80 .
man, Hz . In gr. 8 vo . VI
Daar Heeren Commisfarisfen van den Schouwburg to Amfierdam in het ten tooneele voeren van bet bier aangekon .
digde ftuk zwarigheid vonden, wegens de onmogelijkheid,
om zulks met de beftaande verordeningen ten opzigte van
bet tooneel overeen to brengen, zoo heeft de Schrijver befloten, hetzelve flechts als dichtfluk nit to geven, en hij
waarfchuwt daarom de Nederlandfche Componisten, opdat
niemand de vruchtelooze moeiee doe, muzijk voor de oorfpronkelijk tot den zang beflemde partijen to vervaardigen .
Daardoor is echter de aanleg van bet ftuk niet veranderd ,
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en al words er dus geene muzijk op gecomponeerd, en al
words bet flier vertoond, bet blijft in ons oog altijd cene
Opera feria ; bet moot beoordeeld worden, gelijk men de
woorden van dergelijk eene Opera zou beoordeelen .
Het iluk is, even als de Muette de Portici, geheel in verzen, ook bet fprekende gedeelte ; maar in bet algemeen
fchijnt bet ons toe, dat bet fprekende gedeelte to klein is .
Bijna alles is blijkb'aar voor den zang beflemd . Dit zou,
gelijk wel meer bet geval is, met name bij ROSS 1N I, afmattend zijn voor de zangers en zangeresfen : want bet telkens tusfchenkomen van een fprekend gedeelte ilrekt tot wezenlijke verpoozing voor de zangflem . Verder fchijnt bet ons
toe, dat er to veel koren in voorkomen, en elk koor vooral
to dikwijls . Wit hebben bier cen koor van Nederlandfche
krijgslieden, een van Nederlandfche burgers, een van Nederlandfche vrouwen , en een van Chinefche krijgslieden ; en
men kan niet, met verandering van kostumen, bet eene koor
de partij van bet andere laten uitvoeren , zoodat men van
de drie mannenkoren er ~6n maakt : want, daargelaten bet
bezwaar, om zoo verbazend veel door dezelfde perfonen
to laten zingen, foms zijn twee of drie koren to gelijk op
bet tooneel . Als men er nu nog bijvoegt de niet tot de koPen behoorende perfonen , (waaronder de Nederlandfche gevangene burgers, eigenlijk nog een vijfde koor) en als men
in aanmerking neemt , dat Incest al die perfonen voor aria's,
folo's, duetten enz . dienen moeten, welk eene verzameling
van talenten is er dan net beuoodigd ! Let men er nu nog
op, hoe veel enkel fprekende, en welk eene menigte zwijgende perfonen er optreedt, hoe verbazend words dan bet
perfoneel ! Voor de zwijgenden kan men wel figuranten nemen, maar zij moeten toch plaats vinden op bet tooneel .
Evenwel, op een tooneel als to 4mfterdam zou zich dit
mogelijk laten vinden . Het kan zijn , dat veel door verkleeding enz . zou gefchikt worden . Doch wij zeiden ook,
dat men to dikwijls, waar wij nog wel mogen bijvoegen to
iangdurig, bet eene of andere koor, of eenige koren bij
beurte of to gelijk zou booren . Ook dit zal aan ieder bij de
inzage blijken . Voorts geeft bet flak to weinig aanleiding
tot pracht van decoration en zoodanige tooneelveranderingen, als men bij de Opera bemint ; terwijl bet ons verder
voorkomt , dat woorden en zamenhang to weinig gelegenheid
aan een' Componist en dus ook aan de uitvoerders geven,
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om in verfchillenden ftijl talent ten Loon to fpreiden, gelijk
b . v . in de Muette . Het invlechten van boertige, gemeenZame en vrolijke tooneelen moge in bet klasfifche Treurfpel,
waar de eenheid over de verfcheidenheid beerscht, verboden
zijn ; in de Opera is betbehoefte : daar heerscht de verfcheidenheid over de eenheid . Het karakter der opera is noodwendig romantisch ; en is zulks met eene Opera geenszius
bet geval, dan kin de Componist bijna geent lauweren behalen . VOLTAIRE reeds noemde de Opera bet graf der
tooneelpoezij , en als men de tooneelpoezij in 't afgetrokkene
befchouwt, dan had hij gelijk : want in alles , wit voor den
zang beflemd is, vooral in de Opera, is de Dichter de flaaf
van den Componist . Valt de Dichter echter in goede banden, dan vindt hij daarvoor voldoening in de meerdere uitwerking van zijn fluk .
De Dichcer beeft eenige vrijheden, in de vooritelling der
gefchiedenis, zich veroorloofd : hierop maken wij geene aanmerking, want de hoofddaad is gebleven . Stijl en teal bebben ons in 't algemeen wel bevallen ; er is zelfs zeer veel
dichterlijke verheffing in bet ftuk . In bet koor der Chinezen,
bl . 10 en 12, hindert ons de uitdrukking : Neus en ooren afgefneden . Wit zou dat naar in den zang klinken
En dan met gebroken leden ,
Neus en ooren afgefneden,
Stooten we u daar naakt in af!
Op bl. 12 is bet karakter der Chinefche roovers verkeerd
geteekend . Zij doen zich voor als verlosfers der Formofanen, en als hunne broeders, omtrent als de Franfchen in
1795 bij ons . Maar die denkbeelden van broederfchap en
vrijheid fcheuken, al flrekken zij flechts tot masker, lagen
in bet karakter dier zeeroovers niet . De oorfpronkelijke Formofanen hadden niets met de Chinezen gemeen , en dezen
befchouwen volken van een' anderen flam nooit als broeders ;
alleen de Chinezen, die als ingezetenen zich to voren op
Formofa, tot verdriet der inlanders, hadden begonnen to vestigen , konden op de genade van Coxinga hopen . - Op
bl . 21 wordt door Kornelia , de dochter van Hambroek, goed
partij getrokken van hetgeen zij de kinderliefde der Chinezen
noemt . Maar kinderliefde is liefde tot zijne kinders, waarin
de Chinezen zeer ten achtere zijn ; zij hedoelt ouderliefde,

566

P . ROSTER

of liefde van kinderen tot kunne ouders .

Deze beoefent men
in China bij uitnemendheld, en zij hangt zamen met deszelfs
aartsvaderlijken regeringsvorm . Dat ook de Dichter deze
ouderliefde op bet oog heeft, bemerkt men uit bet verband
der rede. Hambroek voor den Raad van Formofa is flout,
fchoon en waar gefehilderd . Dat geheele vierde Bedrijf is
zeer wei geflaagd . Ook in bet vijfde is die echtverbindtenis

van Ferdinand en Kornelia goed in den zamenhang gevlochten ; voortreffelijk is bet tafereel , en de koraalzangen, hier
natuurlijk bijgebragt, zijn de fludie van den Componist
waardig. Dat plotfeling afbreken bij de onverwachte komst
der Chinezen zou zeer veel werking doen . De drie koren
breken daar of bij bet eerfle woord van bet referein
God! wien de echt behaaglijk is,
Zegen hun verbindtenis!
Die aanroeping van bet Opperwezen is hier gepast, en wij
hebben er niets tegen . Jammer, dat ook didr, waar bet
overbodig is, in dit fluk zoo dikwijls God! God! geroepen
wordt ; b . v . bet koor, op bl. 2 :

God ! God ! fchier levenloos genaakt ons Julia!

0 Hemel! fchier ontzield enz . 0Hemel! is eene
verzachtende fpreekwijs . Men moet niet al to natuurlijk
zijn in een tooneelfluk . Als men , b. v . , in een blijfpel een'
matroos laat binnenfluiven, moet bet niet zijn met de woorWaarom niet :

den : Goddome! daar heb je Jan Zwierbol! fchoon bet waar
is, dat een matroos zich ligtelijk op die wijze zou uitdrukken . Al to natuurlijk is de Dichter juist niet, als hij de
Chinezen, alsof zij Turken waren, laat roepen, bl . 10 en 12 :
Stijfgebonden Christenhonden ! Die zeeroovers dachten denkelijk niet eens aan bet verfchil van Godsdienst ; dat van
volksaard was hun genoeg ; roofzucht bezielde hen, maar
geene dweepzucht .
Bij de anders vrij vloeijende verfificatie, hindert op bl . 21

heilgfle voor heiligjle ; die zamentrekking is in de uitfpraak

onmogelij k .
Wij herinneren den Dichter H U Y D E C O P E R'S regel omtrent
de toonleiding in de 4lexandr~nen , in zijne Proeve op v o ND E L . Zoo vaak de rust na de zesde greep is weggenomen ,
en die zesde greep een' ondergefchikten, halven of middeltoon
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heeft , dan moet de achtJle greep hoog zijn . Goed zou dus
zijn, bl . 21, nit bet oogpunt der toonleiding befchouwd
De tranen droogen , die m fn wangen nu befproe fen .

Maar

De tranen droogen , die mij langs de wangen vloe fen , is
wel goed in de maat, doch de harmonifche betrekking der
toonen is verwaarloosd .
De talentvolle Dichter ga voort met to dingen naar den
eerepalm der gelouterde kunst

Pandora . Lektuur voor den befchaafden Hand . Verzameld
en uitgegeven door
Stukje .

B.

T . L U B L INK W E D D I K .

Te 4mflerdam, bij

In gr. 8vo .

97 BI. f 1- 25 .

Ilde

G . J . A . Beijerinck . 1834 .

A ndermaal

opens zich de geheimzinnige doos, nit welke
zoo velerlei over bet menfchelijk geflacht is gekomen, of,
zoo gij liever wilt , deelt L U B L INK W E D D I K nit den horen

des overvloeds een en ander door hem verzameld mede . Zulk
een verzamelaar is voor eenen uitgever toch zoo geheel onverfchillig niet . - Doch ter zake. Elf Parabelen openen
dezen bundel . Wij zouden bij de eerfle Parabel wel willen
vragen : Hoe kan een waar kunflenaar, met de voortreffelijke
gewrochten van Griekenlands meesters omgeven, nog aan

fcheppen denken ? Die gewrochten worden immers gezegd
hunne voortreffelijkheid vooral van de getrouwe nabootfing
der natuur in hare grootfle volkomenheid to ontleenen. Had 41gajfar ook vroeg naar de zelfkennis getracht, hij
zoude aan bet einde der baan toch even onvoldaan geweest
zijn. Het is juist, zelfkennis is ilreven naar waarheid. Zelfkennis en waarheid liggen wel niet buiten bet bereik van den
mensch ; maar waar zijn zij , die hear bereiken ? - Bij de
derde Parabel is bet best , zich bet gezegde van s T A T I u s (*)
to herinneren : Serit arbores , quie alteri faeculo profunt. Bij den aanhef der vierde vermoedt men niet dadelijk, dat
.Tohannes bet eigenlijk onderwerp van dezelve is . De flijl is
bier niet duidelijk noch zeer gelukkig . - Het ware to wenfchen, dat de Muze nit de vijfde Parabel aan vele Dichters
van tijd tot tijd mogt verfchijnen . - Dewijl velen liever
(*) C I c E R o, de Senectute, Cap. VII .

W
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door Parabelen dan door eenvoudige waarheid onderwezen
willen worden, zoo zij bet gefpaarde vogelnestje een beeld der
ontfermende Almagt en Voorzienigheid : de eenvoudige zoude
zich gerust kunnen flellen met IVlatth . X : 28 . - Indien de
Schrijver der zevende Parabel den zang en de muzijk voor
fynonimen houdt, valt er niet tegen to zeggen , althans wat
bet gebruik betreft . - Is de vergelijking in de achtfte wel
geheel juist ? De dapperfte krijgsman zal alleen tegen den
drom vijanden niets uitregten ; hoe dikwijls werd echter de
voortrennende volksftem niet door eenen enkelen redenaar tot
flaan gebragt ! - Zoo lang de Rede hare regten niet herkregen heeft, moot dikwijls de Verbeelding hare plaats vervullen, en zoo lang zal de negende Parabel vertroosten . De tiende kan voor velen leerzaam zijn . Het zal dikwijls
zoo zijn ; maar de menfchen, welke men ontmoet, kunnen
ook veel invloeds op de beoordeeling hebben . - De elfde
Parabel zal bet best worden veritaan, wanneer de huisvader
haar op zijnen geboortedag leest!
Het op deze Parabelen volgende ftuk zal , volgens w I EL AND, de Verlichting in zes antwoorden op zes vragen behandelen . Er wordt eerst gevraagd : wat is verlichting?
vervolgens : over cvelke voorwerpen kan en meet de verlichting uitgebreid svorden? verder : waar z1n de grenzen der
verlichting? 4 . door welke VEILIGE middelen wordt zij bevor .
derd? (Dic is onder alien wel het gewigtigfte vraagftuk .) 5 .
desgelijks : WIE is gemagtigd om het menschdom to verlichten P
eindelijk : aan cvelke vruchten erkent men de waarheid der
verlichting ? W I E L A N D was een der geestigfle Schrijvers,
die tevens eene goede kennis van bet menfchelijk hart bezat,
welke evenwel de vrucht was van eene niet zeer uitgebreide
ondervinding . Men kan niet vooronderftellen, dat hij in bet
vrije Rijksfladje Biberach, waar hij Lang heeft moeten toeven
en veel doen, eer hij de beroemde w I E L A N D is geworden,
veel wereldkennis heeft opgedaan . Om over onderwerpen van
lien aard met vrucht, inzonderheid voor bet algemeen belang, to fchrijven, behoort men menfchen- met wereldkennis in
zich to vereenigen ; anders loopt men gevaar den krijgsman
gelijk to worden, van wien in de 8fle Parabel gezegd wordt
„ wanneer de volksllem zich verheft, of door eigenbelang
„ wordt gewijzigd, zult gij vruchteloos uwe item verhef„ fen ." Over de toepasfing der verlichting willende fpreken ,
zoude elk vooraf bet ter zelfde plaacfe bl . 116 gezegde : be-
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proef aswe krachten er, overzie uwe v~anden, dus kunnen veranderen : overzie de ntenfchen en beproef dan de verlichting .
Wij willen gaarne gelooven, dat in een ftedeken als Biberach
een man als w I E L A N D icon fchrijven , „ dat de maatfchappij
„ minder gevaar loopt van elks magtiging ter verlichting, van
• s o C R A T E s tot aan den duistei lien , maar bovennatunrlijk
• verliciten fchoen- of kleedermaker," (hoe kan dit zamengaan?) „dan wanneer de verlichting der hoofden en bet be,, beer der menfchelijke handelingen als een Monopolium, of
• uitfluitend eigendomsregt, befchouwd en toegepast wordt ."
Dat deze vrijheid, in het groot gegeven, aan de verwachting
voldoet, is door de ondervinding, vooral in dezen tijd, nog
geenszins gebleken . Dat een bock, van welken inhoud ook,
geene fchade kan doer, welke niet fchielijk tien- enhonderdvoudig door andere goede boeken wordt vergoed, is zoo we!
voor tegenfpraak als tegenbewijzen vatbaar . Ten dage van
w I E L A N D moge dit zoo geweesr zijn ; in ooze dagen hebben vlug- en tijdfchrifren fchade en veel fchade gedaan, die
gewis niet fchiel k zal vergoed worden . Wat de tijd zal uitwerken, zij der Voorzienigheid overgelaten ; in Haar willen
wij voor de toekomst berusten, wanneer bet tegenwoordige
ons meet verdonkerd dan veriicht toefchijnt . Wij verzoeken
evenwel in alien gevalle, ondanks onze bedenkingen, voor
geene voorltanders des uitfluitenden eigendomsregt gehouden
to worden .
De lnwijdingsrede, bl . 129-132, is als eene Gelegenheidsrede, die door plaats, tijd en gelegenheid de haar toekomende waarde verkrijgt, voor eene afgetrokkene beoordeeling niet gefchikt . De Liefde brenge onzen eerstgeboren',
en die verder ons gefchonkcn zijn, of nog gegeven zullen
worden , naar de plaats , die de Vader voor hen en voor ons
in gereedheid heeft, op den beftemden tijd, bet moge weinige dagen, maanden of jaren zijn, om bet even wanneer! T7oorwaarts 1 klinkt bet ons dadelijk in de ooren, bij de Gedachten over de verdere volnsaking des snenfchelijken geflachts,
bl . 133 . Haast u echter iangzaam daarheen, (bl . 145) vooral
wanneer men met G L A U K U S moet vragen : waar;'teen ? Menige geestige vergelijking, menige treffende weak behelst dit
vertoog, hetwelk tevens middelen ann de hand geeft, om, bij
onze onkunde van bet waarheen , in afwachting dat de orders van bet hooger Befluur kenbaar zullen worden, op de
reis naar bet ergens ons behulpzaam to zijn . Wij zouden
P p
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flechcs vragen , of men, indien de Tijdgeest zeer goed weec

waarheen, en zijnen hoogen last fliptelijk ten uitvoer brengt,

bl . 138, wel tegen eenen K0NSTANTIJN of SOGERAlAN,
bl . 134, mag ijveren, wanneer zij zich aan her hoofd van denzelven vertoonen? Men leest toch, bl . 139, dat ook deTijdgeest met gefloten detaren werkt. - De Schrijver vergelijkt zijn
betoog zeer aardig met eene zoogenaamde bedelaarsdeken,
waarvan men vele ziet , die, wanneer de flukjes flechts met
fmaak bijeengevoegd werden, geen onaardig gezigt opleveren .
War bet nut betreft, voldoen zij zoo wel, als de kostbare
fprei, die, uit eene flof geweven, minder verfcheidenheid
aanbiedt en daardoor dikwijls de aandacht niet sang boeit .
War de Synonimen betreft, (bl . 146) wij verzoeken, oni
reeds vermelde redenen, (Letteroef: voor Junij , bl . 298) voor
her tegenwoordige van verdere mededeeling van ons gevoelen verfeboond to mogen blijven . - Hebben wij voor vrouwen , in bet algemeen , onbegrensden eerbied ; voor geleerde
en beroemde vrouwen, onverfchillig nit welke eeuw, tot
Mevrouw V A N S T A E L ingefloten, bet diepfle onczag . Wij
wagen Ons des niet aan de beoordeeling der geleerde en beroemde Vrouwen nit de XIVde XVIlde Eeuw . Her Motto,
aan M 0 L I L R E nit de Femmes favantes ontleend , zoude van
zelf ons den affland aanwijzen, waarop wij behooren to biij_
ven flifflaan, indien wij nit onszelve to dezen opzigte onzen
pligt_ niet kenden . Ook is er reeds cene raitgebreide toepasfelijke
Glosfe (bl . 164) of ophelderende aanteekening bijgevoegd . Het
voegt niet, Glosfe bij Glosfe to voegen , vooral niet wanneer
men leest : „ Het meisje moot zich die kundigheden ver„ werven, welke haar eenmaal, als vrouw en echtgenoot,
„ een dadelijk nut en dunrzaam genoegen zullen opleve„ ren ," bl . 166 .
Ten befluite ontvangen wij Gedachten, Op ;nerkingen en
.ilanteekeningen, zoo wel van den verzamelaar, als van TEEN A N D E R (bl . 19 :i) . Over her algemeen blijven wij bij her
gezegde, Letteroef. Junij 1834, bl . 299 . Eenige zijn niet onaardig gedacht ; wij ontmoeten juiste opmerkingen , en door de
aanteekening^n worden belangrijke gebeurtenisfen in bet geheugen verlevendigd , b . v. bI . 172 I S A A K NEWT 0 N en
JOHANN KEPPLER, LUTHER, bl . 178 .
War JUSTUS
L I P s i u s aan de I-I . Maagd opdroeg, dragen vele Schrijvers
thans niet minder ijverig aan hunne Pat ;onen, de boekverkoopers , op . Men bezige bier vooral toch geene dwangmidde-
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ten ! Tot dusverre ontvangen de lijders in bevallige , necte ,
gekleurde enveloppen, bl . 174, nog altijd bittere quinine of
opium en walgelijke rabarber : kan daarmede de honig- en
fuikerzoete preekwijze vergeleken worden ? Ook handelt in
dezen de apotheker flechts in last . - In de gedachten van T E ItN A N D E R vindt men wezenfiik bier en daar iets, hetwelk bij
den overgang den nek breekt of kreupel words, zoo als b . v .
de hospes Toost, de tot poetasteren wordende kalverliefde ,
bl . 199, de faletrekel, bl . 200 . Honig- en fuikerzoete voordragten zijn ongevallig ; maar dergelijke krachtuitingen, zoude men met de Duitfcihers zeggen, zijn zu derb . Jeugdige
kracht moet door zachtheid getemperd worden . Het behoort
nagenoeg to zijn gelijk men bij C I C E R O leest : ut enim
adolescentem in quo fenile aliquid ; fic fenem in quo est adolescentis aliquid, probo . --- Over Let algemeen nemen wij
de vrijheid nog to vragen, daar de Parabelen zoo zeer van
Duitfchen oorfprong zijn , of zelfs in onze taal de Parabel
niet meestal eerie to fterke 1Ioogduitfche tint aanneemt . - Is
bet juist gezegd , bl . 103 : ieder overtollig fleengruisje ONTSLUIJERDE eene nieuwe waarheid ; bl . 104 : de gelukkige kunflenaar VOERDE de beminde, enz . ; b1 .109 : zifneaielontvloodAAN
bet ligchaam ; bl . 112 : donderknal ; bl . 113 : verhemeldwarden
zal men in deze beteekenis bij goede Nederlandfche Schrijvers
niet vinden ; gefchiedt, bl . 122, voor gebeurt, enz .
Wij eindigen ons verflag met welmeenende aanbeveling van
bet boeksken .
Bloemlezing uit de Fabelen en hertellingen van G . C. P F E PTe Groningen , bij W.
F E L, door 111r. A . M o D D E R M A N .

van Boekeren .

In kl. 8vo . XVI en 160 bl. f 1-20 .

Gedichtjes voor Kinderen ; waarbij gevoegd is een vijftal va-

derlandfche Cezangen (op bekende zangwijzen) door T . R AV F. N , H Z- ,

Iiostfehoolhouder to ,Ippingedani . Te Appin-

gedanr , bij J . Mekel . 1834 . In kl. 8vo . XI en 96 bl. f : - 45 .

De Heer Mr . M O D D E RAI A N heeft met fmaak en oordeel
uit de Fabelen van P F E F F E L eene keuze ter overbrenging
gedaan, is in bet algemeen gelukkig in zijne navolging geflaagd , en zijne poging v erdient onderfteuning , om haar welPp 2
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dadfg oogmerk . Wenfehelijk ware bet ecbter, dat fomwijlen
de regels niet z66 ineenliepen, dat eene welluidende voorlezing van zulke plaatfen onmogelijk wordt , en dat wijders
de Vertaler wat kiefcher op de verfificatie ware geweest ;
don zou men b . v . bl . 47, den laatften regel, niet lezen :
Die onze zeden heeft, ja zelfs onze gebreken .

B1 . 50 :

u

Elk doodshoofd lang aanJlaart .

Noch ook bl . 77 :
D

v

Ct

aan den wortel eens eiks op den grond.

Bl . 72 vonden wij : In des huichlaars VUIGEN mond. Dat
vuig of vuidig zoo veel als last of vadzig beteekent, en this
ten onregte voor flecht of laag gebezigd words, is reeds
meermalen door ons aangemerkt.
Ook de Gedichtjes veer Kinderen, door den Kostfchool_
houder R A V E N vervaardigd , zijn doorgaans vrij goed , zonder placheid, in den kindertoon geflemd . Bl . 12 flaat :
I,Pat baat een dartel paard den man,
En die bet niet ber~den kan ?

Denkelijk fchuilt in den tweeden regel eene fchrijf- of
drukfout, em moet men lezen : INDIEN HIJ 'T niet beri: den
kan . B1 . 20 gisfen wij, dat men den laatflen regel : flan
Heintjen op zijn kink, moet veranderen in : flan Heintjen
om z~n kruk. Sommige flukjes fchijnen ons wat hoog geftemd . Uitdrukkingen, als : op ecn diamanten grond (bl, 46)
voor : op den mild bedauwden grond , of iets dergelijks , zijn
niet alleen min verkieslijk, maar vooral in een dichtbundeltj .e
voor klnderen ongefchikt . - De achteraangevoegde vaderlandfche Gezangen op bekende wijzen behelzen veel goeds ;
maar b1 . 88 hindert ons : Met kracht van taal en Hem ,
blijkbaar om bet rijm, voor : met kracht en klem van taal .
Bet voorafgaande : In fp-jt en 't aanzigt van den dwang,
is duister . Liever lazen wij dat couplet aldus :
Hij zings zijn' vaderlandfchen zang
Met onbedwongen flem .
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Hoe knellend hem de keten prang' ,
Hij handhaaft Neerlands eer en rang,
Ten fpijt van alien vreemden dwang,
En fpreekt met kracht en klem .
Willem en ,Ida , of het ongenoegzame van de Natuurlijke
Godsdienst. Een G%henk voor m Jne jonge Landgenooten ,
door PETRONELLA MOENS . Te Leyden, bij H . van
Oorde . 1833 . In gr . 8vo. 154 Bladz . f 1- 80 .

De waardige en met lof bekende Schrijffler van dit werkje

wilde aantoonen, dat de Natuurlijke Godsdienst ongenoegzaam is, om bet ware menfchengeluk, onafhankelijk van al
bet vergankelijke en verheven boven al bet aardfche, to vestigen, en op de Goddelijke Openbaring, inzonderheid bet
Evangelie van j E Z U S C a R I S T U s, wijzen, als op bet eenige
middel ter verkrijging van waarachtig tijdelijk en eeuwig geluk . Zij laat daartoe zekeren Heer dfelbron met zijne
vrouw en hunne kinderen, bet eene vier jaren, bet andere
flechts eenige maanden oud, op reize naar de West-Indien
fchipbreuk lijden en alleen op een onbewoond eiland ontkomen, de laatften hunne ouders daar, na weinige jaren, door
den dood verliezen, aldus eenigen tijd voortleven, tot dat
florm en fchipbreuk onder anderen eenen Predikant Marand
met deszelfs familie op hetzelfde eiland doet vervallen, van
welken waardigen man zij nu onderwijs ontvangen aangaande
God en Zijne eigerfchappen, den mensch, zijn' oorfprong,
aanleg, beflemming, zonde, en verlosfing door JEZUs
CUR I S T U s .
Na zijne leerlingen met dezen onzen Heer
eenigzins to hebben bekend gemaakt, als Zaligmaker der wereld , gaat de Leeraar met hen over tot de Bijbelfche gefchiedenis , welke nog al uitvoerig verhaald words, vallende
natuurlijk bier de gefchiedenis van JEzus zeiven bet breedfle nit .
In bet algemeen hebben wij bet boekje met veel genoegen
en goedkeuring gelezen . De vinding is wel niet zeer waarfchijnlijk, maar, daar dit toch geene hoofdzaak is, kunnen
wij er ligtelijk genoegen mede nemen . Minder kunnen wij
onbepaaid onze goedkeuring hechten aan den loop, then de
onderftelde Godsdienstleeraar geeft aan zijn onderwijs . Hij
preekt ongetwijfeld al zeer dikwijls boven de bevatting van
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zijne leerlingen . Zoo is , om bet eerfte bet beste tot voorbeeld to kiezen, de aanvang van bet godsdienftig onderwijs
to hoog. De kinderen hebben de zon zien opgaan , en zou_
den hear wel willen omhelzen, omdat zij vruchten enz . voor
hen doet rijp worden . De Leeraar zegt bun , dat de zon
een levenloos ligchaam is . Zij kunnen dit niet begrijpen .
De onderwijzer leert hun nu , dat „ de aarde een groote,
• omtrent ronde bol is, omringd van een dampkring" enz .
„ Die groote aardbol," zegt hij verder , „ zweeft in eene
• onafmeetbare ruimte, waarin geen mensch, zoolang hij op
• aarde leeft, komen kan, near vaste wetten orn de zon,
„ die een veel grootere bol is , dan de aarde , en die , op
• welk eene wijs weten wij niet, ons bet noodige licht en
• de onmisbare warmte geeft . Ik zal u in bet vervolg ook
• wel zeggen, hoe bet komt, dat de zon fchijnt op en onder
„ to gaan : want dat fchijnbare words alleen veroorzaakt
• door bet omwentelen van onzen aardbol ." Bedriegen wij
ons niet , dan behoort er nog al eene en andere kennis toe,
om deze astronomifche grondtlellingen to begrijpen . Ook is
de redenering over Gods eigenfchappen to afgetrokken . Voor
kinderen, gelijk haar lVillem en Ada , die van God zoo al
eenig, dan toch flechts een zeer flaauw denkbeeld bezitten,
en die , nooit de zamenleving in eene geregelde maatfchappij
gekend hebbende , vele dingen volftrekt niet verflaan kunnen,
die aan onze jeugd duidelijk zijn ; voor zulke natuurkinderen
komt ons bet bier gegeven onderwijs niet zeer gepast voor .
Maar waarfchijnlijk zal de Schrijffter ons antwoorden, dat
dit geens2ins hare bedoeling was ; dat zij alleen aan den Predikant .llIarand redenen in den mond legt , welke zij tot
hare „ jonge landgenooten" fpreken wil, en dat zij zich de
door Willem en Ada gedane antwoorden en tegenwerpingen
voorftelt, ais komende van diegenen, voor welke zij fchreef ;
sneer dan zeggen wij weder, dat zij van deze geene zulke
antwoorden e nz . to wachten had .
Wij kunnen ook niet zien , dat de hoofdilelling : de mensch
behoeft bij de Natuurlijke Godsdienst ook nog eene Goddelijke Openbaring , tastbaar gemaakt is . Het is eenvoudig
eene opleiding tot God door de Natuur en bet gezond verf'and, gevolgd van een kort overzigt der Bijbelfche gefchiedenis en bekenkmaking met 1 E z u s , als Verlosfer van zondaren . De waarheden echter, die bier geleerd worden, zijn
gewigtig ; de wijze, op welke bet gefchiedt, onderhoudend .
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Dat Rec. bij bet lezen van dit werkje gedurig dacht aan den
onvergelijkelij ken Gumal en Lina van L o S sI u S , een werk ,
dat hij in zijne jeugd verflond en nog nu en dan, steeds
met nieuw genoegen , in handen neemt, - zulks zal niemand ,
en allerminst onze Schrijffter, verwonderen . Men maakt dan
ook al ligtelijk vergelijkingen, en toch kan ieder boek in
zijne foort zeer goed wezen . Welmeenend prijzen wij dan
ook dit gefchrift aan van eene waardige Landgenoote, die
reeds meermalen zich bij ooze vaderlandfche jeugd verdienftelijk maakte, en bij wie wij ons voor meerdere Godsdienst
en zedelijkheid bevorderende boeken aanbevelen .
De Luikenaar . Een historisch-romantisch Tafereel uit de jongfle Omwenteling in Belgie . Naar het Hoogduitsch van F R.
B A R TEL S . Te 4wflerdam , bij' L . van der Vinne . 1834 .
In gr. 8vo . 175 Bl. f 1- 80 .
De Vondeling , of Liefde en Pligt. Oos fpronkelijk Hollandfche
Roman . II Deelen . Te flrnflerdam, bij J. C . van Kesteren . In gr. 8vo . Te zamen 427 bh f 4-80 .
Lotgevallen van M n'zeer Ezechiel, getrokken uit deszelfs
fecrete Memorien . Door l . E . S C H U T . Te Amflerdam , b
J . C . van Kesteren. 1834 . In gr. 8vo . 239 Bl. f 2 - 60.

O

nder die vreemdelingen, welke onzer Regering en onzen
landaard regt doen wedervaren , behoort ook de Duitfcher
Zijn Luikenaar levert ons, in
F R I E D R I C II B A R T E L S .
een historisch romantisch tafereel, eene, wat de hoofdzaken betreft, getrouwe fchets van den oorfprong en eerften
gang der jongite, fchandelijke Omwenteling in Belgie . Ook
als Roman laat bet werk zich met belangftelling lezen ; en
de ontknooping, die voor de deugdzamen onder de hoofdperfonen zoo gelukkig, gelijk voor den op den titel vermelden misdadigen hoofdperfoon, den Luikenaar Collette, zoo
rampzalig is, verrast, treft en bevredigt to gelijker tijd ons
a:sthetisch en ons zedelijk gevoel .
Ook de l7ondelirg heeft ons zeer wel bevallen . Dit is een
Roman, die niets met de Gefchiedenis gemeen heeft , derhalve alleen met bet gewone doel van een verzierd verhaal
gefchreven is . De ongenoemde opfteller heeft zich gelukkig
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van zijne taak gekweten, en bet geeft ons zoo veel to meer
vreugde, van zijnen arbeid, omtrent welken wij, verrasfingshalve, niet in bijzonderheden treden, met lof to kunnen ge-

wagen, daar zijn werk 66k een oorfpronkelijk Hollandfche
Roman is, zoo wel als de volgende , de Lotgevallen van

M~nheem• Ezechiel door s c a u T, en men bet ons alzoo geenszins als vooringenomenheid tegen oorfpronkelijk Hollandfche
Romans zal aanrekenen, indien wij verklaren, in her hier
aangekondigde werk van den Heer s C H U T geest noch doel
to vinden .
Inderdaad , met zoo veel genoegen en deelneming wij de
lezing van De Vondellng ten einde bragten, zoo zeer verveelde
ons de pfeudo - luimige Roman van s c a U T . Armoede aan

vinding wil hij voor overvioed van geest doen doorgaan , en
wel door zelf, quaff voor aardigheid, to zeggen, dat hij er
niets berets op to vinden weet . Zijne alledaagfche gedachten
zoekt hij treffend to maken, door die voor to dragen op eene
wijze, die hemzelven welligt naif fchijnt, maar ons veeleer
voorkomt plat en fmakeloos to wezen . Eene zucht, om overai
en altijd geestig to zijn , bij onvermogen om in een' waarlijk

luimigen trant to fchrijven , flraalt in geheel zijn werk door ;
en, voor zoo ver er nu en dan iets wordt medegedeeld, dat
den man van fmaak doet meesmuilen , wordt dit overflelpt
door een' vloed van zoutelooze redenen . Onder zoodanige
gewaande aardigheden, die wij niet aarzelen mislukt en voor
den gekuischten fmaak ftuitend to noemen, tellen wij betgeen
to lezen flaat bl. 166 en 167, hi . 204-210, ja zelfs ook wel,
om geest en ftrekk4ng, bi . 197--199 . Her fpijt ons waarlijk,
niet gunfliger over dit opftel to kunnen oordeelen . Her talent
van den Heer s c H U T valt althaus niet in bet luimige .

No . XI . Boekbefch. bl . 477, reg. 6, leze men : Roomschkatholieke .
--bl . 483, reg . 17,
Teregt zegt
de Schrijver.
--- Meng. bl . 523, reg . 6 v . o .
0 , mogt
ik op een' haan , enz .

BOEKBESC OUWING.
Gefchicdenis der Christelijke Kerk en Godsdienst in de
Nederlanden , vddr bet vestigen der Hervorming ,
door B . G L A S I u s, Prcdikant to Sl k-EtivJJk . Ifle
Deel. Te Leiden, bij S . en J . Luchtmans . 1833 .
In gr. 8vo . XIV en 321 bl . f 3 -

B ij den vloed van theologifehe twist- en vlugfchriften,

waarmedc %ij thans overflroomd worden , doet het ons
een wezenlijk genoegen ,

derlandfchen

eens cen werk van eenen

Ne-

Schrijver to ontvangen, dat van eene meer

deugdelijke gehalte en blijvende waarde is ,
wetenfchap winnen ,

waarbij de

en verfland en hart voedfel vin-

den kan . Als zoodanig meenen wij bet bovengenoemde werk to mogen aanprijzen . Deszelfs jeugdige Schrijver, die hiermede voor het eerst zediglijk optreedt, was

(blijkens de lfoorredc) doordrongen van het nut, dat
de beoefening der vaderlandfche Kerkgefchiedenis opleveren kan, zoo wel om de voorbeelden, die zij geeft,
van braafheid, nioed en ijvcr voor waarheid en verlich-

ting, als om hct licht, dat zij verfpreidt over het
godsdienflig en zedelijk karakter der

Nederlanders,

als-

mede om de middelcn, welkc die vo6r de Hervorming

verfchaft , tot verkiaring van de gebeurtenisfen na dezelve . Hiertoe vond hij wel flrekkende bet nuttige werk
van V A N H E u s s E N, Baiavia facra , en deszelfs
met bijvoegfels verrijkte vertaling van v A N R H 1J N,
gelijk ook eenige andere afzonderlijke flukken ;

maar

Been algemeene vaderlandfche Kerkgefchiedenis , die aan
de tegenwoordige bchoeften voldoen kan . Nadere aanlciding en gepasten leiddraad, tot cigene oefening en

voortgang, vond hij in cen handfchrift van wijlen zijnen
Grootvader, den verdienflelijken Hoogleeraar V A N N U Y S
K L I N K E N B E R G, bevattende Voorlezingen over dit
BOEKBESCH . 183 14 . NO . 1 11 .
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onderwerp, voor cenige aanzienlijke 4mferdammers gedaan . Met aanwending van nieuwe hulpmiddclen , zoo
veel hij die bekomen kon , befloot hij nu zelf zijne krachten daaraan to beproeven , en de vrucht van zijnen arbeid ten algemeenen nutte aan tc bieden . - Om dit
gefchrift to doen kennen , en de lofFelijke bedoeling des
Schrijvers to bevorderen, zal Rec . eerst een beknopt
overzigt van hetzelve seven , en daarna zijn oordeel , zoo
over het geheel , ais over ettelijke bijzonderheden, met
befchcidenheid mededeelcn .
In vier T~rdperken verdeelt de Schrijver zijn onderwerp . Het eerie bevat do invoering en vestiging des
Christendozns in de Nederlanden . Hiertoe befchouwt
hij (Hoofdft . 1, bl . 1-35) de Volken, die v66r en
tijdens dezelve aldaar woonden, en befchrijft hunne woonplaats , leefwijze , verfcandelijke en zedelijke gefleldheid ,
Godsdienst , regeringsvorm , en lotgevallen tot op 11, AR E L den Grooten ; en daarna , (H . II , bl . 35-47) van
den aanvang tot op datzeifde tijdpunt , den toenmaligen
toefland des Christendozns . De eerfle pogingen tot deszelfs verkondiging in ons Vaderland, vooral door wILF R I D , fchetst en waardeert hij ; (H . III , hl . 48-- 62)
maar bepaalt vooral de aandacht bij deszelfs aanvankelijke vestiging door W I L L E B R o R D, (H . IV , bl .
62-81) en op de werkzaamheden van B O N I F A C I U s,
hiertoe aangewend ; (H . V , bi . 81 - 97) waarna hij
deszelfs uitbreiding door de pogingen van dezen verhaalt, (H . VI, bl . 97-108) gelijk ook die, welke na
dozes dood , vooral door G R E G 0 R I U s, L E B v INUS, WILLEHAD en ALBRIK, in het werk gefteld
zijn . (H . VII, bl . 109-119 .) Vervolgens vermeldt hij
de verdienilen van K A R E L den Grooten, tot algemeene vesti ing van het Christendom in ons Vaderland,
(H . VIII, hl . 120-130) en hij fchetst den toefland
van hetzelve aldaar, bij bet euxle van dit Tijdperk . (H .
IX, bl . 131-143 .) Alles wordt befoten (H . X, hl .
144-148) met eene korte beichouwing van den gang
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der Voorzienigheid , die bij doze ganfche invocring op
to merken is .
Hot twcede Tijdperk is dat der voortgaande verbas-

tering des Christendoms in de Nederlanden, tot op de
eerjle, hoewel vruchtelooze pogingen ter verbetering,
tot het jaar 1288 . Na ter inleiding (bl . 151--158)

een kort overzigt van den flaatkundigen toef'and onzes
Vaderlands gegeven to hebben, ftelt de Schrijjver,, in
bet cerjle Bock , bet toenemend gezag en de verbastering
der Geestelijkheid , en de uitwendige lotgevallen der Kerk
in Nederland, op de volgende wijze ter befchouwing
voor. - Vooraf gaat een verflag van den uitwendigen
toefland der algemeene Christelijke Kerk, gedurende dit
Tijdperk . (H . I , bl . 159-177 .) Hierop volgt cone
voorftelling van hot toenemende gezag der Geestelijkheid
in de Nederlanden, bevattende voornamelijk cone opgave van de Bisfchoppen van Utrecht en derzelver werkzaamheden , tot op den dood van A N S F R I E D . (H .
II , bl . 177-205 .) Dit onderwerp wordt voortgezet ,
en der Geestelijkheid aanhoudend fireven naar onafhankelijkheid, zoo wel als hare verbastcring , befchreven ,
eerst van A D E L B 0 L D, den eerften krijgshaftigen Geestelijke in de Nederlanden, tot op G o D E B A L D, den
eerften beproever der verbetering van zijnen Eland, van
hot jaar 1009--1112 ; (H . III , bl . 206-238) daarna
van G O D E B A L D tot Op O T T O I, van hot jaar 1112-1212, (H . IV, bl . 239 .269) en laatffielijk van daar
tot op bet einde van dit Tijdperk , toen de gezagvoering en verbastering der Geestelijkheid zeer algemeen
geworden waren . (H . V, bi . 270-294.) Vervolgens
toont de Schrijver den invloed aan, welken de Kruistogten op de Nederlandfche Geestelijkheid en Kerk gehad hebben, (H . VI, bl . 294-309) en hij befluit eindelijk met eenige aigelreene opmerkingen over beider
toeftand, gedurende dit Tijdperk . (H . VII, bl . 310321 .) - In hot volgende Deel zal hot tweede Bock den
toefcand des Christendoms in ons Vaderland, in het bovengenoemde tweede Tijdperk, to befchouwen -even .
Q q 2
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DatzeltCle, en misfchien no- ccn derde Deel, zal her
derde Tijdperk voor oogen fleiien , namelijk den aanvanl.- eljken firijd tusfchen licht en duisternis, en
vrrtchtelooze pogingen to heryorming ; en cindelijk bet
vicrde , hctwelk bchelzen zal de Gefchiedenis der Hervornaing, tot derzelvcr gchecle zegcpraal in ons Paderland.
Uit dit overzigt bemerkt men , dat de Schrijver naar
geleidelijkc orde gefchreven , en voor zich en den Lezer goede (land- en rustpuntcn gehozen heeft , om bet
geheel wdl to overzien . Men ziet ook uit de opgave
van hetgene , dat er nog to wachten is , dat zijn plan
zich eenigzins verder uitfIrekt , clan de titel fchijnt aan
to duiden , die flechts cene vaderiandfche Kerkgefchiedenis v66r bet vestigen der Hervorming belooft, terwijl het opgegevene plan dezelve tot bet voile beflag
diet gebeurtenis uitflrekt . - Met kennis van zaken is
alles gefchreven, en veel wetenswaardigs bijeengezameld
de bronnen , waaruit de Schrijver geput heeft, ftaan aan den
voet der bladzijdcn aangewezen . -- Verfcheidene goede
overzigten worden er gegeven , zoo als b . v . van de
eerfle pogingen , die er v66r w I L L E B R 0 R D gedaan
zijn , om bet Evangelic hier to verkondigen , welke de
Schrijver, dezelve in den geest dier eeuwe befchouwende , op bchoorlijkcn prijs Belt . Zoo is ook bet overzigt der verdienflen van K A R E L den Grooten ; over
wien men ecliter ook vergelijken mag B R 0 E S , Kerk en
Staat , Hoofdfl . VIII, welk uitmuntend werk bet ons
verwondert bier nergens aangehaald of gebruikt to zien . -Goede pragmati`_'che opmerkingen over de gebeurtenisfen , en bcoordeelingen van perfonen , vindt men ook
door den Heer G L A s I u s gegeven ; opmerkingen b . v.
over den gang der Voorzienigheid , bij de invoering van
bet Christendom in de Nederlanden ; over bet nut der
Kruistogten voor onze vaderlandiche Kerk ; (zie ook
hierbij B R o E s , a . w. l-loofdfl . XIII) over den toefland
derzelve in het twecdc Tijdperk ; bcoordeelingen b . v .
Van WILLEBRORD, Van BONIFACIUS, van de
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Geestelijkheid dier dagen in het algemeen , van de UtrechtBisfchoppen in het bijzonder, als niet onbepaald
voorflanders van hot Paufelijk gezag . (Over G R E G OR i U S VII , en de nuttige zijde van de Hierarchic in
de Middelecuwen , vcrgclijke men intusfchen B R o E s ,
a . w . Hoofdfl . XII en XIV .) - De ftijl is eenvoudig
en duidelijk , over het geheel wel eens wat droog , doch
waaraan ook fomtijds de dorheid der onderwerpen wel
eenige fchuld mag hebben . - De taal is doorgaans
zuiver . Enkelc fouten , als ontginden voor ontgonnen,
(bl . 62) Fransch bier of daar voor Frankisch , zelve mann . voor zelf, Major domi voor 111. domes,
cnz . (*) zullen wel meest als drukfouten to befchouwen zijn . Het werk laat zich dus ook van doze zijde
met genoegen lezen .
Veel reden vindt dus Rec . , om dit werk aan to prijzen , en den Schrijver aan to moedigen , om hetzelve
met lust to vervolgen . Doze zal hot hem dan ook niet
ten kwade duiden, dat hij eenige aamnerkingen en bedenkingen in het midden brengt , die , al kunnen zij hot
nu geflelde niet veranderen , nogtans misfchien voor bet
vervolg eenig nut kunnen hebben . - De voornaamfle
aanmerking betreft de al to groote uitvoerigheid, die de
Schrijver aan fommige, en do al to weinige uitbreiding , die hij aan andere ftukken gegeven heeft . Tot
de eerfle rekent Rec . het lfle Hoofdfluk van hot eerfie Tijdperk, daar dit anders goede overzigt van de
vroegere bewoners onzes Vaderlands tot hot hoofddoel
dezes werks minder noodig is , en dus als algemeen bekend vooronderfleld, of flechts in zeer korten omtrek
herinnerd kon worden . In hot Ode II . zou Rec . de
zwakke legende van R A D B 0 U D 's doop en dergelijke
bijzonderheden , waarvoor G L A S I u s zelf erkent dat
fcfie

(*) Zou XwpE7riczo7roj niet veritaan'baarder door Landbisfchoppen, ondergefchikt aan den Stadsbisfchop, dan door
Choorbisfchoppen vertaald worden ? Bij bet laatfie denkt
men zoo ligt aan Koorbisfchoppen, dat niets beteekent .

582

B . GLAS IU5

weinig gezag is, liever achterwege laten . Het 5de en
6de Hoofdftuk , die over B 0 N I F A C I U s en de uitbreiding des Christendoms onder hem , en zoo ook het
8fte en 9de, die over K A R E L den Grooten en den
toefland der Christelijke Kerk to zijnen tijde handelen,
hadden welligt, met eenige bekorting van hetgene, dat
minder tot ons Vaderland betrekking heeft, gevoegelijk ineengewerkt kunnen worden : nu moet G L A S I U S
meet dan eens op dezelfde zaken terugkomen, gelijk
ook wel eens elders bet geval is , b . v . bij de Kruistogten , vergel . bl . 295 , 6 met bl . 174 , 5 . In het
eerfte Boek van hot tweede Tijdperk laat hij (H . I)
wel to regt een overzigt van den uitwendigen toefland
der Christelijke Kerk in bet algemeen, als van welke
de Nederlandfche een deel uitmaakte, voorafgaan ; maar,
vermits hetzelve natuurlijk zeer bekende algemeene dingen bevatten moest , had het zonder fchade korter kunnen zijn . -A Meerdere uitbreiding daarentegen had Rec .
gewenscht in hetgene, dat nu zeer kort behandeld wordt
in het laatfte Hoofdftuk van her eerfte Tijdperk, en
dat den gang der Goddelijke Voorzienigheid, bij de invoering van bet Kvangelie in ons Vaderland , betreft
dit gewigtige onderwerp , dacht hem, was geheel in
den geest des Schrijvers en met bet doel van dit werk
zeer overeenkomflig, en had als zoodanig meer uitwerking verdiend . Hierbij had dan ook misfchien doelmatiger gevoegd, juister getoetst on meer uiteengezet kunnen worden de flelling, die nu in bet vorige Hoofdftuk , bl . 143 , ter loops voorkomt , dat „ de leer des
„ Christendoms van die tijden , bij alle misvorming ,
„ beter en nuttiger was , dan die des Heidendoms ." Breed genoeg is de opgave van de Bisfchoppen var,
Utrecht en hunne verrigtingen ; maar daarentegen zou
men nMogen wenfchen een meer duidelijk en volledig onderzoek naar de uitgeftrektheid buns gebieds , ook in
andere deelen onzes Vaderlands ; to meer , omdat G L As i u s zelf hierover op verfchillende plaatfen met verfchillende bepaling fpreekt : b . v . bl. 156 is het Hol-
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land, Gelderland, en zel fs hot vrije Friesland, vooral de ilreken van Groningen, inaar bovenal Over~Vsfel ;
bl . 314 van boven , bijna geheel ors Vaderland ; ald .
van onderen, en bl . 313, can groot gedeelte van OverJsfel , Friesland en Grorringen , meer of minder regtfireeks , in de ftad Utrecht bet minst . Over bet goheel zou men van den kerkelijken toefiand der overige
gewesten van Nederland een meer geregeld en volledig
ovetzigt mogen verlangen . Over de magt, die ook andere hisfchoppen bier to lande hadden , waarvan G L As i u s bl . 313, 4 met een woord fpreekt, zou misfehien
ook nog jets meer to zeggen zijn .
Omtrent ettelijke bijzonderheden zij bet Rec . geoorloofd, nog cenige vragen of bedenkingen mede to deelen , en wel in de eerfle plaats aan den Schrijver zelven ter toetfing to geven . - Reeds in de hoorrede ,
bl . X , beweert hij , dat „ de weidfche pracht van bet
„ Zuiden (in de Godsdienst) hot eenvoudige Noorden
„ niet kan behagen ;" dat „ de koele bewoner van hot
„ Noorden in den aangebeden (Zuidelijken) Kerkvoogd
„ en diens trawanten weldra belagers van zijne vrijheid
„ zag," enz . ; en bl . 19 en 34 van hot work zelf,
dat , , toen bet Christendom seeds aan de meer Wes„ telijke Europecrs gepredikt word, zich bij de Noord„ fche Nation een meer zuivere geest ontwikkelde, niet
„ alleen gefchikt, om de leer des Evangelies aan to
„ nemen en to bewaren, maar ook reeds van vroeg of
„ befiemd, om haar, door dc Zuidelijken verbasterd,
„ en tot bijgeloof en prachtige oiferdienst misvormd,
„ hare oorfpronkelijk fchoone e refine gedaa: to terug
„ to geven ." Zoa dit alles niet met ecuige wijziging
moeten verflaan en uitgedrukt worden ? Dat eenvoudige
koele Noorden heeft clan toch ook die weidfche pracht
van bet Zuiden en lien aangebeden Kerkvoogd niet alleen zich voor een' korten tijd later opdringen , maar
gedurende acht eeuwen behouden ; en vele duizenden
behouden dezelve aldaar no- : de eerfle aanneming bij
zinnelijke en onkundige Volken was zcer natuurlijk ,
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want juist de zoodanigen treft het uitwendige onder alle
hemelflreken bet flerkst ; gewoonte , gezag , tegenfpraak
en andere gebeurtenisfen doen vcrvolgcns bet overige :
naar bet laat zich wel uit landaard en luchtflreek althans
;• : edeeltelijk verklaren , dat , nadat eenmaal de eerfle Boot
of Hervorming der Kerk gegeven was , dezelve die van
bet Noorden en Noordwesten van Europa het eerst en
incest wakker maakte, en er misfchien nog veel meer
aldaar geheel zou hebben doen ontwaken , indien geen
Staatkunde zich bij de IIi?rarchie gevoegd hadde, om
velen to doen influimeren . - Zoo zou Rec . zich ook
niet onbepaald met des Schrijvers denkbeeld vereenigen ,
bl . 145) dat „ een der plannen van bet Godsbefluur
„ met de invoering van het Christendom in ons Vaderland
de langzame voorbereiding van de Hervorming der dicp
verbasterde Evangelielcer geweest is ;" daar deze fleling lain alleen bepaaldelijk voor ons Vaderland zou kun>>en gelden, wanneer de Hervorming bet eerst van bier
~itgegaan was : en zou ook de vroegere tegenfland tegen
:'.e Hierarchie hier wel zoo groot geweest zijn, als de
uhrijver fchijnt to flellen ? lets anders zou bet zijn ,
. :Lnneer men wilde onderzoeken, in hoe verre onze
,tie en hare houding, ten tijde der Hervorming, tot
-ordering dezer zaak gediend heeft . -- Zou bet ook
:-1 zoo onbepaald waar zijn , wat G L A S t u s bl.
a3 zegt : „ Het bijna oogenblikkelijk gevolg van de
invoering des Christendoms was cene groote verandeaing in de regeringsvorm" ? Men zou dit ten minfle
,, me nader uit de Gefchiedenis bewezen zien .
ILec . zou nog wel meer kunnen vragen en in bedengeven ; maar het zou misfchien van minder gewigt
. Genoeg zij dus bet gezegde , waartoe niets anders ,
belangflelling in bet week van den Ileer G L A S I U S,
aandreef ; terwijl hij wenscht , dat de Schrijver
-elve op de gelukkigfle wijze moge voortzetten en
ti icindigen .
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J E Z U S C H R I S T U S, of Lotgeyallen en Lesfen van
den Zaligmaker der Menschheid, naar tj~dorde tilt
de eigene woorden der Lvangelien to zamengefleld,
en met verklarende en leerzame aawnerkingen voorzien , door Dr . J . E . F E I S S E R , Predikant (thans)
to Traneker . Te Groningen , brj 1V . van Boekeren .
1832 . In 12mo . V cn 421 bl . f 1 - 80 .
lIen flclt met redcn veel belang in alles , wat de flrekking heeft , onm de geichiedenis van 's Heilands leer en
daden volgens het verhaal der Evangelisten op to helderen en in bet noodige licht voor to flellen . Geen wonder dus , dat f E R G E N 's Gedenkwaardigheden tilt bet
Leven van J E z u s, door Prof . H E R I N G n, zoo vele
uitgaven heeft beleefd en nog altijd getrokken is , en dat
evenzeer met ftichting en graagte gelezen wordt bet bevattelijke en nuttige werkje van Dr . c . w . S T R O N C K. ,
hetwelk hij , toen nog Predikant to Jisp , ten j are 1800
to Utrecht heeft uitgegeven, onder den titel : De Gefchiedenis van j E z u s naar de vier Lvangelien ; een Leesbock voor de Christelijke Muisgezinnen . Toen ons dus
dit werkje van Dr . F E I S S E R in handen kwam, hoopten wij een interesfant bock to ontvangen , dat cen interesfant onderwerp ook interesfant zou behandelen ;
doch een Recenfent , die ons in het beoordeelen van dit
werkje is voorgeweest, (zie Rec . o . d. Recc . XXVIf'e
D . No . 5, bl . 185--189) heeft door de verlegenheid,
waarmede hij aan den wil om to prijzen cenigzins gedrongen voldeed , duidelijk genoeg getoond , in welken
zin dit werkje verdient interesfant to heeten, zoo als
wij na gezette en herhaalde lezing hebben bevonden, en
hier onbewimpeld zullen blootleggen .
Bl . 1-6 vindt men voorloopige aanmerkingen over
hetgeen vddr de komst van j E z u s door God ten behoeve der men/chen gedaan was ; en over den toeftand,
waarin zij zich, niettegenflaande dat alles , ten ft de
der ycrfchl ning van onzen Heiland bevonden . Hierop

5&6

J.

E . FE IS S E R

verdeelt zich de gefchiedenis volgens r E I S S E R in vier
tijdvakkcn . I . Van de geboorte van onzen Heer J E Z u s
C a R I S T U S, tot aan zone optreding als Lceraar onder Israel, nadat IIij verzocht was in de woestijn, bl .
21-45 . Vooraf gaan, hl . 7 -- 21 , eenige berigten omtrent de gebeurtenisfen , -welke onrniddellijk vdor de geboorte van j E z u s plants vonden . II . Van de aanvaarding des Leeraarambts van onzen Heer of, tot aan
zone reis naar hot Verzoeningsfeest, [J 0 A N N . V: 1]
bl . 46-117 . III . herhaal van de woorden en daden van
onzen Heer, van zone komst to Jeruzalem op hot Verzoeningsfeest [j o A N N . V : 1] af, tot aan zone kornst
bj~ Jeruzalem , orn hot laatfle Paaschfeest to vieren ,
[J O A N N . XII : 1] bl . 1 .18-288 . IV . Laatfle lotgevallen en gefprekken van onzen Heiland, welke w~ gewoon
zijn deszelfs Lt~densgefchiedenis to noemen, gevolgd door
deszelfs luistervolle verheerlijking, [van J O A N N . XII: 1
tot L U K . XXIV : 51] hl . 289-415 . Achteraan bevindt
zich nog acne List der Evangelieplaatfen , near de
orde, in welke dezelve zijn gerangfchikt ; bl . 419-421 .
Flet overige wordt gevuld met de aanwijzing van drukfeilen en met bijvoegfels , bl . 416-418 . Deze algemeene
indeeling der gefchiedenis maakt ons in geenen deele nog
bekend met de geleidelijkheid en gemakkelijkheid der rangfchikking . Ook de onderdeelen , in welke icier tjidvak
gefplitst wordt , leggen geenszins aan den dag de aannemelijkheid der aanecnfchakeling van de Dvangelifche verhalen . Hot is wel zoo, dat eenige meerdere uitvoerigheid
noodzakelijk zou zijn geweest, om de gronden op to geven , op welke des Doctors wijze van rangfchikken gebou-Nvd word ; maar dit wederhoudt onze pen niet , om
to verkiaren , dat hot willekeurige en geheel vreemde ,
verre van gemakkelijk to zijn , niet bevallen kan , omdat
llet werkje nu minder kost . Met meerdere geld , dat bij
betere uiteenzettirg dier groncic : :: zou mocten befleed
worden , zou , indien r E I s s E r, zijn gevoelen maar
eenigzins kan aannemelijk maker, niet worden weggeworpen , omdat dit werkje dan meerdere waarde verkreeg en
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behield . Dat fomtijds naar willekeur , zonder anderen
grond , gerangfchikt words , valt duidelijk in het oog ,
b . v . waar de gelftenisfen van den zaadzaa!~er en andere , n-I A R C . IV : 1-34 , welke in het IIIde Tijdvak
bl . 157-166 voorkomen, zonder de minfte reden worden gefcheurd van 's Heilands vertrek over het meer Gennezareth , hetwelk bl . 72 volgg . geplaatst words in het
Tide Tijdvak, niettegenflaande a : A R c u s vs . 35 uitdrukkelijk fchrijft , dat dit vertrek heeft plaats gehad in den
avond van denzelfden dag, op welken die gelijkenisfen
reeds voorgedragen lvaren . Ook zijn wij verlangende naar
de gronden, op welke de uitdrijving der kooplieden Wt
den Tempel, J 0 A N N . It : 13 -22, verfchoven wordt
tot het tijdfcip , op hetwelk de drie eerfte Evangelisten
dergelijke gebeurtenis vermelden , verg . bl . 55 , 56 met
bl . 297, 298 . I-iet is zoo, ook anderen ftaan in dit
gevoelen . Doch meerderheid van voorftanders doet op
het punt van waarheid volfcrekt niets af . \Vie al de
Evangelien rangfchikt naar regels en op gronden, ziet
de misvattingen van loutere Exegeten zoo duidelijk in, en
taal het verhaal van j o A N z E S , II : 13--22 , zoo wel
op zijne plaats , als het latere voorval bij de drie anderen .
In het I'oorberigt leest men bl . III en IV : Daar de
Evangelisten op onder fcl eidene plaatfen , font ds woordel7k gel~jk , fomtijds met eenige afw Jkingen van elk ander verhalen , zoo heb ik alle laerhaling en verfcheidenheid trachten voor to komen , door hen vereenigd een
geheel to doers nitmaken . AVie met de rangfchikking der
Evangelifche verhalen en hetgecn daartoc behoort mar
eenigzins bekend is , zal zich van dergelijke wijze van
behandeling zorgvuldig onthouden, als wel% e, vooral
bij bet regelen der woorden van den Fleiland, tot de
grootae verwarring aanlciding geeft . Ook bier vindt men
daarvan menigvuldige proeven . Tot dime Tide
Tijdvak , No . 12, bl . 87 volg . , waar Al A T T H- X
2-4, V : I-VII : 29, zoo als de lijst van F E I S S E R
aanwijst, maar met weglating van H . VI : 9-13- en H .
VII : 7- 11 , hetwelk wcderom Tilde Tijdvak , No . 16,
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bl . 234-238, voorkomt, wordt tot eon geheel bijeeiiigevoegd met L UK . VI : 12-17, 20- 119, XI, XII ,
XIII en XIV bier en daar . (?) Dit is letterlijk , zoo
als de titel van lret werkje zegt, lesfen uiT de eigene
svoorden der Evangelien zamengefcld, maar met voorbijgang van alle tijdsorde . Dit is incest het geval met
alle eenigzins uitgebreide voordragten des Heeren, welke
volgens de Evangelisten op eenmaal zijn voorgefteld, maar
door F E I S S E R, volgens bovenftaanden grondregel ,
zelfs over onderfcheidene Tijdvakken verdeeld worden ;
zie b . v . Tilde Tijdvak , 6° . 19°- verg . IVde Tijdvak ,
4° . Die zanrenftelling heeft , behalve het willekeurige ,
nog dit groote gebrek, dat fomtijds geheele ftukken worden overgeflagen . Zoo zoekt men to vergeefs naar de
gelijkenis M A R C . IV : 26- 29 , welke volgens de lijst
van F E I S s E R inoest voorkomen 111 . 7° . , maar bl .
157-166 niet to vinden is . Welke gevolgen dat willekeurig vaneenfcheuren der redenen oozes Heeren door
F E i s s E R heeft, zelfs in dit zijn werkje, zullen wij met
¢en voorbeeld aanwijzen . WVij kiezen daartoe 1\1 A T T H .
XXIII : 1-39, waar men vindt hetgeen j E z u s , drie
dagen v66r zijn laatfle Paaschfeest , aangaande de Farizeers, met eenige uitvoerigheid, ten aanhooren van de
fcharen en zijne discipelen, heeft voorgefteld . Met opzet kiezen wij dit voorbeeld, omdat j r •, z u s nicer dan
cens eenige uitdrukkingen elders heeft gebezigd, welke
ook hier zeer gepast voorkomen, en wel verdienden open
lijk herhaald to worden . Men raadplege nu de lijst, door
F E I S S E R acliter zijn werkje geplaatst , en dan vindt
men Tilde Tijdvak, No . 5°., XII : 22-50 en XXIII
bier en daar . (?) Hierdoor wordt men gewezen op hetgeen bl . 147-151 voorkomt , zonder dat evenwel die
lijst zelve de bladzijden aanwijst . Daar vindt men dan
7. U K . XI : 37 54 eene voordragt , geheel verfchillende
van hetgeen HI A T T H B u s H . XXIII vermeldt . De aanteekening (139) zegt , dat bi A T T H E U S , wanneer hij
over de wijze lesfen van j E z u s fpreekt , veel bijeenvoegt , dat op verfchillende tijden werd voorgefteld, en
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vi ,

VII en H . XIII , zonder
beroept zich op H . V ,
zich in hot minfte to bekommeren omtrent hetgeen met
grond is aangemerkt tegen bet willekeurig toepasfen van

deze onbewezene ftelling . Van ni A T T II . XXIII komt
in den tekst niets voor , dan voor zoo verre bet eenige

(dat is nniet volkomene) over eenfl :emming heeft met de

woorden bij I. U h A S .
L . 39 , 40, 41 . M

T.

M T . 23 . L . 42 . M T . 25, 26 .

27 , 28 . L . 44 . M

T.

6 , 7a . L . 43 .

MT . 4. L . 46 . 111 T . 29-32 . L . 47-51 . Men lette

op do verfchillende orde , in welke bij de twee Evangelisten de nog al verfchillende woorden voorkomen, waarom wij bier de

ftipt . Wel mogt

verzen

onderfcheidenlijk hebben aange-

F E i s s E R fchrijven

bier en daar ;

want bet gelteel ontbreekt . Maar misfchien denkt gij ,
Lezer ! dat alles op hot beste zal neerkomen . Laat ons
zien . Op de lijst vindt men nog

XXII : 1 .5-46 en iets nit

IVde Tiydvak, No . 3° .,

Hoofdf .

XXIII . Op bl . 310,

311 flaan al"teen de woorden uit dit XXIIIfIe Hoofdfluk

van M A T T H E U s, welke voorkomen vs . 1--3, (met
weglating van de laatfle woorden :

en doen bet niet)

de eerf'e woorden :

want zaj zeggen bet,

vs . 5 , vs . 7-9 , met weglating van

ook de begroctingen op de markten .

Dit is alles, wat wij van die fchoone redevoering, in

welke de Veer bet karaktcr der

Farizeers

zoo levendig

affchildert , in dit werkje van F E i s s E E , en dan nog
zoo willekeurig vaneengefcheurd , wedervinden . En hoe

weinig dit is , kunnen de door ons aangehaalde verzen

aanwijzen . De aanteekening (406) op bl . 310 geeft nog
eenigzins reden , waarom aldaar iets uit Hoofdfl . XXIII
voorkomt : „ Vcrg . bl . 148-151 en aanm . 139 . hetgeen
„ daar niet geplaatst was , voegen wij bier in ; terwijl
„ bet ons hoogstwaarfchijnlijk voorkomt , dat de Heer

„ to dozen tijde iets over en tot de Pharifeen zal ge„ fproken hebben, dat hunne verbittering vermeerder„ de ." - Door to fchermen met waarfchijnlijkheid, waar

doze, zoo als hier, niet to pas komt, wordt de rangfchikking in dit boekje hoogstonwaarfchijnlijk . Dit moest
F E I s s E R

zelf meer clan tens hebben gevoeld , b . v.
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toen hij, door L UK . XVII : 1---4 (bi . 198) of to
fcheuren van vs . 5 10 (bl . 253 , 254) , doze laatfle
verzen , voor welker plaatfing hij geen' anderen raad
fchijnt geweten to hebben , in bet Jude Tijdvak achter
No . 18° . volgen lict met bet opfchrift : „ Ilanhangfel
„ van eenige verzen t.'it L U R A s , die zonder eenig ver„ band geplaatst fchijnen , en waarvan this moe~el~k
„ to bepalen is, waar w~7 ze zouden moeten invoegen ."
Dit boekje fchijnt letterlijk een Diates/aron to zijn, in
hetwelk de namen en plaatfen der Evangelisten flechts di£n
in aanmerking komen , wanneer in do llarztcckeningen bet
een of ander moct worden medegedeeld ter Raving van
's Mans niet altijd even gcgronde meeningen . De lijst
der plaatfen , achteraan gevoegd , maar in welke , tot
groot ongemak , de bladzijden niet worden aangewezen ,
is door de menigvuldige misffellingen, welke door boven
aangehaalden Recenfent wel grootendeels, maar niet alle
verholpen zijn, geheel ongefchikt, om uit den chaos, waarin
de vier Evangelicn bier geworpen zijn, hunne eenvoudige en meer geregelde berigten geheel en volkomen ongefchonden weder to brengen . Ongeletterden , en voor
zulken zal F E r s s E R wel bet voornemen hebben gehad om dit boekje to ichrijven , zullen misfchien in dit
werkje veel, en dan nog met vele moeite zoeken, maar
beter en gemakkelijker hot noodige vinden in hot boven
aangehaalde wcrkje van s T R 0 N C K, dat, hoewel tweeenderlig jaren ouder, waarde genoeg bezit, om, wegens
veelvuldige goede eigenfchappen, gebruikt to worden door
zulken , die F E i s s E R 's gefchrift fpoedig op zijde
fchuiven .
Wij loopen dus niet hoog met dit werkje , er, meenen genoegzame gronden to hebben aangevoerd , op
welke ons oordeel rust . Opzettelijk onthouden wij ons
van de mededeeling der veclvuldige aann erk ingen, welke
wij zoo wel op 's Mans verhlaringen in den tekst , als
op zijne aantecke ..ingen hebben op-efchrcvcn . Het blijkt
toch nu reeds duidcli_jk genoeg , waarorn en in welken
zin ook wij naar een' t ;rcedcn druk verlangen .
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Geest der Homoopathifche Geneesleer van Dr . s . H A HN E M ANN . Uit bet Hoogduitsch vertaald door j . r . v .
sex

o

N r E L D , M . D . Te l'I infchoten, b~ H . V .

Huifingh . 183's . In gr . 8vo . VIII en 28 bl .
JJ it flulje
III -VI ;

f :-

30 .

beflaat uit Brie deelen : een voorberigt, bl .

de vertaling ,

bl . 1-20 , en eenige aanteeke-

ningen , bl . 20-28 .
Volgens het voorberigt ,

is de Heer S C H o N r n L D
.
gehecl
onbekend) tot de ver(ons naar flandplaats enz
taling van dit flukje gekomen,

om het heilzame van

H A H N E M A N N 'S geneesleer ook bj ons meet bekend

to doen worden ; en omdat het oorfpronkel~lke door hem-

zelven eine fystematifche Darflellung der Hornoopathie

genoemd, niet afzonderl~jk verkr jgbaar is gefleld . De
Vertaler fchijnt zich ook bijzonder tot dit werk gedrongen gevoeld to hebben door zeker opflel , in bet u1ie : agel-

werk der Letterocfeningen (1834 . No . III) opgenon3en .
Hij acht dit gefchrijf wel gering, maar vreest toca, dat
daardoor menig geneeskundigc (rifum teneatis, amid!) zal
afgefcbrikt en teruggehouden worden van een onbevooroor-

deeld onderzoek en naauwkeurige uitoefening der Homoopathie (bl . IV) . Ongelukkige Homoopathie, wanneer de Arts

door zulk gefchrof van uw onderzoek words teruggehouden , en even ongelukkig , wanneer alleen door dit gc-

fchrijf van den Heer S C H

o

N F F L D dat onderzoek moet

bevorderd worden ! Waarfchijnlijk gefchiedt den fleller
van dit flukje to vele eer ; uit de flrckking van het geheel zoude men ,

ook zonder dit met zekerheid to we-

ten , wel kunnen opmaken , daft de fchrijver het minst er
aan gedacht heeft ,
leer

de Artfen van het onderzoek dezer

terzzg to houden ; op zijn best, dat hij het publiek

eenen wenk fchijnt tc willen geven . Indien het doel van

den Heer s c H o N r E L D wezenlijk zoo groot is , dan
kan wel geveg d worden , dat eerie )cringe zaak daartoe
aanleiding heeft gegeven . ,V:e wcet , hoe de onbekende
fchrijver in flute met deze kluchtige uitkomst zich ver-
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maakt ! Waarlijk , zijn gefchrijf heeft op deze wijze ecne
LLahnemannifche working gedaan !
Of evenwel elk , die met de leer van H A H N E M A N N
fchertst, haar niet zoude kcimen, ftaat den Vertaler to
bewijzen, en willen wij hem gewezen hebben naar het
work van Dr . F It . A . S I A1 o N , j R . (*)
Vooralsnog zijn wij van bet geroemde wonderdadige,
hetlvelk nu het geval is , en dan weder niet , ( bl . V)
niet zoo zeer overtuigd , dat men daarmede niet cen
weinig zoude mogen fchertfen, waar men met deze wonderen in weinige wren wat to veel op heeft . Intusfchen zagen wij ons niet gaarne als van de leer van
11 A H N E DI A N N onkundig befchouwd, voor wiens leer
daarenboven , waar zij to pas komt , wij zoo veel eerbieds hebben als voor elk ander flelfel , hetwellt bij onkruid tarwe en wederkeerig oplevert . Wij zijn bet zelfs
met den Vertaler cons, dat de aan cone chronifche ziekte
lijdende niet ongelukkig to noemen is , wanneer hij in
de handen van cenen IIomdopaath valt . Voor hot wonderdadige in acute ziekten wachten wij betere bewijzen,
dan die men met woorden ons tvil toedienen .
\Vij zouden thans tot cen onderzoek moeten komen
van bet eigenlijke werk van H A H N E ii A N N, de door
s c 11 6 N IT E L D vertaalde on op deze wijze ons medegedeelde flellingen . ZVanneer wij echter letten op den
tijd, die federt reeds is verloopen, - op zoo veel, bet(*) Der unflerblichen Arar rheit S A M U E L I S H A II N E MVI A N N I
Pfeudonzesfz e nzedici fcabiofs , star' f x'' des Verdiinners ,
anderer Theil, oiler desfen Viergefpann von den chronifchen
Krankheiten u . f. iv . Hamburg, 1833 . De Recenfent in de
Med. C!Vr. Zeitung, No . 1 . 1834, zegt onder anderen van
dic werk : ,, Es fprudelt darin" (in der Vorrede) „ eine
• reiche Quelle der Satyre, zu der Ii A II N E SI A N N ausfer
„ feiner Iloraoopat/.ie noch durch feine ABERWITZIGE Lehre
• von r,7erz c r ;-t,+,+c,'era Krankheiten uberfclzwiiuglicizen Stoff
• biethet ." Vergelijk ook Die Homoopat,lie seine Irrlehre, nach
den eigenen Gefl?%ndnisfen der Izorroopat7zifcisen lerzte,vonDr.
K R A M E R . Berlin .
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%velk voor en tegen dit flelfel federt is gefchreven , dan
kunnen doze flellingen Diet meer in het afgetrokkene en als
-op zichzelven flaande beoordeeld worden . Tot hoe verre
zoude ook deze beoordceling Diet uitdijen, wilden wij gelijktijdig, hoe kort dan ook, cen beoordeelend overzigt van dit
flclfel beproeven ! En welk nut zoude deze onze arbeid hebben ? Die het f'celfel van H A H N E D1 A N N blindelings aankleven, zullen door eenc beoordeeling, hoe onparti/dig ook,
van hunne partijdigheid Diet teruggebragt worden . Die
het flelfel van H A H N E N A N N om eene of andere reden
voorflaan , - om naam to maken door bet vreemde , -om door hot fchijnbaar wonderdadige op de ligtgeloovigheid van een gedeelte des publicks to werken, hetwelk door
hot wonderdadige vooral geblinddoekt words ; deze zullen nog minder gehoor geven aan bedcnkingen, hoe gegrond ook , welke in flrijd mogtcn zijn met zulke bedoelingen . Even als uit elk flelfel , zal ook uit dat ,
door H A H N E at A N N het zijne genoemd, de Geneeskunde, bij fchadclijken invloed, eenige winst weten to
doers , al diende hot ook Diet verder , dan om hun, die
het met de zoogenoemde Contra-flimulisten houden, to
toonen , dat er Diet altijd overgroote giften van genecsmiddelen noodig zi.jn, om ziekclijke afwijkingen to herflelien . \Vaar de natuur ten goede werkt , behoeft zij
weinig hulp , en daar zullen de geringe giften volgens
H A H N E M A N N Diets meer uitregten , dan de natuur
gewoonlijk doet , al!een geholpen door een' gezetten en
naauwkeurigen leefregel , die groote hef boom in de hand
des genen , welke hem' behoorlijk weet aan to wenden ,
on , door den goeden wil van den verflandigen lijder ,
hem vrijelijk bezigen kan .
Tot dusverre vindt hot overdreven fleliel van H A HN E 1\1 ANN, en die hem in overdrevenheid nog voorbijflreven , geen' fleun, noch in Nataurkunde, (*) noch in
cc,-,c op dezelve fleunende redelijke Ziekte- en Geneeskunde .
(*) HHandbuch der P,iyfioiogie des P7enfchen, fur 3'or/efungen,
Vol; J . 1\I it L L E R . 1 B . I Abth . S . 55 .
)IOERBESCH . 1834 . NO . 14.
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WWWij vinden welligt bij eene andere gelegenheid aanleiding, op dit onderwerp terug to komen . Intusfchen geven wij gaarne de verzekering , tegen dit flelfel niet vooringenomen to zijn , maar daarom to meer afdoende , op
ondervinding ftcunende en door redo gelonterde bewijzen to verlangen ; tot zoo lang voeden wij befcheidene
twijfeling . Wij behoeven ter overtuiging meer, dan verzekering van wonderdadige werking . (Voorr . bl . V .)
Door geen gefchr~f ter wereld zullcn wij van een onbevooroordeeld onderzock afgefchrikt en ter,:fggehouden
worden . Verre of van Ei A H N E PE A N N to honen of to
befpotten, achten wij hem hoog om zijne verdienflen, maar
tot bewondering zien wij vooralsnog geene reden .
llanha agfel op het algerneen Llroordenboek van Kunflen en iVetenfchappen, in 8 Deelen bewerkt door
wjlen den Heer GT . N i E u w r. N H U i s, en to Zutphen van 1820-1829 in het licht verfchenen . Bifeenverzameld en in orde gerangfchikt door een' vaderlandsch' Geleerde . fl-B . Te Ni77negen, biy j . F .
Thieme . 1833 . In gr. Svo . El' en 539 bl. f 5 - 17 .

H

et woordenboek, door den Beer N I E U W E N H U I S
verzameid, block al fpoedig do vereischte volledigheid to
misfen voor hetgeen hot gebruik voor de lieden van de
wereld, gclijk de Franfchen ze noemen , vereischte . Offchoon wij hot omtrent dit nut met den Uitgever van
bet tegenwoordige Aanhangfel gansch niet eons zijn , en
gelooven , dat zulke Woordenboeken-lectuur, die niet de
mine infpanning vereischt , en waarin den gemakkelijken lezcr alles gehcel toebereid wordt voorgezet, meestal
gefchikt is om betwetcrs en oppervlakkige halfgeleerden
to vormen, (gelijk de uittrekfels nit de oude Schrijvers,
in de tiende Eeuw to Konflaneinopel vervaardigd, allengs
de hoofdwerken hebben docn •verzuimcn en eindelijk grootendeels verloren gain) zoo denken wij echter tevens,
dat, in de onderllelling van bet rout Bier Woordenboc-
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ken , dezelve zoo volledig als mogelijk dienen to zijn ,
en ook zoo goede Artikcls als mogelijk to bevatten ,
ten einde de lezer Diet dan juiste denkbeelden opdoe .
En dan moeten wij zeggen , dat dit lanhangfel ons
daarin bijzonder , zelfs bovcn het hoofdwerk , voldaan
hceft . In de onmogelijkheid, om van zulk een werk
een aancengefchakeld verilag to -even , hadden wij een
aantal plaatfen opgeteekend , die ons bijzonder goed bewcrkt voorkwamen, en tvelke wij naderhand vonden, dat
meerendcels ook in bet (laatst gelezene) T7oorberigt worden vermeld als bijzonder degelzyk . WVij mogen onze lezers dan wet uitnoodigen , om , in zooverre zij de vroegere deelen van dit IPoordenboek hebben , zich ook dit
waarlijk onmisbaar vervolg of aanvulfel aan to fchaffen .
Ire Artikelen omtrent ons Vaderland zijn bier talrijk
en dads zeer gewigtig . Van de V A N D E R A A 'S IS
P . 1 . B . C ., in 1812 geflorven, fchoon beknopt, blijkbaar
con amore behandeld . Men vindt er de volgende, na
1830 vrij zonderling luidende , uitdrukkingen in : Met
eene ziel, gloe ende Poor vryIieids- en vaderlandsliefde,
was hij een hevig tegenflander der .ilristocratie, en hielp
als zoodanig de omtiventeling van 1795 to Zmflerdam
ifyerig bevorderen . Uit den droom van die vrijheidsen vaderlandsliefde dachten wij , dat thans wel ieder ontwaakt was! Vervolgens A A L B R E C H T V A N B E U Elardenburg (wat heel kort) , llardr#kskunde
R E N ,
(verdienflen (ler Nederlanders omtrent de) , een zeer
volledig en van groote kunde getuigend Artikel, hetwelk
in een kort bellek vele zaken bevat ; A A R N 0 U D van
Geldcrland, door w I S E L I u s ten tooneele gevoerd (hetwelk bier niet vermeld wordt) , libkoude , A D A (Gravin),
Pans ADRIAAN Vl (aLORISZOON), AGRICOLA (RUDOLPHUS), AITZEMA(LIEUWE VAN),
AKKOOI (ACQUOY), ALBERTI (J .), ALKEA D E (C . VAN), J . A L L A R T (fchcrp en bits,
\vaarfchijnlijk van con' boekverkooper), A L DIE L O V E E N,

Alphen, Altena (Land van), A L T I N G, Oostfries, doch
Vederlandsch Schrijver (kvij weten niet, of het ironie is,
Rr2
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wanneer hij genoemd wordt , Afgevaardigde op de zoo nood„ zakel~ke Synode van Dordrecht"), Amboina, Ameland
(uitvoerig ; federt het onheiljaar 1795 is bet verval fchrikbarend), A 1•I E R S F 0 0 R D T (Prof. j . ), de Heeren van Amflel, fI;nflelveen, Amflerdam, een zees merkwaardig Artikel,
bevattende alle de veranderingen en verbeteringen, federt
1820 aldaar aangebrigt , zoo als het entrepotdok , het
ooster- en westerdok met de fluizen , de overbrenging
der Handel- en de ftichting der Lhestindifche Maatfchappij, de verbreeding der wateren voor de Rhijn-vaart,
(mogten wij het begin van dell thans zoo onmisbaren
ijzeren fpoorweg naar Keulen daarbij kunnen voegen !)
de (thans weder vernietigde) flmflerdamfche haringreederij , de toeneming van den fcheepsbouw en bet lance
zame verval van den handel (tot 1830 : federt de affcheiding van Belgie is die, vooral de Rhi7n-handel, weder zeer toegenomen) en andere belangrijke flatistifche
opgaven . Daarop volgen A N D R E A E (B E U C K E R) ,
A N S L 0 (P. E I N I E R) , Antwerpen ( Kasteel van) ; de
lotgevallen daarvan worden hier vermeld, onder anderen,
dat een Oosicnrijksch Generaal, Belg van geboorte, bet
in 1790 aan de Belgifche opilandelingen voor 100,000
gulden verkocht . Welk een onderfcheid bij 1830 en
1832 ! De verrader ontving echter van de eerloozen,
waaraan hij zich verkocht had, Been' penning, en f{ ierf
arm ! Voorts loopt het Artikel uitvoerig over de tegenwoordige ruinen van het Kasteel . Verder : Apel (Klooster ter) in Groningerland, Jlpelcloorn , A P P E L I U S
(Mr . J . H .) , 1Ippingadam , ffrentsburg (een bij uitflek naauwkeurig berigt van de uitgravingen aldaar,
grootendeels van den 1-leer R E u v E N S zelven), A R N Tz E N i v s (R . 11 . en j . o .) , flrtefzaanfche puttee of
bronnen (deels in betrekking tot Nederland, en een
der uitvoerigfle en grondigtle Artikels), Baardwtkfche
Overlaat, B A C ti I r N c, (%%v . A .) Hoogleeraar teMaastrieht, KASPAR VAN BAERLE, BAKKER (Prof.
G E R B R A N D) , B A L C N (de Gefchiedfchrijver van
Dordrecht) , Ba ;ula - Eilande ;a , Banjcr nasfeig , Ban-
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ka,

BANKERT (JOOST), Bantam, BARB AZ,
B A R B E Y R A C (wel Been geboren , maar een genat uralifeerd Nederlander , en Hoogleeraar to Groningen) ,
B A S T E R (J o B) , ( weder con zeer uitvoerig bewerkt Artikel ; hij was een Zeeuwsch Natuuronderzoeker ;) Batavia (de Stad words thans flechts op 30,000 , in plaats

der vroegere 160,000, die zij echter nimmer bereikt
heeft , gerekend ; doch daaronder telt men dan niet hetgeen men Nieuw-Batavia mag noemen , hot 117olenvliet , Rifs)vijk , Noordw~Ik , Weltevreden , e nz . t o zamen eene zeer aanzienlijke Stad) , Batavieren (Land der) ,
Batenburg , B A U D I U S, Bear,fler , DEN BEER,
Bcerfche Maas, B E I J E R I N C i ( Waterbouwkundige) ,
VAN B E M M E L E N, (A .) Nati :urkundige, B E T O U W
(Mr . J . I N DE), W . B E U K E L S Z, Bevolking van
Zuid-Holland in de 16de Eeuw
land , B I L D E R D IJ K (de beide

, Bevolking van NederEchtgenooten) ; oordeelkundig wordt het leven des Dichters in vier tijdperken verdeeld : 1 . tot op zijne ballingfchap , 2 . die ballingfchap
tot op zijne terugkomst onder den Raadpenfionaris
SCHIMMELPENNINCK (niet onder boning LOD E w IJ K ,
zoo als or verkeerdelijk taat), 3 . tot op
zijne uitgave van s c 110 T S M A N'S Eerzuil op de .Dordfche Synode (waarmede de nicuwere v o N D E L in het
ftrijdperk trad , als katnpioen voor de zaak , die de eerte V O N D E L ) twee Eeuwen vroeger , zoo onverzoenlijk , met gevaar van lijf en good , had vervolgd) , 4 .
die bijkans onophoudelijke f' rijd tot aan zijnen dood .
Over 't algemeen is do beoordeeling van den gunfligen
kant ; van 's mans gebreken words weinig gezegd . J.
V A N D E R B I L D T, beroemd Friesch Teleskoopmaker ;
LODEWIJK DE BILS,Ontleedliundige ;BINKES,(JAC O B) een wakker Zeeman ; N . en S . B L A N K A A R D,
A . B L A N K B N , Waterbouwkundige ; In!litnut voor Blind
den to Anaflerdam, B 0 D I S C O (M .) , B O E L E N S (Baron van Linden) , B 0 E R H A A V I. (een uitnemend Artikel) , L E B o E (s Y L v i u s) , wiens geneeswijze door
B 0 E I: II A A V E is omverre geworpen ; B o I S 0 T (L .
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VAN), BOLHUIS (L . VAN), BOLSTRA, Bomlnel
(Zalt-) , B O N D T en B O N N, Geneeskundigen, B o NTEKOE (W . IJ .), VAN DER BOON MESCH,
BOONZAJER (C .), BORGER (wat kort), BRAKEL (deZeeheldJ . VAN), BRINKMAN (Wed . VAN
8 T R E E K) , de Godgeleerden P E T P U S B ROE S en Zijn
Zoon BROeRIUS, BRUGMANS (A .), BRUNINGS
(c .), de beroemde Waterbouwkundige ; BUS SING H .

(j . w .) De lezer ziet, welk eene menigte vaderlandfche onderwerpen en perfonen hier, doorgaans zeer
good en, waar het pas geeft , vrij uitvoerig, behandeld
wordt . Buitendien echter zijn er nog hoogst belangrijke Artikelen in dit deel . Dus words de Aardappel
hier met bijzondere zorgvuldigheid en naauwkeurigheid
befchreven ; hot zou ons verwonderen, indien dit Artikel niet aan een' beroemd' Geleerde in het vak der
Landhuishoudkunde aan eene onzer Hoogefcholen to danken
was . Ook bet Artikel Aarde (gebruik van het eten van)
bevat merkwaardige bijzonderheden . Bij bet onbcduidende
Artikel A B B A D I E verwondert hot ons zeer , 's mans
hoofdwerk , waaraan hij zijnen meesten roem , zelfs in
de Roomfche Kerk, to danken heeft , Verhandeling over
de waarheid van de Christelijke Godsdienst , niet vermeld
to zien . De -4bbasftden , die groote bevorderaars van
wetenfchap en letteren in hot Oosten en Heerfchers to
Bagdad vijf Eeuwen lang, hadden tocil moor dan vier
regels verdiend . De Artikels A L E X A N D E R I, Keizer van Rusland, Algiers, uitvoerig omtrent de verovering en het bezit door de Franfchen,
Ihnanak
(Chinefche), Armenifche Letterkunde, en vooral Armoede, (maatregelen tegen dezelve in vroegere en latere
tijden) verdienen onderfcheiding en aandacht. Hot laatstgenoemde is een voortreffelijk op{lel, merle wat den
flijl betreft, maar hetwelk ook (zie bl . 247) grootendeels uit eene Redevoering van den Hooglceraar D .
J . V A N L E N N E P ontleend is . Voorts Zij11 B E E TH O V E N en de Bijenteclt nog , elk in zijlle foort , belangrijke Artikels .
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Wij zien dus , dat de Redacteur van het Amhrtngalthans niet bij wijlen den Heer N i E u w E N II U I S
in de keuze en het verkrijgen van good becvcrkte fI ukken terugblijft . Wij wenfehen den Uitgever daarmede
geluk , en hopen , dat , zoo doende , deze onderneming
meer en meer de volmaking zal naderen . Uit de Voorrede zien wij , dat or nog flechts vier deelen zullen volgen , die alle de letters na A en B moeten bevatten .
Hot zou jammer zijn, dat, gelijk de Redacteur in dat
zelfde Voorberigt zegt , tot die bezuiniging de degel ke
Artikelen zouden moeten worden befnoeid . Wij zouden hem eenen anderen raad geven , om namelijk verfcheidene min beteekenende Artikelen of Perfonen, b . v .
van den jongfl:en tijd, weg to laten . [[lelke dat zijn ,
in voorbeelden to doen kennen , zou hatclijk kunnen
fchijnen ; wij twijfelen niet , of de Redacteur zal zelf
wel begrijpen, wat en wie wij bedoelen . Hot is waar,
dat die tukjes meest klein zijn ; maar vcle kleintjes maken 66n groot , en dus zou dat nog al plaats winnen .
Indien men ook flechts 4, 5 of 6 regels over een onderwerp of voorwerp kan zeggen, dan is het doorgaans van
then aard, dat men die moeite wel kan uitwinnen, [flat
geenen invloed hoegenaamd op de Maatfchappaj heeft
gehad, behoort hier niet to huis .
Wij hopen , dat de volgende deelen op dezelfde wijze
zullen voortgezet worden . De Redacteur geve liever
een deel to meer regt goeden voorraad, dan zich, uit
plaatsgebrek, het affnijden van belangrijke ffiukken to
getroosten.

fel

Gefchiedenis des Vaderlands , door Mr . W . E I L D E R D IJ K,
nitgegeven door Prof. H . W . T IJ D E M A N . IVde Deel. Te
ufmflerdans , bij P . Meijer Warnars . 1833. In gr. 8vo.
380 BI. f 4 - 25 .
Dit Deel bevat bet vervolg van bet Beijerfche, bet Bourgondifche en bet begin van hot Oostenrijkfche Huis . Het
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loopt van het begin der regering van A L B R E C H T V A :~
B E I J E R E N, als Graaf, tot aan den dood van F I LIP S
DEN SCHOONEN, of van 1388 tot 1506, en omvat dus
een tijdperk van ongeveer 120 jaren . De Grafelijke Regering van ALBRECHT VAN BEIJEREN wordt met beknoptheid behandeld , en zijn karakter - of liever zijn gebrek aan karakter - good voorgefleld . I-Iooger loopt B I LD E R D IJ K met diens Zoon en Opvolger WILLE ,- \I VI, die
hier veel gunfliger words afgefchetst, dan bij W A G E N A A R
en anderen het geval is . Na dezen zouden wij nu zijne
Dochter J A C 0 B A V A N B E I J E R E N moeten aantreffen ; maar
B I L D E R D JJ K vindt goed, haar geheel uit to monfleren,
en last op WILLEM VI dadelijk JAN VAN BEIJEREN,
vervolgens JAN VAN BRABAND, en eindelijk FILIPS VAN
BOURGONDIC volgen .
Wanneer men nu nagaat, 1 0 dat de Edelen en Steden op
eene Dagvaart in 1416 plegtiglijk aan WILLEM VI gezworen hebben, dat zij JACOB A , zoo hij zonder wettigen
Zoon na to laten overlijden mogt, voor zijne Erfdochter
en NB . LEENVOLGSTER zouden erkennen (men zie het fink
bij MIERIS, Chartc ;•b . IV. 383) ; 2° dat JACOBA dan ook,
na den dood hares Vaders, terfiond in alle de Steden van
Holland (Dordreckt alleen uitgezonderd) als Landsvrouw
en wettige Cravin is gehuldigd, en dat zij ook in Zeeland terflond en alomme als zoodanig is erkend geworden ;
en 3Q dat de woelgeest JAN VAN BEIJEREN zich wel,
fchoon eerst daarna, to Dordrecht liet inhuldigen, maar
NB . niet als Graaf, maar alleen als RUWAARD : dan mag
het gewis verwondering baren , dat B I L D E R D IJ K met eene
penneftreek den naam eener Gravin uitwischt, die fleeds
v66r hem als zoodanig is erkend geworden, en die in alien
gevalle facto geregeerd heeft , tot dat zij voor openbaar
geweld bukken moest . Trouwens dit is z66 waar, dat
BILDERDIJK haar niet Hit de Gefchiedenis, waarin zij zulk
eene belangrijke rol gefpeeld heeft, heeft kunnen uitwisfchen, zonder dat hij alle de facta van dien tijd zou heb_
ben moeten weglaten : zijn uitmonfleren bepaalt zich dan
ook tot de lijst der Graven en het opfchrift boven aan de
bladzijden, en tot het niet erkennen van haar regt.
Wat dit laatfle betreft, men mag, zonder BILDERDIJK
to kort to doers, van oordeel zijn, dat hij, even als met
tJ A R G A R E F T, zijn eens opgevat fystema per fas et nefas

GESCHIEDENIS DES VADERLANDS .

801

heeft willen volhouden : „ Holland was een mannelijk Leen,
en this kon de Keizer zonder toeftemming van den Rijksdag geene vrouw met dat Graaffchap verlijden ." Het eerfte kan toegegeven worden, zonder dat bet laatfte daar Dog
uit volgt . I-let is bier de plants niet , althans ons hefek
verbiedt ons, hierover nit to weiden ; maar met een woord
verwijzen wij raar I Feud. 24 (*) . Men zie daarover in
bet breede s c H I L T ER's Commentatio de naturd frccesfzonis feudalis, Cap . II . § X en XI , (p . m . 185-188) alwaar hij , op grond van then tekst , aantoont , dat de Leenheer, zelfs in een mannel~k Leen, (als er geen Zoon is)
eene Dochter met bet Leen begunf'igen kan, en dat de
Agnati dan geene 4ctio revocatoria hebben . Men lette
verder op bet verlij van M A R G A R E T H A zelve ; een voorbeeld, 't welk B I L D E R D IJ K niet heeft kunnen wegcij feren, dan met de uitvlugt, dat bet een (Keizerlijk!) knoeiwerk was met een desfous des castes ! En wil men nog
een voorbeeld, men lette op bet Diploma van Keizer R uD 0 L F van 19 Junij 1282, (bij K L U I T, C. D . p . 861)
waarbij hij aan F L O R I S V belooft, dat, zoo deze zonder wettig mansoir kwam to overlijden, zIJNE DOCHTERS help
in het Graaffchap en in de Leenen, welke hij van den Keizer en bet Rijk hield, zouden opvolgen . Dat nu Holland
in de oudere tijden een mannelijk Leen was , kan worden
toegegeven ; maar met betrekking tot J A C O B A is de vraag,
of ten Karen tilde, na zoo vele antecedenten , (her zoo
even aangehaalde Diploma van Keizer R U D o L F , bet verlij
van Keizer L 0 D E W IJ K , en de daadwerkelijke Regering
van M A R G A R E T H A) bet Graaffchap wel zoo uitfluitend
als mannel~k Leen moest befchouwd worden . En dit vinden wij, ten minPce, twijfelachtig . Hoe kan men zeggen,
dat een Leen mannelijk is , wanneer 60 jaren to voren eene
vrouw, door den Keizer , daarmede beleend is, en werkelijk geregeerd heeft? En wanneer wij nu eeus op deze wijze
redeneren : door den dood van w ILL E M I V was bet Graaffchap nan bet Rijk vervallen ; de Keizer beleent er nu voor
(*) Siquis fine filio masculo mortuus fuerit, et reliquerit FILIAM, filia non habeat beneficium patris, nifi a domino
redemerit . Si autem dorninus ei dare voluerit, propter fervitium et amorem patris , non revocetur ab olio ex parentibus fuis , neque damnetur .

602

W . BILDERDIJK

het eerst eene vrouw mede, en dus is bet van dat oogenbiik of een vrouwelijk Leen geworden, (Feuda, quae feminae PRIMUM acguifiverunt funt feminina. Vid . H E I N E C C .
ad S C H I L T E R I InJlit. Juris feud. p. m . 108) is bet dan
wel zoo uitgemaakt, dat j A C o B A niet als Dochter haren
Vader kon opvolgen ? En in dat geval had zij zeker niet
eens een Keizerlijk verlij noodig .
Wij zeggen dit bier volflrekt niet, om van onze zijde
eenig fystema op to werpen ; integendeel, wij erkennen
ons daartoe geheel onbevoegd : maar wij voeren bet alleen
aan, om to doen zien, dat de hoofdfelling van B I L D E RD IJ K nog geenszins zoo zeker is, om de facta , door welke zij wederfproken wordt, zoo maar losweg op zijde to
fchuiven .
De Gefchiedenis van J A C o B A is overigens gefchreven,
niet in eenen gemeenzamen Collegieflijl, maar in eene foort
van taal, welke wij liefst niet zullen noemen. De Lezer
oordeele ; de Lezeres gelieve deze bladzijde over to faan .
Bl . 78 . „ JAN VAN B R A B A N D , wiens phyfiek niet gefeld w as . om haar to bevredigen , en wiens zwakheid van
verfand hem buitendien bij eene zoo flume en doortrapte
feeks verachtelijk maakte ."
Ald . „ De overmatige hitte van haar gefel, waar hij
Wet tegen op kon."
Aid . „ De Hertog V A N G L O C E S T E R, die een veelbelovend man op het oog was ."
B1 . 79. „ Zoo zij flechts een man had, die 'haar beyredigen kon . "
B1 . 81 . „ Ben dartel wijf, die lasfari, maar niet fatiari
poterat (vermoeid, maar niet verzadigd worden kon)" enz .
Uit deze uitdrukkingen kan men nu tevens opmaken, hoe
BILDERDJJK over JACOBA VAN BEIJEREN denkt. Zij
is, in een woord, de beestel~k vnile J A C O B A , eene Duivelin in menfchengedaante. Wij zullen met een enkel woord
aanmerken, dat nog nimmer eenig Gefchiedfchrijver deze
rampfpoedige Vorfin met zulke afzigtelijke kleuren gefchilderd heeft , en dat B I L D E R D Ij K daarbij omfandigheden
aenvoert, van welke men vragen mag : hoe komt hij er
aan ? En dit met to nicer refit, daar B I L D E R D JJ K bier
geene bronnen aanhaalt, noch zich op bet gezag van eenig
Schrijver beroept . Over bet phyfiek geftel van j A C O B A
fpreekt hij althans met eene zekerheid , als hadde hij als Doc-
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for over haar gepractifeerd ; maar met eene onkuischheid
in bewoordingen , die beneden alle fatfoen is . Maar 't is
ZOO, OUDE FAMILIeN weten bet beter, dan de Gefchiedfchrijvcrs en de tijdgenooten zelve!
Ten aanzien der Regeringen van F I LIPS VAN B O U RGONDIe, KAREL DEN STOUTEN, MARIA en FlLIPS DEN SCHOONEN, is BILDERDIJK PONTUS HEUT E R U S op den voet gevolgd, zonder zich veel om den
uitmuntenden Vlaarnfchen Gefchiedfchrijver M E Y E R U s to
bekreunen, die dan toch tot 1477 in oils oog de hoofdbron blijft. Op weinige uitzonderingen na, is B I L D E RD IJ K'S werk bier een Excerpt nit P O N T U S HEUTERUS,
doorfpekt met uitvallen tegen W A G E N A A R en de e4mfferdamfche kooplieden . Echter is B I L D E R D IJ K in het raadplegen van zijnen H E U T E R U S met weinig naauwkeurigheid, ja met vrij wat overhaasting to werk gegaan . Men
oordeele
Bladz . 131 . „ F I L I P D E G O E D E trouwt in Januarij 1430
(dat Is 1431) zijne derde Gemalinne I Z A B ELL A (of E L I Z ABETH) VAN PORTUGAL ." Daar BILDERDIJK bier zoo
ftellig zegt , dat is 1431, moeten wij opmerken , dat hij zich
bier ftellig vergist . H E U T E R U S , wien B I L D E R D IJ x bier
volgt, zegt p . In . 85 : III Idus .Tauuarii anno 1430, maar
volgt bier en elders den gewonen ftijl .
M E Y E R U s , die
den Hofflijl volgde, volgens welken bet jaar met Pafchen
begon, brengt dit huwelijk tot Tanuar?j 1429, dat is Januarij 1430 volgens den gewonen ftijl . Zoo ook alle anderen, bijzonder D E B A R A N T E, die eene 0rdonnance van
F I L I P S DEN G O E DEN tot r egeiing 'Van bet Huis zijner
nieuwe Gemalin aanhaalt , gedagteekend 5 Janvier 1429 V .
S . - dus weder 1430. Zie zijne Hist . des Ducs de Bourg.
T . XI . p . 62- 64 . Edit . de Louvain , 1826 . I2mo . Te regt
zegt dus W A G E N A A R, Tilde Deel, bI . 509 : in den aannang van 1430.
B1 . 157 . „ Over de vierduizend voorname dorpen werden
er (in Plaanderen) verbrand . " Vlaanderen was zeker to dier
tijd flerk bevolkt ; maar vierduizend voorname dorpen waren er dan Loch wel in de Nederlanden alle to zamen niet
to vinden. \Vat zegt H E U T E R U s ? (p . 103 a) : Devastatis
tamer et incendio eoufumtis plusquam quatuor infzgviuan vIL_
LARUM millibus .
Maar ?'illa is bier geelr dorp , maar eeu
huis, eene boerenu'onisag .
Zoo zegt M E Y E R U S , van dit

604

W . BILDERDIJK

zelfde geval fprekende, pag . 307 vfo. : Refert Tornacenfi'
quaterna amplius millia villarum SEU HABITATIONUM ea
expeditione f uisfe confumta . Dus vierduizend woningen .
B1 . 248 . „ De Slitifenaars rusteden een aantal fchepen
uit, waarmede zij op de Hollandfche en Zeeuwfche kusten
en franden ftroopten en roofden ; waartoe zij zich veelal
van VLOTTEN bedienden , die in de verte door 't zeil niet
verraden werden . Met dezen, wel van gefchut voorzien,
deden zij in 1485 Walcheren aan, plonderden hlisfingen"
enz . Die nu een weinig met de Noordzee tusfchen Sluis
on l7lisfingen bekend is, weer, dat bet al even gemakkelijk
valt, om daarover met vlotten to varen, als om met fchaatfen over de duinen to rijden . Bij P 0 N T U S H E U T E R U S
lezen wij (Rer. 4ustriac. , L . II . c . 5 . p . m . 71) : Arwarant in hanc rent ACTUARIAS NAVES complures, tie e longinquo appropinquantium onerariarunz vela atque antennae confpicerentur, hasgite torsnentis ac inilite complerant . Harum justo numero Sluzd folventes , Infulam Walcherananz
petunt, ac Vlesfingauz invadunt etc . Nu is navis actuaria
geen vlot, maar eene roeibark of roeybaer fe, gelijk onze
Voorvaders dezelve noemden . Zie J U N I I Nomencl. p . 205
en K I L I A A N in v . roedfchip, roeyfchip, navis actuaria . Dus
zegt W A G E N A A R , V . 235, weder to regt : met eenige
roeibarken.
B1 . 249 . „ Nu zochten de Gentfclzen den Koning (van Frankrijk) om vermogender hulp aan ; en deze zond bun openlijk
2000 Voetknechten en 650 Lanciers to paarde onder den
Hertog VAN C R E V E C O E U R, die to Doornik afgewezen
werd . Na eenige andere voordeelen (?) to behalen, brengt
hij den Gentenaren een zeer gevoelige neep toe ," (wie
deed dit? C R EVE C 0 E U R, die tot hulp gezonden was ?)
„ dock hot mislukte hem de fad to overrompelen, Koning
K A R E L VIII verbiedt Brabant en Henegouwen aan M A X IM I L I A A N huip to bewijzen . Op 't andwoord van M A X IM I L I A A N zend(t) hij den Hertog VAN C R E V E C O E U R
met 36 fukken gefchut, 650 Kurasfiers, en 8000 man
to voet in Franfche foldij naar Gent," enz . Wanneer men
deze zending of zendingen van C R E V E C O E U R bij H E UT E R U S leest , die er meer dan cdne bladzijde aan befteedt ,
is alles verftaanbaar. Zoo als bet bier ftaat, is alles onder
elkander verward, en levert zelfs geenen zin op .
B1 . 269, 270. ,, De Stad Deinze had zich zeer verferkt
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en bezetting van Franfchen en Plamingen nit Gent ingenomen . Maar C II R I S T o F F E L VAN B A D E N neemt naar met
4000 man bij nacht . TEMPLE wordt formenderhand genomen
en daar blijven 400 Gentenaars . De Gentfche Bevelhebber
wordt met een pook door de borst op een deur vastgeftoken ,
en met de deur in de rivier gelegd om naar Gent of to drijven .' Temple wordt dus ftormenderhand ingenomen . Wat is
dit voor eene fcad ? Er ligt wel een gehucht Tempel onder
Oudenaarde ; maar daarvan words bier niet gefproken . Temple,
waar B I L D E R D Ij K van fpreekt , ligt aan de Leye , even als
Deinfe ; want de Bevelhebber der Gentenaars werd in die
rivier gelegd, om naar Gent of to drijven . Zien wij dan,
wat H E U T E R U S zegt , Rer. Austr., pag . mihi 91 b . : Deinfa,
oppidulum elegans per quem

(fic)

flumen Lyfa labitur, erat.

Id infigniter munierant oppidani .-- Mittit eo Rom . Rex Chris-

tophorum Badenfem , cum quatuor millibus Germanorum peditum , ac Ferrium Novellium , peditum IValonum praefectum ,
qui hora fecunda noctis Deinfam occupant . Germani Templum
vi expugnant . Periere quadringenti, capti plures et inter hos
Gandenfiunz praefectus, quern ligneae januae affgunt ; - dein

januam Lyfae amni imponarnt ut fecundo flumine Gandavum
per ferretur. Dus Templum DE KERK . De TValen bezetten Deinfe,
en de Duitfchers nemen de kerk flormenderhand in . Arme

1 ware er iets dergelijks bij u to vinden, wat zou
bet ezels , fallen en zotten geregend hebben l Temple van
B I L D E R D V K ligt dus op dene breedte met Ylieghene van
W AGE N A A R

VAN LOON .

Wij zullen ons van verdere aanmerkingen onthouden, maar
alleen , ten flotte , om een denkbeeld to geven van de gemoedsgefteldheid, in welke B I L D E R D IJ K dit gedeelte van zijn
werk gefchreven heeft, en tevens eenige f'aaltjes van zijnen
historifchen ftijl aan to voeren, eenige pasfages laten volgen,
onder de volgende rubrieken :
De Kooplieden .

B1 . 46 . ,, Den kooplieden verveelde over en weder bet
rooven en beroofd worden , en zij verftonden elkander .
Hadden de Vorften bet dus blijven begrijpen, bet ware
gelukkig geweest voor geheel Europa . Maar elkander
voor hun onderdanen to willen doen inftaan, en dezen
befcherming geven, waar zij geen gezag hebben of kunnen hebben , is eene juridique illufie, die onopnoembare jam-
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meren ten gevolge gehad heeft . De vraag is echter , of zonder dat alle macht en gezag niet weldra in handen der kooplieden gekomen zon zijn? Ik antwoord volmondig, ja . Maar
zij is het nu oak : alleen zou zij hot dan openbaarlijker
zijn, en men zou beter weten in welken tijd of epoque
der wareld men zich bevindt, daar men nu, door een uiterIijk verblind, geene oogen heeft om to zien, wat voor heel
de Christenheid zoo onverandwoordelijk is niet to zien, en voor
bet geheelal van een zoo onuitfpreeklijk gewicht als de vervulling aller profeeyen ." ! !
BI . 145. „ De Ilertog (zegt w AGE N A A R) deed anders
„ niet, dan de onderhandelingen met de Oosterlingen to doen
„ hervatten . " „ I-Iet is zoo ; hij kende de kooplieden niet genoeg
om er con good deel van , den kop voor de voeten to doen leggen en hun magazijnen to doen openen om het yolk to fpijzen, en hierrnede had hij on;etivyfeld beter gedaan ."
BI . 147 . „ Zie daar, wat men Hertog F I L I P to laste
mag leggen, dat hij op deze wijze zijn yolk orzder het verechtl k juk van kooplieden bracht ."
Bl . 314 . „ De Stedelijke dwinglandij is en was altijd de
onmenfchelijkfle op aarde, maar zij gaat boven alle verbeelding als de koopmanszucht haar verflerkt ."
B1 . 351 . (Bijvoegf.) „ Koopmansdwingelandij . Een Imperium van onwederflaanlijk gewcld, en onmcnschlfte tijrann6~,
befaande in 't volflrektfle despotismus , ' t volkomenfle Athelsmus, en voerende tot de afgrijslijkflce defructie van alle moreel en phyfijk," enz . enz,
W A G E N A A R.

Bi . 104 . „ Her is der mocite waardig , W A G E N A A R
bier bij na to faan , zoo men van den duivelenaart der Hoekfche partij die hij aanhangt, een recht denkbeeld wil vormen .
't Is de Duivel zelf tegen 't licht der blijkbare waarheid aangrijnzende , met een flinflerdainfc,lie Burgemeesterspruik op
den kop , en met de flaart (als een bandrekel die zich bep . . .
heeft) tzisfchen de beenen getrokken ! En zulke duivelen hebben in Holland den eenvoudigen Burger zijn Historie geleerd !"
B1 . 167. „ Op 't Welk W A G E N A A R weder een beestelijk domme en kwaadaartige aanmerking maakt, die niet minder dan een Godslastering is ."
Bl . 184 . „ Van de lasteringen des vervloekten W AGE N A A R s ,
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die de gefchiedenis der Vorften even als die van den ge-

zegenden Heiland vervalscht, behoeven wij derhalve niet
to fpreken ."
haria .

B1 . 2k5. „ De Dorpfchouten in Zuidholland (dat TOEN REEDS
bet flechtfte fchuiin van yolk fchijnt geweest to zijn .)"
Bl . 276 . „ Eer hij overkwam, hingen zijn vrienden reeds
in de lucht net de kraaien in onderhandeling ."
B1 . 295 . „ Hij zond eenigc knapen naar Hoorn en Enkhuizen, om to zien of hij daar verflandhouding Icon krijgen ; maar
zijn zendelingen flierven aan een ongemak, waarover men
getwist heeft, of bet een inflammatie en apoplexie, dan een
paralyfis zij . Dit vond hij een res mall ominis ."
B1 . 296 . „ Kaas ca brood. Gelukkige tijd toen bet gemeen
daar no- aanfpraak op maken mocht ! en het niet vobr een groot
geluk behoefde to rekenen, dat bet met enkel ziel- en lichaana
verpestende aardappelen , op de flraten verkwijnen moest ."
Et voild cependant comme on ecrit l'Histoire!
Gefchiedenis der Nederlanders buiten Europa, enz . van her
laatst der XIIde Eeinv tot op dezen tijd ; door N . G. V A N
K A M P E N . IIIden Deels 2de en laatjle Stuk .
Te Haarlem ,
de
Erven
F
.
Bohn
.
1833
.
In
gr
.
8vo
.
hI--XXVI en
b7
.
f
4
10.
399 -798 bl
Wij wenfchen onzen Landgenooten geluk met de voltooijing van dit werk, 't welk eene zoo gewigtige bijdrage levert tot den roem, door Nederlanders in de verstafgelegene
hoeken der narde behaald . Iletgeen met andere werken
wel eens plaats heeft, dat namelijk de laatfle deelen met
minder zorg bearbeid zijn dun de eerfie, is voorzeker met
dit werk van v A N K A 54 P E iv bet geval niet . Vond hij voor
de vroegere tijden overvloed van bouwfloffen, deze minderden naar mate hij tot min verwijderde tijdperken overging ; en tot onzen leeftijd gekomen, heeft hij zich den
moeijelijken arbeid getroost , om een geheel nieuw gebouw
op to trekken , daar hij bier , in den volflen zin des woords,
geenen voorganger had . Zeifs de bouwiloflen, die in druk
voorhanden zijn, waren zoo weinig toereikende om een volledig
geheel daar to ftellen, dat, zoo de belangilelling van vele Hooge
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Ambtenatell, vooral uit Nederlandsch Indie, den Schrijver
geene tot dusverre ongebruikte en onbekende flukken had
bijgezet, hij zeker zijnen arbeid flechts zeer onvolkomen had
ten einde gebragt . Doch dit heeft geholpen, en sevens hooge
waarde bijgezet aan dit laatfie Stuk, van 't welk wij nu eeu
kort verilag geven .
Men vindt in hetzelve : 1° . De Gefchiedenis der Kaapkolonie van 1800--1806, of tot de tweed-, bemagtiging daarvan
door de Engelfchen ; 2° . die onzer Oostindifche bezittingen
van 1802 tot de onderwerping van D I P 0 N E G 0 R 0 en de
komst van den Gouverneur-Generaal V A N DEN B 0 S C H, of
tot Maart 1830 ; 3° . die der Ihestindifche Kolonien van 1795
tot op onzen tijd , en 4° . die der Kust ran Gi=inee van 1791
tot op den dood van D A E N D E L S .
Zeer lezenswaardig is hetgeen de Heer v A N K A M P E N
over de Kaapkolonie mededeelt ; dock bet gedeelte, 't welk
,Java betreft, is verreweg bet meest belangrijke en ook , uic
den aard der zaak, uitgebreidf'e var dit werk . De gebeurtenisfen , federt 1802 .1808 op Java voorgevallen , waren
zeer weinig bekend , ten minfle zoo weinig uiteengezet, en
daarbij zoo uiteenloopend voorgedragen , dat men flechts de
hoofdomtrekken kende, maar geen juist begrip van den waxen (land der zaken wist to malten . Ook ddar beflonden
verfchillende inzigten , die invloed hadden op de Schrijvers, naar mate zij deze of gene gevoelens of ftelfels
voorftonden . De 1-Jeer VAN It AMP E N erkent zediglijk,
(bl. 440) dat bet hem niet is mogen gebeuren, dezen
fluijer op to ligten . Niettemin zal men, na de lezing van
dit fluk, met ons van oordeel zijn, dat hij bet met zijne
bouwfloffen en hulpmiddelen ver gebragt heeft. -- Een der
fchoonfle gedeelten van dit werk is de gefchiedenis van den
opfland onder DIPO NEGORO, KIAJA MODJO ell SEUr O T van 1825 tot 1830 ; welke oorlog met uitvoerigheid
behandeld is, en waarin niet alleen hulde gedaan wordt aan
de groote verdienflen en taaije volharding van den Luitenant-Generaal DE KOCK, VAN GEEN, DIBBETZ, LEDEL
en zoo vele anderen, maar ook aan die der Belgen, die toen
als Landgenooten order onze vanen ftreden . Den Schrijver
viel voor dit merkwaardig tijdperk bet uitf ekend voorregt
to beurt van to mogen putten nit bet toen nog onuitgegeven en kostbaar werk van den Luitenant Kolonel D E S T U E R s,
die dezen oorlog heeft bijgewoond, en 't wells hem to
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lien einde door de cusfchenkomst van den Generaal D a
K o c K is medegedeeld. Zeer lezenswaardig en onpartijdig
is ook de Heer V A N K A M P E N omtrent bet beftuur en de
(forfche) maatregelen van den Gouverneur-Generaal D U B U S
D E G H I S I G N I E S . - Eindelijk vinden wij hier nog een
verflag van de belangrijke zeereizen van K 0 L F F, S T E E NB o o M en anderen . In Un woord, de Schrijver heeft niets
verzuimd , oin zijn werk zoo belangrijk en volledig to ma .
ken, als maar cenigzins (naar mate zijner hulpbronnen) mogelijk was, en is, naar ons oordeel, volkomen geflaagd in
zijn doel, ,, om een werk tot ftand to brengen, 't welk
„ ftrekken kan, om de thans weder tot Karen ouden grond
„ bepaalde, maar ook met hare oude veerkracht bezielde
„ Hollandfche Natie, met billijke fierheid bet oog over de
„ groote daderi der Nederlanders over bet geheele rond des
„ Aardbodems to doen flaan . "

Proeve eener w~rgeerige Befchouwing van het Christendom .
Te Haarlem, b~7 de Erven F . Bohn . In gr. 8vo . X en 148
hi. f 1- 40.
in zekeren Vriendenkring werden van tijd tot tijd geregelde
gefprekken over dingen van de hoogfte aangelegenheid gehouden . Wij moeten deze loffelijke gewoonte ten flerkile prijzen .
Het ware to wenfchen, dat zoodanig voorbeeld navolging
vond, althans wanneer in dien goeden geest wierd gefproken .
Met eerbied voor al, wat heilig en Goddelijk is , onderzocht
men vrijmoedig , zonder zich door vooroordeelen of beerfchende meeningen to laten terughouden . Overtuigd, dat de
waarheid veelal in bet midden ligt , poogde men uiterften
to vermijden .
Om ook naar buiten met nut to kunnen werken, befloten
de leden van den Vriendenkring tot de uitgave der boven aangeduide Proeve eener wjjsgeerige Befchouwing van het Christendom . Wij hebben overal in dit werkje dien bezadigden en
gematigden geest opgemerkt , welke onzen landaard meeren .
deels eigen is en bij bet onderwerp zoo zeer past . Men
moest nooit over godsdienftige onderwerpen op eene andere
wijze fchrijven . Mogten toch alien, die deel nemen in de
BOEKBESCH . 1834 . NO . 14 .
S s
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hedendaagfchc kerkelijke twisten, :net gelijke befcheidenheid
voor hunne gevoclens uitkomen !
Iloe zeer wij dit werkje in bet algemeen aanprijzcn
meenen wij eThter in bedenking to moeten geven, of do
titel niet beter gekozen had kunnen worden . Ons althans is bet
voorgekomen, dat dezelve den inhoud des gefchrifts niet juist
genoeg aanduidt . Bet bock heeft drie Afdeelingen, waarvan
de opfchriften zijn : I . De Illensc,'z, II . zijne Beflemming, en
I II . de Illiddelen , om dezelre to bereiken . Vooraf gaat cone
lnleiding, die voorloopige nanmerkingen, betrekkelijk bet to
behandelen onderwerp, bevat . Hier komt menige (telling voor,
welke niet tegengefproken zal worden ; evenwel hebben wij
gcenszins overal die helderheid en juistheid opgemerkt , die
men vooral bij wijsgeerige befchouwing mag verwachten . De
Godsdienst wordt § 2 omfchreven, als zijnde de citing van
de flemrning des genzoeds, door fommige dier (door wijsgeerte
getoetfle) begrippen ontvonkt, in zoo verre dezelve betrekking
hebben op de zedel~kheid en vereering van God ; doch later
fchijnt bet woord weleens in den zin van Godsdienstleer genomen to worden . De bepaling, § § 11 en 12, van vooroor .
deel gegeven, had ook naauwkeuriger kunnen zijn . Oordeelt men, zonder behoorlijk onderzocht to hebben, hieruit
volgt niet alt~d, dat wen dan iets voor u'aarizeid houdt, hetuwelk Wet op redelfte grorzden fleunt.
In de eerfte Afd . words de mensch, naar zijnen aanleg,
befchouwd als zinnelijk en redeljjk wezen . Men vindt bier
zeer gepaste aanmerkingen . De lezer krijgt weaken, die aanleiding tot verder nadenken geven . - De tweede Afd ., over
's Menfclzen Beflerz :raing, is zeer kort, doch niet onbelangrijk .
Om den geest van bet gefchrift to doen kennen , fchrijven
wij bet volgende of : „ De ontwikkeling der verftandelijke
• vermogens moet die der zedelijke ten grondflag verftrek„ ken ; want geese ware zedelijke vordering kan er zonder
• heldere verftandsbegrippen plaats hebben . Daarentegen moet
• ook elke verftandsontwikkeling eene zedelijke ftrekking
„ hebben ; zonder dat is zij nutteloos , zoo niet fchadelijk .
„ Dus beftaat bet verband tusfchen bet verftandelijke en ze„ delijke in de harnionifehe ontwikkeling van dezelve, zoo• dat zij beide nit elkander voortvloeijen, zich wederkeerig
• ophelderen en onderfteunen . Onze ontwikkeling bier op
„ aarde heeft den naauwften invloed op bet volgend beftaan
„ aan gindfche zijde des grafs , als een hooger ]even zich
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„ voor bet redelijk wezen opent ; hoc meer de mensch bier aan
,, zijne beflemming tracht to beantwoorden , hoe verhevener
,, zijn flandpunt in de eeuwigheid zijn zal," enz . Eenigzins
gewaagd is de flelling, § 71 voorkomende , dat
die hunne
beflemming lifer hebben versvaarloosd, daar, door louterende
nddelen en doehmnatige opleiding , voor hunne hemelfche befiemnzing zzzllen opgeleid worden . Hot doer weinig af, dat
men zegt : Ilet is waar fcb nl~k , naardien w6~ ons niet kunnen voor fiellen , dat er nevens het r~k "Gods een r~k der duisternis en des kwaads in eeuwigheid zoude blijven .
De derde Afd . , over de Middelen on; 's Menfchen Befiemsuing to bereiken , heeft verreweg de meeste uitvoerigheid .
Eene Inleiding tot doze Afdeeling bevat eenige aanmerkingen
over de opvoeding des menfcbelijken geflachts . De middelen, ter bereiking van hot doel dienende, worden vervolgens
opgegeven . Daartoe behooren opvoeding en onderw~s, godsdienflige begrippen en Goddel~ke Openbaring . Van den Bijbel en van bet gezag der Rede in bet beoordeelen van den
inhoud des Bijbels wordt verder gefproken . De redenering
§ 89 is ons niet kiemmend genoeg voorgekomen . Wij meenen nog altijd, dat men geene voldoende reden heeft, om
alleen bet zedelijk bewijs voor Gods beflaan to willeh laten
golden . - Wat inhoud des Bijbels is, words voorts in enkele hoofdtrekken opgegeven, en inzonderheid bet Christendom befchouwd , als de beste middelen aanbiedende ,
om, door verflandelijke en zedelijke ontwiltkeling, menfchen
vatbaar voor geluk to waken . Eindelijk volgt flog een
Zedekundig Aanhangfel, dat mede blijken draagt van den
onbekrompen geest, die in boven vermelden Vriendenkring
beerscht .
Aan denkende lezers kunnen wij dit werkje allezins nanprijzen, hoewel wij bier en daar wel lets vonden, dat wij
niet verwacht hadden , of waarmede wij ons niet zoo geheel
zouden kunnen vereenigen . Doch men moet onder bet oog
houden, dat flechts eene Proeve wordt aangeboden . Het
flrekt vooral tot aanbeveling, dat overal eerbied voor Bijbel
en Christendom, ware belangflelling in Godsdienst en zedelijkheid doorflralen . Moge dit boeksken , bij de tegenwoordige twisten over regtzinnigheid en onregtzinnigdzeid, niet
terflond in vergeteiheid geraken, maar veel gelezen worden!
Wij hopen, dat onze gunflige, ooffchoon late, aankondiging
hieraan mede lets zal toebrengen .
Ss 2
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A . D . R E N E M A N, NIIJNE SUSPENSIE ALS PROCUREUR .

IlIft e fuspenfe als Procureur ; door IMIr . A . D . R E N E M A N .
Te Sneek , b
P . Dolling , Oz . 1834 . Iii gr . 8vo . I%III en
80bl.fI-10.

D e Heer Mr.

A. D . R E N E aI A N is ons even onbekend , als
bet perfoneel der Regtbank to Ssseek .
Geene vooringenomenheid, geene partijdigheid befluurt onze pen ; en alzoo,
geheel onzijdig, de zaak befchouwende, gelijk zij ons in
bet werkje van den Schrijver wordt voorgedragen, kunnen wij niet ontveinzen, dat bet gedrag der Regtbank to
Sneek, en inzonderheid van derzelver Voorzitter, met betrekking tot bedoelden Procureur gehouden, ons ten flerkfle bevreemdt . Het kan zijn, dat de Heer R E N E M A N
wat duur voor zijne moeite gerekend had ; fchoon bet in
dat opzigt vrij moeijelijk is oordeel to vellen, en een praktizijn, die naar evenredigheid zich meer dan anderen betalen laat, doorgaans van lieverlede zijne clienten verliest,
en alzoo zichzelven flraft . Maar al ware bet uitgemaakt,
dat Mr. R E N E M A N meer had gevorderd , dan hem als Procureur naar regt, en als Advocaat in de zaken, waarin een
Procureur, Doctor in de Regten zijnde, als zoodanig op
kan treden, naar billjkheid toekwam ; dan zijn nog de wijze , waarop men hem vervolgd heeft , en de gronden , waarop bet vonnis fteunt , blijkbaar verkeerd , en de flraf is
niet alleen onbill~ik , maar ook onregtmatig. Eene fuspenfie voor een jaar flaat bijna gelijk met deflitutie : want na
zulk een' tijd hebben iemands clienten hem verlaten, en
een Procureur, die een jaar lang geene zaken heeft mogen
behandelen , zal niet ligt bet vertrouwen der menigte weder voor zich winnen . Wij vreezen, dat, onwillekeurig,
perfoonlijke gevoelens der leden invloed op bet vonnis der
Regtbank hebben geoefend ; en al waren die ongunflige
gevoelens eenigzins gegrond , zoo mag dit echter geene
plaats hebben . Dit weinige zij over dit onderwerp genoeg

Welmeenend woord aan de Verdedigers des IYaderlands, die
met onbepaald verlof reeds zijn teruggekeerd, en daarnaar
verlangend ssitzien ; alsmede aan derzelver Betrekkingen .

\VELhIEENEND \VOORD .

Te Utrecht, bij J . G . van Tervcen en Zoon . 1834.
8vo . 45 Bl . f : - 50 .

Wij haasten ons, om dit
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welmeenend woord aan to kon-

digen, dat niet minder belangrijk is , dan de onlangs door
denzelfden bekwamen Schrijver uitgegevene Brieven van een'
Vader aan zijn' Zoon . Daar was behoefte aan zoodanlg
boeksken .
Wij hopen, dat hetzelve algemeen verfpreid,
gelezen en herlezen - dat de inhoud overdacht en ter harte
genomen worde . Wij achten ons verpligt, daartoe mede to

werken, en wij houden juist hierotn de aanmerkingen terug, die wij misfchien op eene enkele plaats zouden kun-

nen waken . In welken geest her werkje is gefchreven,
kan genoeg blijken nit her volgende : ,, De krijgsdienst is
den Schrijver even min van zijne hoogst belangrijke, als
van zijne, voor ligchaam en ziel gevaarvolle zijde, geheel
onbekend . Her gevoel van zijn hart en de ondervinding
van ettelijke jaren zeggen her hem, war her in heeft, een
nzensch to zijn ; hoe tijden en omfandigheden op ons men-

Iehen gewoon zijn to werken, en hoe plotfelijke overgangen van den eenen tot den anderen, veel verfchillenden
fand, zonder behoorlijke Christelijke waakzaamheid en oot-

moedig vertrouwend gebed, ligt fchadelijk kunnen worden
Hij weet, hoe zeer her, ook in dit opzigt, aankomt op de eerfle happen, welke wij op ieder deel van den
levensweg to doen hebben . '

WWinterloof. Poezij van A . C . W . S T A R I N G . In 's Gravenhage, b~ J. Immerzeel, Jun. 1832 . In kl. 8vo. 190
BI.fI-50.
Dichtflukjes van j . P E N o N . Te Groningen, bij J . Oomltens .
1834. In kl. 8vo . VIII en 103 bl, f : - 80.
V

vie kent niet her puntige en kernachtige der poezij van

her geheel Unige en onderhoudende zijner manier van verhalen, en her kunstmatige zijner verfificatie?
Ben Volksdichter is de waardige Man niet : want wie, die
den takt er van mist, is in faat, zijne verzen naar den
ST A R I N G ,

eisch to lezen? en hoe veel hangt, tot regt verfand zijner
meening, feeds of van her rusten, her toonverauderen, enz .
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STARING

vooral ook van bet geven can nadruk op deze of gene
woorden, waar de Dichter dat wil ! Zoo veel bet kon ,
heeft hij alles zijnen lezer gemakkelijk zoeken to maker ;
en die nu naauwkeurig let op de zinteekens , de tusfchenruimten , de toonteekens en de verfchillendc foorten van
drukletter, gelijk dat alles opzettelijk is bijgebragt en aangewend, hij zal niet ligtelijk feilen . Maar tot zulk een
kunstmatig lezen is bet gros niet in flaat . STARING blij ft
dus meer de Dichter, die welgevallig is aann zijne beste
kuns'lbroeders en dat gedeelte des yolks, hetwelk in waarheid letterkundige befchaving en gevoel voor melodij bezit . De ons bier aangeboden bundel is niet groot, maar
de inhoud is uitgezocht . Men mag er van zeggen hetgeen
de Dichter zings, bl . 161 :
„ Words eikenfchors bij 'c pond gewogen,
„ Men weegt kaneel bij 'c lood ."
Hoe gunflig wij' intusfchen over de meeste t erhtalen en Menoordeelen , de Diepegge (bl . 164) is voor een
puntdicht to lang, en (hetgeen bet ergfle is) zoo duister,
dat niet ligt iemand, Recenfent althans niet, den zin er
van vatten zal ; maar al Icon men dien raden-, een puntdicht
behoort dadelijk to treffen , zal de geestigheid behagen , of
zelfs dien naam vardienen . Ook de fYceafluit No . 1 en 2,
op bl, 165, heeft ons minder bevallen . darn de Nederlaanders, op bl . 169, fchijnt ons almede niet regt luimig ; of
liever , wij begr~ipen niet , waar bet nardige en flekelige
in fchuilt . Verder, niet alles , was bier geestigs voorkomt,
is vrij van die gezochtheid , waardoor de kunst in gekunfleldheid ontaardt . Zoo gevoelden wij eenige teleurdlelling
bij bet for van bet verbaal Signor Anello, bl . 65 tot 67 :
wij hadden veel verwacht, en - - - . Doch alwat verder in dit bundeltje gevonden words , is echt metaal , dat
den fcherpflen toets kan doorflaan . Als vele lijvige bun_
dels, die in den aanvang vrij wat opgang maakten, lang
zullen vergeten zijn , dan zal deze dichtverzameling de boekerijen der kenuers nog blijven verfieren . Wij willen dus
den titel van iVinterloof geenszins verilaan hebben in den
zin van verwelkt groen, maar alleen in dien van puntig,
flekend, doch beflendig groen en frisch geboomte, als fpar
en den, enz .
geldichten
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Dat de Dichtjlukjes van den uns, zclis bij 1~au1c , ioL
neden onbekenden PEN ON ons in bet t{ en~een niet zijn
tegengevallen, blijke reeds daaruit , dat wij dezelve in done
beoordeeling met S T AR r N G's Zhinterlouf zamcnvatten . De
in doze dichttlukjes heerfchende geest is echter niet tie Ilollandfche . Gelijk wij reeds uit vele itukjes in den Croninger Sttadentenalmanak hebben opgemerkt , de aldaar den toon
gevende fmaak is de Duitfckc, waartoe voorbeeld en invloed van den Hoogleeraar L U L o F s , die zelf zoo near hot
Gertnaanfche overhelt, veelligt niet weinig medewerken .
I-Ict Ridderwoord opens de rij der gedichten , in de bier aangekondigde verzameling opgenomen . De Dichter fchijnt opzettelijk zoo hot eene en andere in hot duister to hebben
willen laten . Ons behaagt die mauler minder . De Now-denaar is eene zccr goede Romance voor alwie in geesten fpookgefchiedenisfen genoegen vindt ; en ook hier moot
men er wat bij raden en invullen, om zich een holder denkbeeld to vormen van hetgeen de Dichter ons wil mededeelen . Van de overige flukjes hebben ons bijzonder bevalicn :
Jacoba van Be even ; Ruitea'lied, om hot gemakkelijke der
vertaling ; aan name TFapenbroeders, waar de rust dikwijls,
op de Duitfche manier, ook die van Prof. LuLOFs, fchoon
in vijfvoetigen, bij de vijf(fe lettergreep invalt . Verder :
Neerlands Leeuw ; Verlangen ; de Vesfc,'z~ning ; aan Lizc ;
Herinnering ; Louife (een der fraaife en roerendfe - in doze
verzameling, waarbij wij dachten aan H O L T Y's onnavolgbare, doch hier van verre nagebootfte, Elegie auf ei;a Las)d<
aniidcheu) . Wijders : de .7ongelingaan de beek ; Elmina ; EImire ; Fanny ; bet Yerraad ; Herman en Lucinde ; de h'sfcher ; bet Bootje (wat de oorzaak van des jongelings dood
betreft, to duister) ; aan cen 11leisje ; l 'onus ; cen Lied (in
den fmaak van scHILL1rRz's Vreugdelied) ; Toast ; naaiAnakreon ; 11leilied (vac de drie eerfte coupletten betreft ;
over het laatfte of vierde zoo ftraks) ; b j laet Graf van
Hoogklimmer, en Droomen . Veto tier ier gPprezene fluk_
jes, ook waar zvij dat niet hebben aangeteekend, ziju vertaald ; dit heeft de Dichter bij den Inhoud eerlijk opgegeven . Wat bij anderen, zonder eigenlijke vertolking,
heefc nagezongen, hebben wij hierboven gemeld . \Vat de
navolging van 116LTY'S Mauled aangaat, waarover wij
daareven beloofden nog lets to zullen zeggen, hot laatile
of vierde coupletje is verre beneden bet oorfpronkelijke,
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vooral de twee Iaatfle regels, die bet ganfche ftukje bederven
Hou 't zelve op prijs ,
Gebruik bet wijs !
Voorts kleven er nog eenige vlekjes op deze verzameling,
als bl . 37 bare, als rijmwoord op jaren ; bl . 41, Fluks

t efo

e r een windylaag nedr, waarvoor liever, I.Jlings fort-

te een windvlaag neer ; bl . 48, Men tilt zacht de doodkist
af, cenzij men dit , met afcvijking van de maat , voor eene
fraaiheid wil houden, en lezen : Men tilt zacht enz . ; bl .
52, Nog weinig tads, en 661, wij dalen af; liever, en w1J
ook dalen af. In Grietje bjj lief [pinnewiel (naar GO THE)
ontbreekt in twee coupletjes, op bl . 60, de naflepende lettergreep in den derden regel . Eindelijk zou bet Albunrvers,
op bl . 54, ons beter bevallen hebben, indien wij bet hadden kunnen begrijpen ; maar wij hebben vrucbteloos de meening des Dichters zoeken to raden . Over bet geheel fchijnt
ons dus de Heer P E N O N alle aanlnoediging to verdienen ;
maar hij legge er zich op toe, om niet alleen meerder
kiesch to worden op zijne verfificatie, maar vooral fteeds
duidelijk to zijn . Hij volge de Duitfche Dichters , die zeker
zijne fudie overwaardig zijn, alleen in bet goede na, en
verzuime de beoefening, zoo der vaderlandfche modellen,
als van die der Griekfche en Latijnfche oudheid, niet. In
vele opzigten zal hij aan den to regt bij hem hooggefcha :ten
Profesfor L u L o F s een' voortreffelijken Bids bebben .
De Fortuinzoeker . Bl~fpel, in vhf Bedrijven . Door H . J .
F O PPE. Te Amflerdam , bit J. Immerzeel , Jun . 1834 . In
kl. 8vo . Pill en 166 blA f : - 80.
De Tweelingzusters, of het Uitflapje naar Gelderland . Blijfpel in drie Bedrijven, door T H . J O H . K E R K H OVEN.
Te Amflerdam, bij J. Immerzeel, Jun . 1834 . In k l. 8vo .
VI en73bl.f :-80 .

H

et verileugt ons , dat bet zoo lang verwaarloosde Blijfpel in ons vaderland weder beoefenaars begint to vinden .
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Beide bier aangekondigde flukken zullen denkelijk op bet
tooneel vrij wet bevallen ; de Fortuinzoeker echter , althans
als Blijfpel, her meeste . Wij moeten, onzes ondanks, kort
zijn, op her gevaar af, dat men ons van oppervlakkigheid befchuldige .
De goedhartige, maar onnoozele Maria, hare listige kamenier Louize, de even fluwe, doch met goede oogmerken handelende huisknecht Jan, de fchrandere Mevrouw
van Staal en haar doordenkende broeder Ter Stijl fchijnen ons in den Fortuinzoeker goed gefchilderd . Ook her
karakter van den verwaanden, hoogmoedigen, ondankbaren, doortrapten en eigenbelangzoekenden Frederik is uitmuntend volgehouden . Her ontbreekt in dit fluk niet aan
die vis coinica, welke voor een Blijfpel, fchoon van de
hoogere en dus boven her burleske Kluchtfpel zich verheffende foort, onmisbaar is . Van gerektheid zouden wij
bet geheel echter niet kunnen vrijpleiten . Her zij ons
voorts vergund, nog eenige aanmerkingen mede to deelen! Gerner namelijk, een vreemdeling, die in ons land
door den handel zijn fortuin gemaakt heeft, fchijnt ons misteekend to zijn . Hij komt hier voor , als een vrij goed
flag van een' man, wien echter de zaken van ons vaderland weinig ter harte gaan . Tot dusver hebben wij er vrede
mee ; dit is bet natuurlijk karakter van vele vreemdelingen,
die in Nederland groot zijn geworden, en to fchandelijk
een yolk miskennen, aan welks dwaze vooringenomenheld zij alles verfchuldigd zijn . Maar, om zich zoo door
den handel to kunnen verheffen, moet men toch ook, als
men met weinig of niets begonnen heeft , een helder oordeel, en die mate van kunde bezitten, welke voor den
voornamen handelaar onmisbaar is . Zulk een koopman kan,
ja, een veracilter zijn van fraaije kunften en alle zoodanige
wetenfchappen, die in zijn beroep van geene dadelijke toepasfing zijn ; maar zijn natuurlijk verfland, zijne fcherpzinnigheid moeten niet gering wezen . Intusfchen is Gerner een
onnoozele bloed, die zich inbeeldt verbazend knap to zijn .
Dit flemt weinig overeen met den voorfpoed, dien hij heefc
weten to verwerven : en hoe zouden een Ter Stjl en
eene Mevrouw van Staal met een' vreemdeling in vennootfchap willen blijven, zoo zij dien man geene groote bekwaamheden toekenden ? Verder fchijnt her ons in een'
vreemdeling onwaarfchijnlijk, dat hij zijne dochter zoo onnoozel liet opvoeden , en vooral zoo afkeerig er van was,
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haar in Bans- en toonkunst to lacen onderwijzen ; terwijl hij
haar van vreciude talen ten minlle degene, die hij zelf fprak,
al ware bet met bijua gehecle uitfluiting van bet Neder-

landsch, had moeten doen lecren . Nu kent bet meisie niets
dan bet Hollandsch , zoo als zij bet door de bedienden boorde fpreken . Dat is al zeer onwaarfchijnlijk . - Wij hebben
nag iets to zeggen over verfificatie , taal en correctie .

Meermalen valt in deze Alexandrijnen de rust in na de zevende lettergreep, hetgeen de ganfche rolling van bet vers
bederft, b . v. bl . 8 :

maar ; lgij vetfchalkt m Wet .
,, Sch nt u Wet vreemd!" Ja!
B1 . 31 . TlTel ver, dat gij rn f daarvan hebt terug gebragt .
B1 . 41 . En doer lz~ 't al, ik raad u, datge er Wet aan becht .
Bl . 43 .,, Daar valt een troef!" Grj Meet Wet war gij hebtgezegd.
fluit

I

I

1

B1 . 17 . Zijn pligten onztrent u ; lievcr, jegens u .
B1 . 21 van ond ., na (,Jan buigt zich en vertrekt) had boven de woorden : Ik was u heden enz . moeten flaan Gerner.
Nu is bet, alsof hetzij de vertrekkende Jan, hetzij de aan
bet woord geweest zijnde Frederik fpreekt ; maar de zamenhang leert, dat Gerner zich met die taal tot Frede-

rik wendt .

111 . 31 . Sinds g~ her eerst rnrf van uwliefde HEEFT (hebt)gefproken .
Bl. 40. Klores, lees Kloris. Bl . 82, nar vooit die onverlaat, lees : dan nooit enz .
Bl . 97 vinden wij allervuigfle (d . i . allerlui- of vadzigfle)

in den zin van allerlaagfle list.
In bet flukje van den Heer K E R K11 o V E N is zeker, gelijk
hij zelf erkent, bet onderwerp en de intrigue, voor een
fink in drie bedrijven , wat onbeduidend . Hij heeft dat trach-

ten to verhelpen door de inlasfching van bet verhaal eener
zeereis , van eenige vergelijkingen tusfchen bet land- en bet
fladsleven , van een paar zangflukjes met regt lieve muzijk ,
van eenige coupletten om to reciteren , en wat dies meer
zij . De to reciteren coupletten zullen, vreezen wij , hun
doel misfen : bet zijn tien zesregelige coupletten, ingelascht
in eene buitendien reeds lange alleenfpraak, zoodat Louize

in 't geheel, van bl . 47-50, zesentachtig regels alleen en
achter elkander opzegt . -- Wat de karakters aangaat, Snel-
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voet bevalt ons, als karikatuur ; ook met I4reehof en zijne
dochters nemen wij genoegen . Doch de geaardheden en de
fpreektoon bij de beide minnaars zijn ons to eenzelvig . Wij
vinden geen genoegzaam uitkomend onderfcheid in de taal
van den Hoogleeraar Karel, die nog wel dichter is , en
zijnen broeder, den Koopvaardijkapitein AVllem . De liefdesverklaring van den zeeman is zelfs (zie bl . 42 en 43) dichterlijker, dan die van den Profesfor, bl . 51 . - De ontkuooping is aardig ; dit mag van bet fluk van den Heer z or P$
eveneens worden gezegd . Voorts hebben wij op bet flak
van den Heer K E R K I•1 o V E N nog eenige aanmerkingen, die
minder deszelfs gang en bewerking raken . In hec lied, bl .
30 en 31 , lazen wij in elk couplet, in plaats van : Natzsur!
hoe fchoon Spreidt ge u den toon ! en verder : Heil ons , e
God! ruim zoo lief : Natuur1 was fchoon Spreidt g/ ten
toot; ! en : 0 zalig lot! B1 . 32, voor : Z7jn er behalve j ons
nog meer die hier logeren ? Doch zijn er buiten one nog
seer e nz . B I . 42. Mejufer! 'K DANK 'T geluk , is hard en
onleesbaar . B1 . 44 . Dit duz f ik u verbozggen, voor waarborgen, is niet gebruikelijk . B1 . 46. mein liefde, voor tnijn,
is eene leelijke drukfout . B1 . 49. Door nw Prinfen op het
veld ; liever : Door de Nasfaus op het veld. -- lie kon iznmer op de baren Een de Ruyter evenaren P beter : Uw De Ruyters evenaren . Uw De Ruyters beteekent dan alle awe beroenzde Zeevoogden . Nepthunus ontmoeten wij meermalen,
verkeerd, voor Neptunus . Eindelijk, fchoon wij zeiden,
en aisnog herhalen, met bet karakter ook der dochters van
Vreehof genoegen to nemen, zoude 't ons eigenaardigervoorkomen, indien de beminde des zeemans meer luchtig en
vrolijk , die des Hoogleeraars meer ernflig en diepgevoelig
ware geteekend . Bij bet zien der meisjes heldert zich hier
dadelijk alles op . Mogelijk zou bet niet onaardig en tevens natuurlijker zijn geweest, indien beider trekken zoo
weinig to onderfcheiden waren , dat men ook daardoor zich
vergisfen kon. Dan bad de Dichter ook daarvan partij kun .
nen trekken, en, zonder eenige rekking, drie bedrijven hebben noodig gehad . Maar dan zou hij welligt ook zijn plan
hebben mocten veranderen . De Heer K E R K H OVEN vergeve
bet ons : SCRIBE zou van dat zelfde onderwerp meer hebben
gemaakt . Intusfchen ontvangen beiden onzen dank, voor
hunne in bet algemeen welgeflaagde poging tot weder in
leven roeping van bet nationale Blijfpel !

620

EER

EN

TROUW .

Eer en Trouw, of het laden en de vretrgde eerier bra re, dock
ongelukkige Familie . Ben belangrijk Perhaal uit de Gefcleiedenis van onzen Leeft d . II Deelen . Te 's Gravenhage, bij
A. Kloots . 1833 . In gr. 8vo . Te zamen 601 bl. f 5 - 90 .

N

aar bet oordeel des Vertalers , die zich onder bet Voorberigt teekent J . A N D R I E s S E N, (de oorfpronkelijke Schrijver
wordt niet genoemd) bevat bet onderhavige werk de gefchiedenis van eene brave , doch ongelukkige familie, op eene wijze
verhaald, die bet gevoel aangenaam bezig houdt, en geheel
voor dezelve inneemt . Reine deugd, ongehuichelde godsvrucht, even ver van bet rationalismus als van bet mysticismus verwijderd , eene belangrijke aaneenfchakeling van de
merkwaardigfle lotgevallen, bij welke alles natuurlijk en volgens den gewonen loop der dingen toegaat, zonder door de
zeldzaamfle en zonderlingfle uitkomflen al to romantisch to
worden ; dit maakt , naar zijne gedachten, den geest van dit
werk uit . Met uitzondering van bet laatstgenoemde, flemmen
wij hem dit gaarne toe . Immers , er zijn nog al eenige niet
zeer waarfchijnlijke gebeurtenisfen in to vinden , bijzonder in
de lotgevallen van den Heer D'A nI BUS S o N . Doch wij verwachten in een verdicht verhaal meer, dan in de werkelijke
wereld, en eene groote verdienfle is bet, wanneer, gelijk
hier, getrouwe pligtsbetrachting, zorgvuldige bewaring der
eer, en een onwrikbaar vertrouwen op eene algoede en alwijze Voorzienigheid op den voorgrond gefleld worden . Offchoon bet ons aan foortgelijke, ook oorfpronkelijke, gefchriften niet ontbreekt, en wij daarom dit vertaalde wel had
den kunnen misfen ; nu bet eenmaal in bet licht is verfchenen, durven wij het gerustelijk aanprijzen , to meer, daar de
beminnaars van dergelijke lectuur fleeds naar iets- nieuws haken . Moge maar die menigte van vertalingen geen nadeel
toebrengen aan bet vervaardigen van oorfpronkelijke werken
van dezen aard, die wij toch altijd veel liever ontvangen .
Oordeelkundig navolgen is veel moeijelijker, ja! maar ook
veel verdienflelijker , dan enkel vertalen . De Heer A N D R I E SS E N heeft zijne taak goed verrigt ; offchoon bet ons bevreemdde, dat hij de bier zoo uitermate groote bewondering
van N A P 0 L E o N eenvoudig heeft nagefchreven, zonder door
eenige aanteekening den onaangenamen indruk to verzachten,
dien bet op ons , en zeker op verre de meesten onzer land-
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genooten, maakt, wanneer een boek in Hollandsch gewaad
zoo hoog Ioopt met eenen man, then wij nooit anders befchouwd hebben, dan als een' fortuinzoeker en gelukkig kind
der Franfche revolutie , die her nooit zoo ver zou gebragt
hebben, indien hij den afgod zijner natie, krijgsroem, niet
hadde verheerlijkt in eene mate, die hem alles aan dit ddne
deed opofferen , en tevens als een' dwingeland , wiens lof in
cenen Nederlandfchen mond perfiflage is . Wegens eenige afwijking van her oorfpronkelijke in dit opzigt zouden wij den
Vertaler niet van ongetrouwheid befchuldigd hebben . Her
werk heeft overigens een behagelijk voorkomen, waartoe
taal , ftijl en uitvoering gezamenlijk bijdragen .

Friesch Jierboeckjen foar it jier 1834 . Trog it Friesch Genoatfchip foar Schyd-, Adheyte- in Tealkinde . Fyfde Jiergong . To Lieauwerd, by G . T. N. Suringar. In kl . 8vo .
Behalve den Kalender, XXI1 en 76 en nog 21 bl . f 1- :
De aankondiging van dit Jaarboekje gefchiedt zeer laat .
Trouwens hetzelve word ook last ontvangen, en toen nog
geraakte her achter ander work verfchoven .
Na den gewonen Kalender , vindt men een vervolg van her
kort Overzigt van Frieslands Gefchiedenis , door den kundigen VAN H ALMA E L .
Her bier medegedeelde betreft de
w~ze van befluur, de wetten, de geestel~kheid en de taal bij
de oude Friezen . Onder de rubriek : Tealkinde, geeft de Heer
J . H, H A L B E R T S M A eenige regelen van fpelling voor de
Friefche taal , gelijk dezelve thans ten platten lande wordt
gefproken . De Schrijver zelf beftempelt ze met den naam
van ruwe ointrekken van her work, dat hij , op uitnoodiging
van her Friefche Genootfchap , over dit onderwerp zal vervaardigen . Men had zoodanige tank niet wel aan een meer gefchikt perfoon kunnen opdragen . Hetgene HALBERTSMA den
liefhebberen bier aanbiedt, bevat menige belangrijke taalkundige aanmerking . Na eerst over de letters en uitfpraak in her
algemeen iets gezegd to hebben, bepaalt de bekwame Schrijver zich bij de vijf vokalen in hot bijzonder . Vervolgens
wordt over de medeklinkers gehandeld . - Iloezeer Rec . dit
fluk met veel genoegen heeft gelezen , meent hij echter eene
en andere aanmerking, die bij help opkwam, to moeten me-
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dedeelen . Dare men bij de (palling de hedendaagfche nitfpraak

raadpleegt, is allezins to prjjzen ; maar bet verfchil van nitfpraak, dat ook nu nog plants vindt en wel zal blijven
voortduren, maakt do zaak eenigermnte moeijelijk . In lettergrepen, door een' medeklinker afgelloten , moet , volgens
den bier opgegeven regel , de a tot ae worden . Doch waarom de a niet door verdubbeling met zichzelve to verlengen 2
Men hoort toch moor de as dan ae ; men zegt, altbans in
fommige ftreken, barg en ook baarg (H A L B E R T S M A fchrijft
baerch), in bet meerv . bargen . Niet overal hoort men fach7e
(vegen), maar velerwegen faagje ui-tfpreken . De klank der a
in hazze (haas) is niet gelijk aan die in katje. H A L B E R T S M A
zegt, dat faun (zeven) thans veelal foan wordt uitgefproken, beteekenende dan zoo wel --and als zeven . Hot is waar,
in de nitfpraak hoort men weinig of geen verfchil ; maar zou
bet evenwel niet beter zijn, de fpelling to onderfcheiden op
etymologifche gronden ? De Fries heeft meer woorden, waarIn dezelfde klank voorkomt ; als hij in zijne taal b . v . fpreekt
van hand, land, verfland, verband, brand, mat hij in de
nitfpraak de d weg , en doet eene harde verlenging van de
a hooren . Men zou this fan , Idn enz . kunnen fchrijven . In
woorden als jan, wan enz . geeft de Fries wader eon' geheel
bijzonderen klank ann de a . - H A L B E R TS M A gebruikt ilechts
Lne e in de monofyllaba fe, ne, /le, maar wil echter, dat
men, des verkiezende, kan fchrijven fe, ne, fle. Waarom
niet liever de verdubbeling toegelaten, welke duidelijkheid bevordert en overeenkomt met de nitfpraak?--- Hetgeneoverdei
in bet algemeen en bijzonder over de korte flepcnde i en derzelver verbastering tot de ij der hedendaagfche Hollanders
words gezegd, is allezins gegrond . Hot Friefche myld beteekent niet zoo zeer drukkend warm, als `vel mild, zoel,
groeizaam . --- De Heer H A "L B E R T S M A gaat to regt van
hot beginfel nit, dat bet letterfchrift aan de uitfpraak onderworpen is ; doch juist hierom zoo Rec . fchrijven joed (heden), ja (zij), wat of bet (wat), en niet hjoed, hja, bwat,
zoo als bier gedaan words .
Ook meent hij , dat de nitfpraak, althans velerwegen, de g nog wel als iluitletter doet
hooren , en dus zou hij , op bet voorbeeld van G Y S B E R T
j A p I c x, dezelve behouden in woorden, als pleag', feag enz . H A L B E R T 5 M A doet op de Heeren Grammatici in Holland eenen
uitval, die de waarde van zijn work geenszins verhoogt .
Hetzelve heeft ook zijne gebreken. Eene proeve van verge-
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hiking tusfdhen de ontworpene fpelling en dicr van GYSBERT
i A r I c x dient vervolgens tot opheidering en aanwijzing van
bet onderfcheid . Rec . meent, dat bins (langs) , eiders (onders) , foe (zou) , fil (zal) , ig (kant) , bjear (bier), zoo

als de woorden bij G Y S B E R T J A P I C X gevonden worden ,
nicer no-, met de hedendaagfche uitfpraak overeenkomen, dan

de bier in de plaats geflelde : loans, alders, fcoe, fcil, ich,
Liar . - Ter toelichting van de ontworpene fpelling, dienen

verder drie prozaftukjes van denzelfden Schrijver, Graeffchruft fen ein Lhynfuuper op him felme, Sozin Forstoan, en
Foeke Sjoerds. Dan volgt een regt lief versje van E . H A LB E R T S M A , getiteld : De iere Mairnoiirne in de Minsce . Ook
op de tegenwoordige uitfpraak der Hindelopers is de ontworpene fpelling toegepast in een flukje, dat tot opfchrift beeft :
Hynleper Hounzanlzou . Een Hindeloper,, s . o . R o O S J E N,
vervaardigde hetzeive, en gaf eene niet onaardige befchrljving van hetgene er op Vastenavond to dier ftede omgaat .
Onder bet algetneene opfchrift : For fchaet, Rym in Onryrn,
worden nog eenige dichtftukjes medegedeeld, waarin de ont-

worpene fpelling niet geheel is gevolgd . Men vindt bier
ldn, pdn (land, pand) enz . Andere woorden ziju volgens
de opgegevene regels gefpeld, b . v . ininsce (mensch), dat
echter in den mond van velen rninske klinkt ., en dus, duidelijkshalve, zoo gefchreven kon worden .

Gedenk-zuil s'oor w . B I L D E R D IJ K .

Te 4rnflerdam , b~ M .

Westerman en Zoon . 1833 . In gr . 8vo . 154 bl. en 11 Al.
l3~lagen . f 4-50 .

en
Mden

beefs do Nederlanders wel eens befchuldigd, dat zij
zeer trang waren in bet oprigten van gedenkteekens voor
hunne groote Mannen : en bet is inderdaad niet to ontken-

nen, dat zij bet beginfel, van verdienften door den Tijd to
laten beproeven , fomtijds averdreven , en dezelve, van bunnen kant , nan de vergetelheid overgaven . In onzen tijd
fchijnt dit antlers to worden, en men die blaam op Nederlarrd niet to willen laten . Niet alleen toch heeft men voor
B I L D E R D IJ It , kor t na deszelfs overlijden, eenen gedenkfleen to Haarlem geplaatst ; maar ook hebben de Uitgevers
van bovenftaand bock zich beijverd, om eene, indien wij
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bet zoo noemen mogen, letterkundige Gedenkzuil voor hem
op to rigten, en verfcheidene medearbeiders gevonden, die
hiertoe bouwfloffen wilden leveren . Het zal er nu op aankomen, hoe zulk eene zuil zamengefleld en opgefierd is .
De een kan hiertoe wel kostelijk warmer, de ander arduinfteen, maar ook anderen keijen, of klinkers, of potfcherven, of wat niet al, aanbrengen : dit alles kan men misfchien zoo goed mogelijk ineen- en in de hoogte werken,
met eenig kunstmatig pleisterwerk oppervlakkig overtrekken, en met luchtig lofwerk opfieren ; dan kan men er bet
Gouden Kalf opzetten, en uitroepen : „ Ziet daar de Zuil
voor B I L D E R D 1J K ! voor den Goddelijken Man, die uwe
Dicht- en Letterkunde nit de laagte opgevoerd heeft!" Doch
of bet nu eene zuil is , waarvan men met H o R A T I u s zeggen kan : Exegi monttmentum aere perennius &c . ; eene zuil,
die door de reine waarbeid en de echte fchoonheid zonder
blozen befcbouwd kan worden, dit is eene andere vraag ;
en in hoe verre zij, ten opzigte der bier voor ons flaande
Gedenkzuil, gunftig beantwoord kan worden, moge de Lezer
oordeelen, nadat wij hem deze ter befchouwing zullen gegeven, en hem den indruk medegedeeld hebben, then zij onder bet befchouwen op ons gemaakt heeft .
Voor den titel Nat bet afbeeldfel van B I L D E R D IJ E in
zittende hooding , door H o D G E s en V E L IJ N, met bet facfimile zijner handteekening . - Op bet titeiblad Nat eene
zuil, op welker midden men den naam B I L D E R D IJ K leest .
Zij is geheel door zwarte wolken of rook (dit is niet wel
to onderfcheiden) niet alleen omringd, Inaar ook over bet
kapiteel geheel, en over bet voetrluk gedeeltelijk bedekt
tegen bet midden fchiet aan de linkerzijde een lichtftraal . Is
dit alles emblematisch , dan laten wij aan den aanfchouwer
over, op de uitlegging to zinnen . - In een .'oorberigt zeggen de Uitgevers , dat ,, eene waarachtige hoogfchatting
„ van onmiskenbare verdienfen, van geen' ftrijd van gevoelens
„ afhankelijk, hunne eenvoudige bedoeling was ;" en zij maken bun compliment zoo wel aan de genen, die niets, als
aan de genen , die iets , bet zij dan al of niet geplaatst , ingezonden hebben . - Hierop volgt eene zinnebeeldige titelplaat, door 1MIORITZ en TETAR VAN ELVEN, met
eene dichtmatige verklaring van J . V A N L E N N E P . Over de
kunst , in teekening , gravure en uitlegging doorftralende, ver-
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meet Rec . zich niet to oordeelen ; waartoe hij misfchien Oak
des to minder bevoegd is, omdat hij nooit fmaak heeft kunnen
vinden in die overladene allegorilehe Titel- (hij had haast
gezegd, Kermis-) prenten, welke in vroegere eeuw in de
mode waren, en welker fchoonheden dan, in de tegenoverflaande verklaring, met bet itokja des vertooners aangewezen werden .
Het eerfte en breedfte ftuk, dat nu (bl . i--57) voorkomt,
(mogen wij bet dus niet wel bet voetftuk der Gedenkzuil
noemen?) is van den ileer w . D E C L E R c e ; bet beet
eenige weaken omtrent de die,'zterlijke loopbaan van w . B I LD E R D IJ K, en komt ons in zijn geheel voor een welgevormd
ftuk to zijn, al vonden wij ook niet in alles reden, om de
gegevene wenken to volgen , waarop wij ftraks nog wel eens
zullen terugkomen . De fteller onderfcheidt drie tijdperken
in B I L D E R D iJ K'S dichterlijke loopbaan , die hij de erotifche , de poetifebe en wjsgeerige , de gispende en Ckzristeljke
noemt ; doorloopt die kortelijk , en wijst de waarde van her
voornaamite aan , dat B I L D E R D Ij K, daarin geleverd heeft ;
waarna hij befluit met eenige korte en algemeene befchouwingen over hetgene, dat, naar zijn inzien, B I L D E R D 1J K als
Dichter bijzonder kenmerkt .
Hierop volgt een Uittrekfel uit het P ;oces-verbaal van de
25fle algemeene Vergadering van het Ifoninkljk Nederlandsch
Inflituut, door den Heer J E R O N. D E V R I E s ; eene lofl"elijke vermelding van B I L D E R D IJ It's letterkundige verdienften, bijzonder voor bet Inftituut, en opgave van de onderwerpen zijner voorlezingen aldaar . De Scbrijver zelf noemt
het, bl . 67 , (en wij Inogen bet dan irnmers met hem
doen?) „ kort en oppervlakkig, maar welmeenend ."
Doelmatig wordt dit opgevolgd door hot gefprokene b j de
inwijding van den Gedenkflcen, boven bet graf van 117x . W I LL E mt B I L D E R D IJ K geplaatst, door de Reder jkkamer de
Ihijngaardranken, op den 4 Febr . 1832 . --- Le Keizer dier
Kamer , c . D E K O N I N G, L z . , deed cone „ eenvoudige
aanfpraak" (bl . 77) aan de Leden, en loffpraak op n ILD E R D IJ K, en niets meer . -- De Factor, V . L o as] ES ,
fprak bij de ontblooiing een vers uit, welks eerfte helft nit
woorden van B I L D E R D IJ K, ter veracbting van den roem
na den dood , beftaat , op zichzelve reeds in ons oog overdreven genoeg, en bier bij hot overige, ja bij de geheele
BOEKBESCH . 1834 . NO 14 .
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Gedenkzuil, ter hooge vermeiding van 's Mans roem, zones
derling afftekende . - Bij het graf word door den Heer
J . V A N W A L R h een vers uitgefproken : de hooge ophemeling laten wij daar, en geven die den ouden vriend gaarne toe ;
maar be%onderen in het flak zelf een fiksch vers van een'
grijsaard, dat die van menigen jeugdigen Dichter befchaamt.
Nu volgen eenige kortere en langere Gedic?zten, namelijk van VAN 'S GRAVENWEERT, DA COSTA, WISEL I U S (hetzelfde, dat in zijnen fieuweu Dichtbundel opgenomen is), DOIJER, KOENEN, KLIJN, VAN S OMEREN,
SCHIMSHEI&IER, WJJSMULLER, HOEUFFT(inhetLadin), WAP, DUSSEAU, HILMAN, M . C . VAN HALL,
S C H I P P E R, W E S T E R M A N. Wilden wij deze dichtflukjes afzonderiijk beoordeelen en tegen elkander opwegen,
hoe uitvoerig zouden wij dan moeten worden ! en waartoe
zou bet nuttig zijn, onze boven gemaakte vergelijking om .
trent de zamenf'elling eener zuil nu nader toe to pasfen?
No- w- minder, maar over 't geheel wat betere en gelijkfoortigere bouwflof'en, wat degelijkcr en minder fpoedig afvallend pleister- en lofwerk zoo misfchien de kolom fleviger
en fierlijker hebben docn oprijzen . De meeste van deze flukken komen toch Rec . over t geheel to hoog en gedwongen
geflemd, ja fommi'e hoogdravend en zwcllend voor, to zeer
in den Loon van zekere lofredenaars , die geen ander doel
fchijnen to hebben, dan hunnen Patroon boven bet peil van
alle menfcben to verheffen , en als cenen Sint to canoniferen
hij wil this wel bekennen, dat hij dezefve niet geheel zonder
verveling heeft kunnen ten cinde lezen . -- Zeer gunflige
uitzondering moot hij evenwel maken , ten aanzien der ftukken van do Heeren K L IJ N , HOE U F F T C11 VAN HALL,
zonder daarom alle de overige in gelijke minderheid van rang
to ftellen. De fnaren van K L Ij N zijn ook wel flerk genoeg
gefpannen , en klinken wel cons wat al to fchel voor B I LD E P. D IJ x , alsof alles, volilrekt alles in hem zich vereenigde ; maar zij doen toch eeu op zichzelf treffelijk lied
kiinken, dat waardig is gehoord to worden . - Het Latijnfche dichtfiukie van IIoEUFFT, bl . 123, 4, aan BILDERD IJ K, reeds in 182':9, bij zekere gelegenheid toegezonden,
is eene nieuwe proeve, hoe geiukkig hij, nog in gevorderde
jaren, de Latijnfche Poczij weet to beoefenen, en bevat tevens gepaste en treffende woorden tegen L I L D E R D IJ K's
Bindeloozen klaagtoon over zijn lot . - Zeer fchoon, ein-
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delijk , is het vets van v A N H ALL , getiteld : de Aloe , aan
Afr. W . E I L D E R D IJ K, en mede bij deszelfs leven vervaardigd : hij vergelijkt hemp daarin zeer eigenaardig bij die trot .
fclie plant, eenig in hare pracht, maar -- aan hare bladeren met zeer fcherpe flekels gewapend : deszelfs grootheid
bewondert hij ; maar deszelfs bitsheid en wrevel bemint hij
niet : de allegoric is in genoegzaam hot geheele fluk gelukkig voortgezet en heerlijk uitgedrukt, - In plaats van
over een nog volgend en nit den Letterbode overgenomen berigt, en over de door Prof. T Y D E M A N medegedeelde B~lagen, die wijlen LOUISE SIBILLE BILDERDIJK, dochter
van B I L D E R D IJ K nit zijn eerfle huwelijk, betreffen ; in
plaats van hierover uit to weiden, zullen wij de inhoudsopgave liever befluiten, met de volgende coupletten (hot 3de,
Ode en llde) uit het vers van v A N H ALL over to nemen
Een wacht van doornen, fcherp gewet,
Houdt, om uw blaadren uitgezet,
Vaak den vernoegden wandlaar tegen ;
Der lieve maagden zachte hand
Plukt blij de veldbloem allerwegen ,
Maar ducht uw doornen , fel van tand .
Den vruchtbren dauw , lien 't roosje drinks,
En die op 't loof der eiken blinkt ,
Zien wij ook u zijne offers brengen ;
Maar, als gebelgd, fchudt gij vaak, ilraf,
Den zilvren drop van bloom en flengen ,
En van uw' iizren wortel af .
O gij , die lot en jaren tart!
Ach ! ftreeldet go immer zin en hart,
Als 't nedrig hloempje in veld of dalen !
Stout heft ge uw gouden kroon omhoog ;
Ver zien we u boven 't roosje pralen ;
En toch hot roosje trekt oils oog .
Zonder nu in verdere beooideeling van de onderfcheidene
leelen dezer Gedenkzuil to treden, wil Rec . alleen nog
!enige opmerkingen mededcelen, die hem hij de befchouwing
voor den geest gekomen zijn . - Merkwaardig is de boven opgegevene verdeeling van B I L D E R D IJ IL's dichterlij ke loopbaan, door den Heer D E C L E R c Q aangewezen :
T t 2
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in hoe verge zij gepast en joist is, Nvil de opmerker overlaten voor den genen , die do dichtwerken van B I L D E RD ISK meer in al hunnen omvang kent, dan hij zelf : maar
bet is hem Loch zeer zonderling voorgekomen, dat bet
derde tijdperk, waarvan D E C I, E R C Q (bl . 10 en elders)
opregt en naar waarheid erkent, dat „ hot afflootende in
zich daarin krachtig ontwikkelde," dat
• B I L n E R D IJ E
• grievende bitterheid" en „ betreurenswaardige onkiesch• heid heerschte" ; dat, zeggen wij, dit tijdperk juist bij
uitflek bet C;i ;-istelJ!e heeten Inoot . Zij or al in de twee
eerfle tijdperken, naar D E C L E R C Q's meening, bij B I LD E R D IJ K'S „ vereering van den Godsdienst van j E z u s"
veel gebrek geweest, zij was dan toch jets Christelijks ;
en wanrom moot dan dat, waarin aan bet kenmerkende des
Christendoms, reinheid en liefde, zoo veel ontbrak, en
bet onchristelijk gispen en veroordeelen zoo zeer den boventoon bad, bij voorkeur den naar van bet Christel~ke
dragon? V/at helpt bet, dit to noemen (bl . 10, 11) „ den
• flrijd, zoo als hij in ]let hart van ieder Christen plaats
• heeft, die de worfleling van goede en booze gedachten
„ in de ziel kept," en „ de inconfequentie van bet men• fchelijk hart," indien men geen blijken van onderdruk .
king van dat kwade, maar veeleer van botvicring aan betzelve ziet ? En of bet de deugd der „ opregtheid" heeten
moge, die booze gedachten en die inconfequentie van hot
hart zoo ruimfchoots voor bet Publiek uit to florten, bieraan mag men grootelijks twijfelen . De opmerker doet gaarno hulde nan de gematigdlieid en Christelijks liefde van
den Heer D E C L E R C Q , die hot beste zoekt to denken,
en meent niet, dat hij er bet ergfle mode bedoeld heeft :
maar ging het geflelde onbepaald door, dan kon men zich
onbedwongen aan alles toegeven ; dan kon men, onder
dozen fchijn van „ opregtheid," van „ zich to willen we .
,, dergeven, gelijk men zich gevoelt," de grootfle onchristelijkheid begaan, ja do fnoodfle boosheden plegen . Men
beoordeele en veroordeele niet ligtzinnig en liefdeloos ;
maar, bij hot erkennen van grove verkeerdheden ill B I Lwachte men zich toch van dezelve terflond
D E R D IJ K ,
weder (tot fchadc welligt van zichzelven en anderen) door
een zeker godsdienflig vernis to vergoelijken, zoodat zij
in hot licht van grootheid, dat or van andere zijden op
den Man volt, welhaast den fchijn van deugden zouden
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verkrijgen! Men zegge dan nog liever op zijn zachtst :
hij was ons ook hierin een raadfel ! Het flond aithans
hem, die zulke zedclijk berispelijke verzen maken, die zoo
liefdeloos hekelen en zoo bitter fchelden, die de verflandigfle en braaffle menfchen , welke van hem in gevoelen
verfchilden, zoo onmededoogend mishandelen kon ; den zoodanigen flond het zeer kwalijk, de eerfle en voornaamfte
to zijn, om den klaagtoon over den geest der eeuw aan
to heffen . 131 . 47 words hij kenmerkend genoemd „ een
,, dam tegen den vloed van de begrippen der eeuw ;" maar
ook bewezen ? is zijn invloed, wat men ook van zijne
meening denke, zoo grout geweest? --- Doch reeds genoeg
over dit artikel, offchoon bet den opmerker niet can flof
ontbreken zou .
Nog flechts enkele kleine opmerkingen . - BI . 46 words,
bij bet kenmerk Ifollandfche taalkennis, de vraag even aangeroerd , of B I L D E R D IJ It Diet meer een Dichter voor bet
verfiand, dan voor bet gevoel was : zij fchijnt meer tot
bet eerfle kenmerk : B I L D E R D IJ K Dichter in den waren
zin des woords, (bl . 42) to behooren, en vollediger onderzoek to verdienen ; want, indien zij eens waar ware, (gelijk bier niet geheel ontkend words) dan ontbrak hem toch
een groot vereischte van een' Dichter in den waxen zin
des woords . - Bij bet derde kenmerk : B I L D E R D IJ K een
daps enz ., words ook behandeld : „ B I L D E R D IJ It was Ne„ derlander, Nederlandsc,'s Dichter :" dit fchijnt bier mede
Diet op de regte plaats to flaan, en eer tot bet tweede
to behooren . Is bet echter niet zonderling, dat ,, de Dich„ ter der haderlandfche 0ranjezucht," die (volgens D B
C LERC Q, bl . 28) „ nimrrer aan de toekomst van bet huis
„ van Oranje getwijfeld heeft," in de latere jaren, als ook
in die der Belgifche onlusten, welke hij nog beleefde, zoo
weinig voor Vaderland en Koning van zich heeft laten hooren? nicer dit zal ook tot zijne politieke inconfequentien
behoord hebben!! - Kindelijk, de Poezij van BILDERDIJK getrlige van JEZUS CHRISTUS, (ZOO alS DE CLERCQ
voor een vierde kenmerk flelt) en men vinde er Lilt in,
zoo als men dit vinden wil , al ware het ook in de verdediging van menfchelijke leerbegrippen ; maar is bet toch
niet to flerk gezegd (bI . 50) : „ In een Christenland kan
,, er geene ware poezij buicen C H R I S T U S beflaan" ? Lets
anders toch is bet , dat de leer van bet Christendom de
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fchoonfle, rijkfte, verhevenfle ftof tot ware Poezij opley
vert ; iets anders ook, dat flier alleen Christelijk geloof,
maar ook Christelijke liefde en deugd den Christelijken
Dichter in alles begeleiden moet ; maar ook nog iets anders, dat hij ware Poezij kan leveren, al is hij niet op bet
eigenlijke grondgebied van bet Christendom .
Ten flotte wil de befchouwer der Gedenkzuil nog opmerken, dat de oprigting van eene zoodanige , zoo zij noodig mogt geacht en goed uitgevoerd zou worden , hem eene
zeer moeijelijke en vooralsnog misfchien ontijdige zaak voorgekomen is . B I L D E R D Ij K was toch niet alleen Dichter ;
maar ook over andere vakken fchreef hij , en in fommige van
dezelve heeft hij gewis groote verdienflen : hij vermat zich
ook wel, over dingen to fchrijven, waartoe hij welligt op
verre na niet genoeg bevoegdheid had . Zij bet toegeftaan,
dat hij een zeer univerfeel Man was, wiens verfland en
geheugen zeer veel omvatteden ; maar zou bet niet wel eens
een chaos van geleerdheid , of althans belezenheid geweest
zijn, eene rz:dis indigestaque moles, waarmede zijn hoofd
fomtijds geen raad wist , en van daar wel eens misgeboorten van vernuft voortbragt? Hij moge veel geweten, veel
gedaan hebben ; maar non omnia posfu ;nzs omnes (een mensch
kan niet alles .) De opmerker zag this met groote bevreemding, in twee bier voorkomende gedichten (van w I s E L I U s
en DOIJER), BILDERDIJK Met HUGO DE GROOT vergeleken en gelijk gefleld : hoe? dacht hij, B I L D E R D IJ K , de
groote Nederduitfche Dichter, en D E G R O O T, die ja wel
lofwaardige Latijnfche Poemata gemaakt, maar Loch door
de Poezij joist zijuen grootften roem niet verworven heeft!
Daarentegen D E G R O O T, de beroemde Regtsgeleerde en
Staatsman, en BILDERDIJK, die in deze vakken niet zoo
veel bijzonders geleverd heeft ! D E G R O O T, de voortreffelijke Uitlegger des Bijbels, en B I L D E R D IJ K, wiens
vak dit in bet geheel niet was! D E G R O O T , de verdraag
zame en vredelievende Godgeleerde en Christen, en BILDERDIJK!! . . . . wij willen bier naar geen bijnamen zoeken :
bet contrast loopt to duidelijk in het oog . - Om dus de
waarde of onwaarde van B I LD E R D IJ K volledig to beoordeelen, zou, hij zekere bekendheid met deszelfs gefchiedenis, eene volledige kennis en beftudering van alle deszelfs werken noodig zijn ; Inaar sevens eene behoorlijke
mate van kennis en oordeelskracht in die vakken, waarover
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hij gefchreven heeft : en daar dit alles van din Imensch
welligt Diet to vergen is, zou bet onder eenigen moeten
verdeeld worden, om elk zijne bijdrage onpartijdig to Ieveren ; to meer, daar de luister des Dichtertalents zoo
ligt de oogen verblindt, om ook al bet overige goed en
groot to noemen . Gefchiedde dit alles nu met wijsgeerigen
en Chriscelijken zin, op vrijmoedigen en befcheiden toon,
dan zou er welligt iets goeds voor de Wetenfchappen en
voor de Menschkunde uit ontflaan : maar welligt waren er
dan ook zoo vele onaangena :ne fnaren aan to roeren, dat
bet mogelijk om andere redenen meer geraden zou zijn,
zulk een plan, zoo het al uitvoerbaar ware, onuitgevoerd
to laten. De befchouwer der Gedenkzuil verwondert zich
altbans niet over „ de terughouding van hen, die" (volgens bet Voorberigt der Uitgevers) „ gefchroomd hebben,
• in flrijd met de gevoelens van den grooten Man to zul• len geraken, door zijner nagedachtenis eene openlijke
• hulde to bewijzen ," zoo min als over „ de verontfchul„ diging van hen, die bet voorwerp boven hunne krach• ten relcenden" ; maar bij wil nogtans hiermede geenszirs
to kort doen aan den goeden wil en de loffelijke poging der
genen, die, elk naar de mate zijner krachten en vermogens,
bouwfloffen tot deze Gedenkzuil, hoe men ze dan ook uitgevallen rekene, hebben bijeengebragt .

Zes nieuwe oorfpronkel~k Nederduitfc,'ze herhalen voor Kinderen . Met Platen . Te Amflerdamn , bij ten Brink en de
Vries . In kl. 8yo . 109 BI. f : - 60.
De vertellende Grootvader onder zone Kicinkinderen . Naar
den derden Druk uit het Hoogduitsch van K A R L B L UMAUER. Met Platen . Te Deventer, bij A . J . van den
Sigtenhorst . In kl. 8vo. 75 BI. f : - 90 .
her/glen voor mijnen lieven Zoon , enz . Naar de negende
Franfche Uitgave door Mevr . D E R E N N E V 11, L E . Met
Plaatjes . Te Deventer, bij A . J . van den Sigtenhorst . In
12mo . 89 BI . f : - 60 .
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Yerhalen voor mine lieve Dochter, enz . Door dezelfde en
b!~ denzelfden . In 12mo . 75 BI. f : - 60.
Zedelfte Yerhalen en Gefchiedenisjes . Uit het Engelsclm . Met
Plaatjes. Te Deventer, bij A . J . van den Sigtenhorst . In
12mo . 83 BI. f : - 60 .

O

p den titel van her eerstgenoemde boekjc flaat nog : door
de Schrijfjler van de Galerij van beroemde lllannen en
,V onwen in Nederland. Dir is alreeds eene aanbeveling bij
hen, die deze en gene kennen ; wij kunnen hetzelve dan
ook met ruimte aanprijzen, en doen dit to liever, omdat
bet een produkt is van eigen' grond .
Ook de vier volgende boekjes zijn niet verwerpelijk ,
maar de vrucht van vreemden, en wel van Duitfchen ,
Franfchen en Engelfchen bodem . Waren ze op vaderlandfchen grond gekweekt, toon en trant en flijl en zeden zouden meer nationaal zijn geweest . Genomen voor hetgeen en
zoo als ze zijn, kunnen dezelve echter veilig, als ter a fivisfeling, der lieve jeugd in handen gegeven worden ; waarbij
het zindelijk uiterlijke en de aardige prentjes bet hunne
kunnen bijdragen, om ze, als gefchenkjes, haar welgevallig
to doen zijn . - In bijzonderheden mogen wij niet treden .

I
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n de Boekbefc,'souwing van No . XI . bl . 484 . reg. 27 . lees ik :
„ De verrnaarde TA s s o was overleefd. Dir zal eene druk„ fout zijn voor overledfn ." Overleefd is op vele plaatfen
ten platten laude in Zuidholland de gewone uitdrukking voor
overleden . Die uitdrukking beefs iets eigenaardigs . Er wordt
door to kennen gegeven , dat anderen achterblijven , door
wie de geflorvene overleefd is, zonder dat van de overgeblevenen words melding gemaakt . Men kan dus overleefd
een Provincialismus noemen, welke daarom niet als foot,
nog minder als drukfout behoort to worden aangeteekend .
W.

Boekbefch. No . XIII . bl . 567. reg . 6 v . o . flaat giiie lees
quae .
---- No . XIV . bl . 608 reg . 11 v. o . ilaat SEUTOT,
lees SENTOT .

E z u s C H R I S T U S cen

BOE

R'

SCHGUWING .

Onderzoek naar het karaktcr en gedrag van j E z u s
C H I I s T u s, en deszelfs navolgensivaardigheid(?) en
navolgbaarheid . Een flichtel~k Leesboek voor het algerneen . Door G . BENTHEM REDDINGIUS,
Th . Dr . en Predikant to 4sfen . Te Groningen, bgj
NV . Zuidema . 1834 . In gr . Svo . 122 BI, f 1Dit fluk was oorfpronkelijk beflemd , om tot antwoord
to dienen op de , door hot Haagfche Genootfchap ter
verdediging van de Christelijke Godsdienst voorgeftelde,
vraag : ,, Hebben wij in •J
vlekkeloos voor'beeld ? In hoeverre is bet ons ter na„ volging gegeven ? En welke zijn de middelen , om die
„ navoiging to bevorderen ?" Geene der ingezondene
Verhandelingen , dus ook doze niet , beantwoordde aan
het Joel , dat zich de Befluurders van het Genootfchap
hadden voorgel eld ; zij hadden, „ gelijk zij meermalen
„ de gewoonte hebben ," (Voorb .) dat doel . niet opgegeven , noch de wijzc , waarop zij de vraag wenschten
behandeld to zicn . Op ontvangene aanmoediging geeft
de geleerde opfleller hot thans in het licht . Offchoon wij
in hot algemeen het tegenwoordig zoo zeer veld winnende
uitgeven van niet bekroonde Prijsverhandelingen niet goedkeuren , zullen wij echter daarom dit gefchrift van den
met lof bekenden B E N T H E M R E D D I N G I U S niet
laken , maar de Verhandeling op zichzelve , zonder aanzien van hare vroegere beftemming, bcoordeelen .
Do vraag geeft natuurlijk aanleiding, oin het antwoord
in drie deelen to fplitfen , namelijk : „ eerst op to go„ ven , hoedanig een karakter onze Heiland, volgens
de eenvoudige berigten zijner leerlingen, in zijn fpre„ ken en handelen aan den dag legde, ten einde de voorBoEKBESCII . 1834. NO . 15 .
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treffelijkheid van hetzelve rcgt to leeren kennen ; dan te
„ onderzoeken , in hoeverre wij dat karakter , dat Hij

„

„ had, tot een voorbeeld behooren to nemen, en zijn ge„ drag, waardoor IIfj dat aan den dag legde, door ons be„ hoort to worden nagevolgd ; eindel~k voor to dragen ,
„ wat wij behooren to behartigen en in acht to nemen ,
„ zal dat gegeven voorbeeld waarlijk en fteeds meer na„ volgenswaardig(?) voor ons worden ." Ten aanzien van
het eer fle deel zeggen wij alleen , dat R E D D I N G I U S
vooraf j r,- z u s befchouwt ten opzigte van zijn verltand
en hart , ten opzigte van God en zijne beftemming , en
daarna onderzoekt , welk temperament ooze Heer had ,
hoe Hij dit beftuurde, en welken invloed dit had op
zijne gedragingen . Vele ter zake dienende opmerkingen
hebben wij in dit gedeelte der Verhandeling aangetroffen ;
hoewel niemand kan verwachten, dit onderwerp op 57
bladzijden volledig behandeld to vinden . Trouwens , hoe
veel behoort er toe, orn eene eenigzins geflaagde karakterfchets van onzen Heer to ontwerpen ! N I E M E IJ E R
heeft zijn voornemen , om er de Bijbelfche Karakterkunde mede to verrijken , nimmer ten uitvoer gebragt
en hoe verbazend rijk in bouwftoffen tot zulk een geheel ook de beide werken van H E s s , de Levensgefchiedenis van j E z u s en de Leer , daden en lotgevallen
van onzen Heer , mogen zijn ; hoeveel goeds er ook in
het ifte deel van 1\I u L L E R'S voortreffelijk werk : Het
geloof der Christenen , om niet meer aan to halen , gevonden worde ; eene voldoende ontwikkeling van het eenig
en volmaakt karakter onzes Heeren zal misfchien wel altijd onder de pia vota blijven . Althans , wanneer wij
bedenken , hoe ontzettend veel tot dit work wordt vereischt, zijn wij geneigd, om, met toefpeling op een
bekend gezegac , uit to roepen : om to zeggen , wie j Ez u s geweest is , most men j E z u s zelf zijn !
Opzettelijker willen wij ftilftaan bij het tweede gedeelte
des onderzoeks , in hoeverre j E z u s behoort to worden
nagevolgd. Wij zullen pier den gang der denkbeelden
beknoptelijk opgeven, en daarna iets ter beoordeeling
zeggen .
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Offchoon het karakter van j E z u s volmaakt is , volgt
daaruit nog geenszins , dat wij in alle opzigten ons z66
moeten gedragen , als Hij, ten gevolge van zijn karakter,
zich gedragen heeft . \Vat voor ieder in net bijzonder
pligtmatig is , hangt of van de eigene plaats , die men
bekleedt , en die de verpligtingen wijzigt . Bet Evangelie ftclt j E z u s in ondericheidene betrekkingen voor ,
in welke Ilij geen voorbeeld ter navolging is, of wezen kan , en wel 1) als Zoon van God, omdat wij niet
kunnen doen , hetgeen Hij door zijne Goddelijke magt ,
wetenfchap en gezag daarftelde en leerde . In hetgeen Hij
nu als zoodanig gedaan hecft , moeten wij Hem niet wi1len navolgen , want dan iireven wij naar het onmogelijke .
2) Als Zaligmaker der wereld, omdat wij zijne vrijwillige armoede , zijn ongehuwd leven , zijne gedurige en
geheele afzondering (?) , zijne vrijwillige overgave aan
zijne vijanden noch kunnen , noch moeten , noch zelfs
ten deele mogen navolgen . 3) Als Leeraar der Israeliten .
„ Het zou voorzeker eene verkeerde felling zijn , wan„ veer wij wilden beweren, dat alle belijders van j E z u s
„ C H R I s T U S er zich ook op moeten toeleggen , om.
„ bij alle gelegenheden anderen to onderwijzen , to vermaven en to beftraffen , omdat Hij daarvan zijn voornarne
manen
„ werk maakte ." Wettige Leeraars van het Evangelic
kunnen echter in dit opzigt veel van j E z u s leeren, en
wel : heiligen ernst ; ijverige infpanning ; bezadigdheid en
bedaardheid ; verflanclig letten op bet verfchil in menfchen ; zachtmoedigheid, en vereeniging van eenen deugdzamen wandel met hetgeen men anderen leert . In andere
opzigten is j E z u s cchter hier wederom geen voorbeeld
ter navolging ; b . v . : Hij was Leeraar der Joden ; onze
Leeraars fpreken tot geborene Christenen . J E z u s kon
in de drie jaren, Item vergund, flechts grondflagen leggen ; onze Leeraars mogen zich daarmede niet vergenoegen . J E z u s gaf op alle plaatfen en to alien tijde onderrigt ; onze Lecraars hebben hunne vaste ftandplaats .
Eindelijk, j E z u s had een gezag, dat gewone Leeraars
V v 2
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niet bezitten ; waarom bet bun niet betaamt , to fpreken , zoo als J E z u s fprak . 4) Als food. De Mozaifche Godsdienst is afgefchaft ; dus is j E z u s voor
ons geen voorbeeld ter navolging, wanneer Hij zich aan
de plegtigheden dier eerdienst onderwerpt . Maar 5) als
mensch is j E z u s ons in alien deele een vlekkeloos
voorbeeld, dat wij gerust kunnen volgen .
Uit deze opgave befpeurt men , bij eenig nadenken ,
gemakkelijk , dat R E D D I N G I U S vervallen is in de,
bij de beantwoording der vraag aangaande de navolgbaarheid van, j E z u s , zoo algemeene fout ; namelijlk, dat
vooraf niet bepaald is , wat men door bet navolgen van
een voorbeeld cigenlijk to verflaan hebbe . Dit fchijni zeer
duidelijk , maar is bet nogtans niet . Qu.,i bene distinguit ,
bene docct . Het kan betrekking hebben, of op bet handelen, of op de handelwi ze van bet voorbeeld . In den
eerflen zin beteckent bet : hetzclfde doen, wat diegene
doet , wien men zich ten voorbcclde ftelt . In den tweeden : in denzelfden geest handelen , als bet voorbeeld .
Beide heeft do Schrijver - maar bet is eene vrij algemeene
dwaling - vereenigd . Heeft men ecnmaal tusfchen de beide
opgegevene bepalingen van navo gen gekozen, dan is bet
onderzoek gemakkelijker, de gevolgtrekking gaat zeker,
en bij bet opgeven van een denkbaar geval kan men uit
algemeene beginfelen redeneren , hetgeen men , bet eerie
met bet andere vereenigende , (om niet to zeggen verwarrende) niet kan . Het door ons laatst genoemde is, onzes inziens eeniglijk, navolgen van een voorbeeld . Ilet is
niet, den fchipper navolgen, indien men b . v . , tusfchen
nacht en dag geen onderfcheid makende, altijd gedurende
den vloed in de weer is, maar gedurende de ebbe flaapt,
of omgekeerd ; maar wel, indien men zich den tijd ten
nutte maakt, wanneer de gelegenheid tot werkzaamheid
in zijnen Eland zich aanbiedt , maar , deze zich nict opdoende , ook geene ijdele pogingen aanwendt , om tegen
de onmogelijkheid op to werken . I-let eerfle zou betrekking hebben tot bet handelen , bet laatfle tot de handew~ze van den fchipper .
Wanneer men dit onderfcheid
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wdl onder bet oog, en bet hoofddenkbeeld van navolgen
vasthoudt, dan vervallen daardoor, ook met opzigt tot
bet voorbeeld van j E z u s, vele vragen, die men anders zou
kunnen doer ; b . v . : Kan men j E z u s in bet doen van wonderen navolgen ? Wij antwoorden : zekerlijk ! want men kan
in dcnzelfden geest handelen . Men kan en mag , even als
onze Heer zijne krachten en vermogens befleedde tot
Neil van zijne hulpbehoevende medemenfchen , zoo ook
die , welke ons ten dienfle flaan , ten zelfden cinde aanwenden , en alzoo in den geest van j L z u s handelen .
Waar nu onze Heer zijn wondervermogen befleedde, daar
zal bet de een zijn tijdelijk of zedelijk vermogen, de
ander zijne kennis , een derde zijnen invloed enz . moeten docn . Maar dan volgt hij ook j E z u S na . Men make
alzoo onderfcheid tusfchen navolgen en nadoen . Het eerfle
komt ons voor to wezen zulk eene handeling, gelijk men
bij rcdelijke overtuiging onderflellen kan , dat bet voorbeeld , in onze omflandigheden geplaatst , handelen zou ;
of, met andere woorden , bet toepasfen der bekende
denk- en handelwijze van bet voorbeeld op de omflandigheden, in welke men zich bevindt . Men hoore -want met de uitvoerigheid dezer beoordeeling van een
boekje van 122 bladzijden is de molen toch reeds door
de yang - eenen man , die verdient gehoord to worden ,
R E I N H A R D (*) :„ Men neme enkel bet algemeen
„ geldende ten voorbeeld , afgezonderd van al bet indi„ vidu& , namelijk bet grondbeginfel , waarnaar er ge„ handeed words , de vastheid van wil , waarmede alles
„ werd uitgevoerd, en de flandvastigheid, waarmede de
„ gevolgen van zullc een bedrijf verduurd worden . Men
„ zij met A B R A H A M bereid, om den Goddelijken wi1,
„ met terzijdeflelling van cigenbelang zoekende be„ denkingen , to gehoorzamen ." (Vroeger had hij gezegd : „ Men onthoude zich van geheel flipte navol„ ping , als men zich in eenen gansch verfchillcnden toe„ Iland bevindt . Niemand moet derhalve , gelijk A B R A(*) Clzr . Zedeleer,
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„ II Aii, zijnen zoon willen opofFeren .") Vier bladzijden verder zegt hij : „ Men moet zich met de grand„ flellingen, gezindheden, handelwijze en bijzondere per„ foonlijkheden van hem , dien men tot voorbeeld nemen
„ wil , zoo naauwkeurig als mogelijk is , bekend ma„ ken , en, door hem in alle betrekkingen en omflandig„ heden des levens waar to nemen , en hem Heeds weder
• uit nieuwe en veranderde gezigtpunten to befchouwen,
• den geest zoeken to vatten , die zijn doen bezielt ."
Dit onderfcheid heeft R E D D I N G I U S Diet genoeg in
het oog gehouden , en vandaar, dat men , na het lezen
dezer afdeeling, Dog alleenlijk , ten aanzien van het al
of Diet navolgbare van j E z u s , zekerlieid heeft op die
punten , welke hij heeft opgenoemd , maar eenen algesneenen maatflaf mist , naar welken men kan oordeelen .
Volgens ons denkbeeld is onze Beer altijd en onbepaald
cen voorbeeld ter navolging . Ook als Zoom van God ;
want al kunnen wij Diet , gelijk Ilij , flormcn doen zwijgen , dooden doen herleven , (en al konden en deden
wij het, dan ware dit Dog geen navolgcn, waar nadoen)
vtI kunnen onze krachten aanwenden , gelijk IIi de z 7ne .
Ook als Zaligmaker der wereld ; Diet in onderwerping
aan vrijwillige armoede enz . , maar wel in , gelijk onze
Heer, ons gemak en genoegen gaarne achter to ftellen
voor het beantwoorden aan onze beflemming en bet bevorderen van het heil van anderen . Het zal den aandachtigen lezer Diet moeijelijk vallen , dezen regel ook op
j E z u s , als Lecraar der Israelites en als Jood, toe
to pasfen . R E D D I N G I U S zelf heeft meermalen gevoeld, dat dit het ware punt was, maar fchijnt bet
daarvoor Diet to houden , dat dit reeds navolging is . Een
paar plaatfen uit zijn gefchrift mogen dit bewijzen . Bladz .
73 zegt hij : „ Hij rigtte er zijn ganfche leven naar in ,
• om den wil zijnes Vaders to kunnen volbrengen, den
„ drinkbeker , dien Die Hem to drinken gaf , ledig to
• drinken , en alles to doen en to lijden , wat van den
• toekomfligen Verlosfer, als zoodanig, voorzegd was .
;, Hierdoor was Hil ons in zoo ver tot een edel voor-
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• beeld, als wij in bet algerneen uit dit zijn gedrag zien
„ kunnen , hoe betamelijk en lofwaardig hot is, dat wij
„ getrouw aan onze roeping bcantwoordcn, ons in al„ les naar God fchikken , ons de onaangenaarnheden ,
• die onze beflemming medebrengt , laten welgevallen ,
„ en in de betrachting van onzen pligt volharden tot
„ aan bet einde . Maar wat de bijzonderheden betreft ,
• door welker inachtneming j n z u s aan bet oogmerk
„ van zijn aardfche leven beantwoordde, deze ftonden
„ in zulk een naauw verband met zijne beftemming als
„ Zaligmaker , dat zij duidelijk alleen daarom door Hein
„ behartigd en gevolgd werden, en dat zij dus van an• dere gewone menfchen niet alleen niet kunnen gevor• derd worden, maar dozen zelfs in het geheel niet be„ tamen ." Ilet eerfle is bier bet regte ; de „ bijzonder„ heden" komen in geene aanmerking, want bij de door
ons opgegevene bepaling van navolgen vallen zij weg .
Bladz . 99 : „ Wij moeten Hem dus niet navolgen in
„ bet onderhouden van de inzettingen der Joden, maar
„ in de flipte waarneming van die Godsdienst, aan wel„ ker beoefening wij door den doop verbonden zijn, en
„ welke wij aangenomen hebben door onze afgelegde be„ lijdenis . Wij mocten Hem daarin navolgen, dat wij
„ ons houden aan de Goddelijke Openbaring, die wij in
„ de H . Schrift bezitten, zonder ons to laten wegflepen
„ door de meeningen der menfchen, of to doen vervoeren
„ tot bijgeloof ;" enz . Regt zoo ; maar naar ons denkbeeld is dit bet ware navolgen , in eenen zedelijken zin ,
van j E z u s , in het onderhouden van de inzettingen der
Joden . Zelfs zou hot geene navolging zijn , indien wij
hetzelfde deden .

Wij hebben daarover reeds zooveel gezegd, dat wij
er over bet derde gedeelte van dit flukje flechts een enkel wooed kunnen bijvoegen . Ilier geeft R E D D I N G I u S
eerst op, hoe wij menfchen bet best tot gelijkvormigheid aan J E z u s geraken, aanwijzende, dat dit gefchiedt
1) door ons to verbeffen boven onze zinnelijkbeid ; door
veel na to denken 2) over onze beflemming, 3) over
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het fchoone , 4) over het heilzame van zulk een beftaan
en gedrag , als wij bij j E z u s aantreffen , en 5) door
de Evangelien to lezen . (Wij zouden dit voorop gefteld
hebben onder den naam : wij moeten uit bet Evangelic
j E z u s in zijn karakter en gedrag allereerst regt trachten to leeren kennen .) hervolgens onderzoekt hij, welke
de betee middelen zijn , orn voor ons zelve in die gelijkvormigheid vorderingen to maken , welke hij vindt in
de middelen , opgegeven als dienftig , om tot de navolging van j E z u s to geraken , waarbij hij voegt het
gebed . IIet ware , indien wij ooze gedachten mogen
zeggen, veel beter geweest , deze beide ftukken in eons
to behandelen, en er dan het gebed als ude hulpmiddel
bij to voegen . Daardoor althans waren fommige herhalingen vermeden . - Eindelijk beantwoordt hij de vraag
hoe bevorderen wij die navolging van j E z u s het best
bij anderen ? Ilij befchouwt bier de zaak cerst in betrekking tot Leeraars , daarna tot bijzondere perfonen .
Rec . acht dit gefchrift inderdaad „een ftichtelijk Lees„ boek voor bet algemeen," prijst het als zoodanig van
harte aan , en houdt het onderwerp, in bet tweede gedeelte
behandeld, waarover hij bet een en ander in bet midden
bragt, voor een zeer gefchikt onderwerp voor eene inaugurele Disfertatie . Meerdere werken, die men met
vrucht zou kunnen raadplegen, worden elders genoeg
aangehaald, waarom wij met geene opgaven verkiezen
to pronken (*) .
(*) Het is misfchien niet overtollig, dat Rec . to kennen geve,
noch beftnurder, noch zelfs lid van bet Haagfche Genootfchap
to zijn, noch naar den prijs to hebben medegedongen .
Woorden van eenen Geloorige , door den 4lbt D E
L A DI E N N A I S . 1833 . Te Utrecht , bij C . van der
Post, Jr . 1834 . In kl . 8vo . 124 BI. f 1 - 20 .
Wederwoorden van een Geloovigen, door E L Z E A R
O R T 0 L A N. Te Zaltbo ;nnacl, bij J . Noman en Zoon .
1834 . In to 8vo . 12 BI. f : - 60.
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De Taal eens Christens . 4ntwoord rift Nederland op
les paroles d'un croyant van den iIbt D E L A nI n NGeeft den Keizer , wat des Keizers , en GoN A I s.
de , dat Gods is . Te N~l;negen , bi/ C . A . Vieweg .
1834 . In kl . 8vo . 64 BI. f : - 60.,

H ot eerfle der bovenilaande flukjes is dan bet gedruisch-

makende boeksken van den beruchten Abt D E L A M D NN A I S ! Deszelfs inhoud geregeld op to geven , is , zonder groote uitvoerigheid, niet wel mogelijk, en naar Recs .
oordeel ook niet noodig . De titel , daarmede vergeleken, duidt niets bepaalds aan : bet had even goed Befpiegelingen, Iileeningen , of dergelijke , kunnen heeten .
f'
Het bevat 41 op zichzelve flaande flul jes , zonder opfchrift , doorgaans zonder verband met elkander, meestal
in zekeren Oosterfeben trant en Bijbelflijl zelfs opgefleld ; nu eens eigcnlijke , dan eons zinnebeeldige voorflellingen bevattende , naar den zin van welke laatfle
men wel eens radon moot ; bier de uitboezemingen van
eene vurige verbeelding en dichterlijk genie , daar mystieke en politieke wihlzang ; nu de taal van godsvrucht
en menfchenliefde, da?i die van oproer en oorlog . De
groote fpil echter , waarop alles draait , fchijnt deze to
zijn : De Volken worden verdrukt ; alle Koningen en
Vorilen zijn tirannen ; hunne \Vetten deugen niet ; bet
Volk is de oppermagt ; vrijheid, volksvrijheid moet verkregen worden : weg dus Koningen en \Vetten ! op , o
Volken , ten flrijde , om uwe regten to herwinnen ! En
dit alles words bewezen ? op duchtige , historifche ,
rcgt- en flaatkundige gronden bewezen ? o Neen ! dit
wordt in losfe , overdrevene , van wear en valsch gemengde flellingen voorgedragen , door exclamation, antithefen en magtfpreuken onderflennd, met vuur van
geestdrift uitgefproken , gefchikt om onkundige verflanden mede to flepen, ligtontbrandbare gemoederen in vlam
to zetten . Tusfchenbeiden komen or wel goede dingen
in voor , zelfs geheele ftukjes , die geen zamenhang met
de overige heb'ben, die liefde voor God en den naas-
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ten, vertroutven op God , gebed, verclraagzaamheid in
hot fluk van Godsdienst enz . aanprijzen , en waarvan
bet dus waarlijk jammer is , dat zij or nu als tusfchengeworpen fchijnen to zijn, om hot overige to meer
Hoe dit ook zij , de Schrijver
fmakelijk to waken .
voorfpelt de zegepraal van die volksvrijheid , waarvan
hij zeker ideaal verward in zijn hoofd mag hebben ,
maar hetwelk hij ten minfle voor zijne lezers niet duidelijk gemaakt heeft ; bier en daar ook de zegepraal
-- van bet Christendom? -- van bet Catholicisme ?
- bet is ons niet holder . - \\ra t zal Rec . voor bet
overige . van dit wonderlijke mengelmoes zeggen ? Dat
eenige gekroonde Hoofden (gelijk de nieuwspapieren
melden) bet in hunne Staten verboden hebben, kan hij
zich , wegens de oproerige (trekking, die hot bier en
daar heeft , wel begrijpen ; maar of hot verflandig is,
zou hij , behoudens alien eerbied , niet durven zeggen ,
want verbodene boeken worden dikwijls hot meest gelezen . Hij verblijdt zich intusfchen to mogen denken,
dat men bet in Nederland niet alleen niet verbieden zal,
maar dat hot ook aldaar nict zal behoeven verboden
to worden ; want , zoo ergens , dan is daar althans
bet fprekendfle bewijs van de valschheid der flelling,
dat alle Volken verdrukt worden en alle Koningen tirannen zijn : en zoo D E L A nI E N N A I S in bet vifioen, dat zekere grijsaard van twee tirannen had, bl .
97 , onzen Koning en lien van Pruisfet bedoeld heeft ,
zoo als . men uit zekere toefpelingen zeggen zou, dan
heeft hij , althans gewis ten opzigte van den eerflen ,
de onbefchaamdfle Belgifche logentaal gefproken . Ten
flotte oordeelt dus Rec . , dat dit boekje in Nederland nict vertaald had behoeven of behooren to worden : daar zijn er genoeg , die hot , zulks verkiezende,
in bet Fransch kunnen lezen ; en verdere verfpreiding
was niet noodig .
Daar bet nu echter vertaald en gedrukt is, kan men bet
goedkeuren, dat ook de t1edervoorden vain een' Gcloovigen, door E L Z E A It ORTOLAN, (waarichijnlijk een'
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groote fpil echter , waarop apes draait , fchijnt deze to
zijn : De Volken worden verdrukt ; alle Koningen en
Vorften zijn tirannen ; hunne \Vetten deugen niet ; bet
Volk is de oppermagt ; vrijheid, volksvrijheid moet verkregen worden : weg dus Koningen en 1Vetten ! op , o
Volken , ten itrijde , om uwe regten to herwinnen ! En
dit alles words bewezen ? op duchtige , historifche ,
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ten , vertrouwen op God , gebed , verdraagzaamheid in
het ftuk van Godsdienst enz . aanprijzen , en waarvan
hot dus waarlijk jammer is , dat zij er nu als tusfchengeworpen fchijnen to zijn, om bet overige to nicer
fmakelijk to maken .
Hoe dit ook zij , de Schrijver
voorfpelt de zegepraal van die volksvrijheid , waarvan
hij zeker ideaal verward in zijn hoofd mag hebben ,
maar hetwelk hij ten minfte voor zijne lezers niet duidelijk gemaakt heeft ; bier en daar ook de zegepraal
-- van bet Christendom ? -- van hot Catholicisme ?
-- bet is ons niet helder . - \Vat zal Rec . voor bet
overige van dit wonderlijke mengelmoes zeggen ? Dat
eenige gekroonde Hoofden (gelijk de nieuwspapieren
melden) bet in hunne Staten verboden hebben, kan hij
zich , wegens de oproerige ftrekking, die hot bier en
daar heeft , wel begrijpen ; maar of bet verflandig is,
zou hij , behoudens alleu ecrbied , niet durven zeggen ,
want verbodene boeken worden dikwijls hot nicest gelezen . Hij verhlijdt zich intusfchen to mogen denken ,
dat men bet in Nederland niet alleen niet verbieden zal,
maar dat bet ook aldaar niet zal behoeven verboden
to worden ; want , zoo ergens , dan is daar althans
bet fprekendfte bewijs van de valschhcid der ftelling,
dat alle Volken verdrukt worden en alle Koningen tirannen zijn : en zoo D E L A M E N N A I S in bet vifioen, dat zekere grijsaard van twee tirannen had, bl .
97 , onzen Koning en lien van Pruisfett bedoeld heeft ,
zoo als . men uit zekere toefpelingen zeggen zou, dan
heeft hij , althans gewis ten opzigte van den cerften ,
de onbefchaamdfte Belgifche logentaal gefproken . Ten
flotte oordeelt dus Rec . , dat dit boekje in Nederland nict vertaald had behoeven of behooren to worden : daar zijn er genoeg, die bet, zulks verkiezende,
in bet Fransch kunnen lezen ; en vcrdere verfpreiding
was niet noodig.
Daar bet nu echter vertaald en gedrukt is, kan men bet
goedkeuren, dat ook de JT7ederij'oorderi van eeii' Geloovigeri , door E L Z E A R O R T O L A N, (waarfchijnlijk een'
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verdichten naam) uit bet Fransch in onze taal overgebragt
zijn . Die Schrijver volgt den fchrijftrant van zijne partij
niet ongelukkig na , offchoon hem daarin niet volkomen
evenarende : hij noemt hemzelven nergens, volgt hem ook
niet overal op den voet , en tast hem niet op elk punt
aan ; maar hij rigt zijnen aanval op enkele belangrijke
zijden, en beilrijdt hem doorgaans voordeelig met deszelfs eigene wapenen . In 16 afzonderlijke , maar nogtans in doel meer zamenhangende flukjes vertognt hij
de onbetamelijkheid en gevaarlijkheid van den geest des
oproers , en van de overdrevene vrijheidszucht ; en daarentegen predikt hij vrijheid , op goede orde en gehoorzaamheid aan Overheid en Wet gegrond , en door liefde , eendragt en weltevredene gemeenfchappelijke medewerking verkrijgbaar . Ookk wegens den meer bezadigden en kalmen toon , waaraan nogtans geen warmte ontbreekt , laat bet zich als tegeniluk met genoegen lezen , en als zoodanig vinde bet, volgens de verwachting des Vertalers, ook in Nederland goedkeuring!
Ja , ook uit dit Nederland zelf laat zich , in de Taal
des Christens , cene Item tegen den Franfchen Abt hooren : zij volgt hem insgelijks, nu eens meer, dan eens
minder gezet , in de voorgedragene zaken na, poogt
mede zijnen fpreektrant na to bootfen , en kaatst hem
fonitijds zijne eigene woorden in beteren zin terug
waar zij oorfpronkelijk is , moge zij in levendigheid
van verbeelding en voordragt bij hem verliezen ; maar
in duidelijkheid en bezadigden ernst zal zij bet niet zelden van hem winnen . In 25 korte redenen verkondigt
zij dezelfde waarheden en pligtcn, als zijn Franfche tegenfpreker ; waarheden en pligten , welke door een'
i.eder, die yolks- en perfoonlijke deugd, yolks- en perfoonlijk geluk liefheeft, wel molten behartigd, en in
welker voordragt ook zij wel gehoord mag worden .
Streng betoog evenwel moet men in fchriften van dezen
vorm niet altijd zoeken : bet zijn dikwijls meer enkele
wenken en losfe gedachten , die tot nader nadenken aanleiding geven . Naauwkeurigheid en bcflemdheid is ech-
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ter ook hierin altijd wenfchelijk : en daarom zouden wij
in het volgende (bl . 7) : „ Hier moet de Vorst de
„ wetten des yolks handhaven ; zoo lang er welten be„ flaan, beflaat cr geene liefde ; en komt de liefde,
„ dan . . . Maar hier is de plaats der voorbereiding,
„ niet der volmaking" , de curfijf gedrukte woorden
niet gaarne als de onze overnemen ; want wij begrijpen niet, hoe wetten, en dus ook gehoorzaamheid aan
dezelve , onbepaald onbeflaanbaar zouden zijn met liefde, daar deze bet beste beginfel is, waaruit zij zoo
wel gegeven, als betracht kunnen worden : en voor volmaking zal de Schrijver waarfchijnlijk bedoeld hebben
volmaaktheid . Ja , a] flellen wij dit 1aatlle woord ook
in de plaats , in de volgende zinfnede (bl . 8) : „ Hier
„ volmaking to hopen of daar to flellen, is onmogelijk", dan zouden wij nogtans de gevolgtrekking niet
lijk",
aannemen : „ en dcrhalve ook geenc liefde . Idant shat
„ is volmaking? Ilet bezit der reine liefde" : misfchien heeft de Schrijver gemeend geen volmaakte liefde ; en offchoon tot zedely;;e volmaaktheid ook het
bezit van reine liefde behoort, kan dit nogtans fiat
voor eene juiste en volledige bepaling van dezelve doorgaan . (In lag, bl . 49 tweemaal, voor Icicle, zal welligt
acne drukfout, en in cen plechtanker,, waarop
men zich in den flrjd verlaat, cone fiat genoeg doordachte vermcngmg van beelden zijn .) --- Voor het overige zij deze Taal, zoo veel zij vermag , aan orde ,
liefde en vrede dienstbaar !
B jbel voor Kinderen ; door c . S C H DI I D . boor Hrrisgezinnen en Scho?en . Naar ha Hoogduitsch bewerkt . Ifle Stuk . Genefis - de Koalugen . Te Amflerdam , b j ten Brink en de Vries . 1834 . In kl .
8vo . l'I, 184 bl. f 1 - 50 .
D e vraag, of het verkieslijker moet worden geacht,
den geheelen Bijbel aan kinderen in handen to geven ,
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dan of hit beter is, zich van een uittrekfel , in de
eigene woorden des Bijbels vervat, to bedienen, is bier
to lande nooit zoo opzettelijk ter fprake gebragt en
behandeld , als in het naburige Duitschland . Zoo men
intusfchen op de wijze acht geeft , waarop men onder
ons de Bijbelkennis bij bet opkomend geflacht heeft zoeken to bevorderen, dan komt men tot het waarfchijn.
lijk befluit , dat onze natie over foortgelijke uittrekfels ,
hoedanige er in dat gewest onder den titel van kleine
Bibel vele beftaan, min gunftig denkt .
Ook zijn de
zulke
gefchriften
in
pogingen, om
onze taal over to
brengen , en op fcholen en in huisgezinnen ingang to
doer vinden , nooit met cen' gewenschten uitflag bekroond geworden . Men heeft 6f den geheelen Bijbel ter
lezing aanbevolen, 6f men beefs zich van gefchriften over
denzelven ten nutte van jonge lieden bediend . \Vie
telt de wcrken van grooten en geringen omgang, die,
Van den ouden II U B N E R of tot VAN D E R P A L IA
toe, over dat onderwerp bf in onze taal gefchreven , 6f
uit andere talon daarin overgebragt zijn ! Het boekje,
dat wij thans aankondigen , vermeerdert het aantal dier
gefchriften , en , near hot ons voorkomt , mag de beworking van bet oorlpronkelijke voor de Nederlandfche
jeugd geen overtollige noch onnutte arbeid genoemd
worden . I-letzelve kan in aard en aanleg gevoegelijk
nevens den voortrefelijken Biibel voor de Jeiigd door
den boven genoemden Hoogleeraar gefteld worden , of
liever Cie lezing van bet cerise kan die van hot tweede
voorafgaan ; bet beet daarom ook teregt Bz bel voor
Iiizzdercn .
Do waardige s c II nI I D , als godsdienftig
Schrijver voor kinderen door vele werkjes met regt beroemd , heeft zich lezers van meer j eugdigen leeftijd voorgeftel-.l, dan v A N D E It P A L All ; hij gebruikt no, meer
de eigene woorden der II . Manner zelve ; hij is fpaarzamer in hot mededeelen van opheiderende aanmerkingen uit taal , gefchied- en oudheidkunde , maar daarentegen rijker in het praktikaal gebruik , dat hij van
tie gefchiedenis maakt . Gaarne plaatfen wij bier eon
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gedeelte der aanprijzing, welke de Vertaler uit de Nieuwe Bijdragen ter bevordering van het Onderwt s en
de Opvoeding overgenomen heeft : „ De ftijl is zoo natuurlijk , dat men wanen zoude een' vader to hooren ,
die zijnen kinderen gefchiedenisfen verhaalt . De ophelderende verklaringen , noodig tot het verftaan van de
gebeurtenisfen , zijn met de verhalen zoo gepast ineengevlochten, alsof zij tot dezelve wezenlijk behoorden,
en or een deel van uitmaakten . Onderrigtingen , godsdienflige befchouwingen en aanmerkingen , zoo als doze
zich aan eenen onderwijzenden vader als van zelve opdringen , worden aan de afzonderlijke gevallen aangeknoopt ; terwijl op hot einde van elk verhaal de in hetzelve opgefloten liggende hoofddenkbeelden opgenoemd,
door enkele trekken uit de verhaalde gebeurtenis op
cone regt aanfchouwelijke wijze toegelicht, en in den
vorm eener hartelijke toefpraak den kinderen op eene
indrukwekkende wijze voorgef'eld en bijgcbragt worden .
Hot geheel en de deelen ademen een' regt godsdienftigen, vromen geest ." Terwijl wij dit ten voile beamen,
voegen wij er alleen bij , dat de Vertaler zijne taak
op eene wijze verrigt heeft , die aan de algemeen
heerfchende godsdienftige denkwijze onzer natie beantwoordt . Rec . kan dit gunftig oordeel door de verzekering bevestigen , dat hij dit boekje aan twee zijner
kinderen , van 10 en 8 j aren , in handen gegeven en ondervonden heeft , dat zij hetzelve met lust en genoegen
gelezen hebben en telkens herlezen . Dit zij de ondervinding van vele Ouders en Leermeesters ! Met nog twee
ftukjes van gelijke uitgebreidheid zal hot geheel compleet zijn .

Bew!js, dat de 11?aan uit Iodium beflaat ; door Dr .
M i s i,~ s , Schri ver van de Cholera verdedigd ; naar
de tweede Uitgaaf, uit het Heogduitseh . Te Ley-
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den, bij J . C . Cijfveer . 1834 . In gr . 8vo . 36 B?.
f : - 40 .
Lofrede op de hedendaanfche Genecs- en Natuurkunde .
Naar het Hoogduitsch van Dr. M i s E s , Schr/ver
van de Cholera verdedigd . Te fImflerdain, bij H .
Frijlink . 1834 . In gr . 8vo . 66 Bl . f : - 60 .
9' V ij voegen beide werkj es van den geestigen m i s E s
zamen , om door eene gelijktijdige beoordeeling plaats
to winner en ons tevens to kunnen bekorten, waardoor wij hopen bet publiek en de Redactie welgevallig to zijn .
\Vat men van Dr . M i s E s to verwachten hebbe,
wanneer hij zich , of men hem, telkens als den Schrijyer van de Cholera verdedigd in bet geheugen terugroept , kan reeds vooraf bepaald worden, wanneer men
zich den inhoud en de ftrekking van bet genoemde werkje
herinnert . (*)
No . 1 is als een hekelfchrift to befchouwen op den
uitbundigen lof, aan bet Iodiurn, reeds bij zijne eerfte
verfchijning onder de geneesmiddelen, toegezwaaid ; terwijl tevens bet daaruit voortvloeijend onberedeneerd gebruik gegispt wordt . En welke zijn de gevolgen van
zulk eene vooringenomenheid ? Dat dra vergetelheid
volgt , waardoor veel goeds onhertlelbaar verloren raakt .
Offchoon dit f'ukje menigen geestigen zet, aardig gezegde of gelukkige wending behelst, over bet algemeen
heeft ons de uitvoering minder bevallen . Het kost
evenveel moeite , ook in gefchrifte bet geestige , als in
bet gefprek op den duur vol to houden . Hij , die
echter eenmaal in gezelfchap den naam heeft verworven
van een kluchtige gezel to zijn , wil gaarne den verworven roem bewaren, maar words daardoor dikwijls
als bij aanneming geestig , en men weet , hoe bet doorgaans met aangenomen werk gefteld is ! (t)
(*) Zie onze beoordeeling, Lett. voor 1833 . bl . 474.
(t) De Voorrede is mede niet vrij to pleiten van gedwon .
gene geestigheid .
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Wij geven derhalve aan No . 2 verre de voorkeur . --Op eene geestige wijze \ ordt de vooringenonnenheid
met enkele middelen doorgehaald, en hoe an middel
als ter beftrijding van alle ziekten wordt uitgekreten .
Het zijn waarlijk niet alleen de aankondigingen in de
nieuwspapieren van gamma enz ., die dit doen . Recepten , waarin Reeds hetzelfde middel , blaauwzuur enz . ,
tegen de verfchillendtle kwalen gevonden wordt , doen
voor dergelijke aankondigingen niet onder. Zij fchijnen
flechts daarin to verfchillen , dat de laatften door het
Diploma een' meerderen waarborg verkrijgcn , en , op
een klein ftukje papier gefchreven, de kwakzalverij niet
zoo zeer in bet oog loopt . -- Met genoegen zagen
wij op bl . 42 zekere plaats I * * * vermeld , (men zal
cenen Duitfcher, die aldus van zijne landgenooten fpreekt,
wel mogen gelooven) en dat men aldaar alleen Duitsch
behoeft to verfiaan , om door ha Doctor-examen to
komen , en op cle daarbij voorgelcgde vragen ten nnin./le Duitsch to kunnen zw(gen . Deze plaats levert gewis dezulken , die , to Utrecht bij bet Rijks-Hospitaal
geexaminecrd tvordendc, dear of gcheel afgewezen, of,
dikwijls nog fchoorvoetende, als Chirurgijns der DERDE
klasfe voor de Oostindien bekwaam gekeurd worden .
Waarom wordt er geene mcerdere opgewektheid onder
onze landgenooten tot de Genceskunclige dienst in de
Oostindicn gevonden , waardoor cut gelukzoekende heir
MccIicinx et Chirurgia Doctores van den op bl . 45
en volg . befchreven flempel van zelf onzen bodem zoude verlaten, even als de fprinkhanen, wanneer het etgreen van bet veld voor hen verdwenen is, andere
fireken opzoeken !
Deze Lofrede , om kort to gaan , beftaat uit twee
vrij ongelijke deelen . Het eerfle behandelt de Geneeskunde ; het tweede, op veel minder bladzijden , maar
dearom niet minder geestig , de Natuurkunde . In drie
kleinere afdeelingen wordt bewezen, dat de Geneeskunde thans wcrkel1 k cane fler van de eer Jle grootte
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under de wetenfchappen is . Het derde bewijs is vooral
geestig en tevens belangrijk . Hot is een woord op zijn
pas voor die gennn, welke alles maar door de praktijk
tvillen , en er vooral daarom voorftanders van zijn , omdat zij , zelve niet wetenfchappelijk gevormd , geene wetenfchappelijke vorming om zich been of onder zich
dulden kunnen , opdat hun geborgd licht door dat van
anderen 1) lan s omen anderen we- verl .regen , niet zal
verdonkerd worden . -- Maar genoeg ! No . 2 verdient aanbeveling , en behoort in zijn geheel gelezen
en behartigd to worden, indien zij, voor welke bet derde
bewijs gefchreven is , daarvoor vatbaar zijn .
In No . 2 hcbben wij enkele drukfouten ontmoet . In
No . I hadden wij uitdrukkingen , als bl . 7 : een ieder
voortbrengfcl der zee mag this God danken , en bl . 9
Deze goddelooze wetenfchap, gaarne door andere meer
gepaste vervangen gezien : zij dragon to zeer de kenmerken van Duitfchen oorfprong .

Hollands Roem in Kunflen en WWetenfchappen, met
llanteekeningen en Bajdragen, door H . Baron C 0 LVde
L 0 T D I E S C U R V, Heer van Heinenoord .
Deel. (Ilet eerfle voor de II%etenfchappen ; Godgelcerdheid en . befpiegelende Wjsbegeerte .) In 's Gravenhage en to Amflerdam, bij de Gebr van Cleef .
1832 . In gr . 8vo . 438 Bl. f 4-20 .
TN'- adat de waardige Schrijver op eene allezins behagelijke zoo wel als grondige wijze de Kunflen en Letteren, zoo verre zij tot Hollands room bijdragen, heeft
afgehandeld , gaat hij nu tot de dhetenfchappen over.
Volgens de gewone rangorde dcrzelven fpreekt hij eerst
van de Godgeleerdheid , en wij zijn inderdaad verbaasd,
zoo veel kunde dier wetenfchap en barer voornaamfte
beoefenaars bij iemand to vinden , die daarvan toch geen
BOEI:BESCII . 1834 . NO . 15 .
W w
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hoofdwerk gcrnaakt heeft . 1lij be6chouwt (lie wctcnfchap naar hart onderdcclen in kritick ena uitlcgknrndi :
dcr II. S. (waarondcr dan ook de Bw'clvertalingcn voorkomen) , Icedcllige Godg clcerdheid , praktjk
of bcocfeningsleer , Christel ke zedelcer, verdediging
van ha Christcndo n icgen zijne bcfr~7ders , en kerkclijke Gefchicde ;ais .
In alle deze vakken , bet eene
meet, bet anderc minder, wcrdcn voortrelFelijke letterhelden in ons Vadcrland gevonden .
De tallooze
middelmatigen fl:apt men natuurlijk over, want hot is
hier geenc letterkundige Gefchiedenis . Bij de uitlegkunde vertoeft no-tans do geleerde Schrijvcr bet langst ,
en Been wonder ! hij vond daarin E R A s m u s en H U G O
D R G R OO T .
Met wecrzin houdt hij zich op bij de
twisten, die in ons Vaderland do lTndie der echte Godgeleerdheid zoo lang en zoo deerlijk achteruit gezet
hebben ; die (gelijk hier niet vermeld wordt) den doorgeleerden JAN JACOB S c I-1 U L T E N S zoo lang aan
zijn eigenlijk vak, de 0ostcrfchc letterkunde, onttrokken, en do onbegrijpelijk groote kennis van den bekcnden G tJ S B E R T V O R T volkomen nutteloos en zelfs
fchadelijk maakten, omdat hij die bijkans niet bef'eedde dan om to bijten en to vervolgen . Do geest van
den Schrijver is bij uitflek mild, zonder daarom de bedekte zoo wel als openlijke tegenwerking tegen de hoofdpunten van hot Christendom good to keuren . Maar overal
dringt hij op do zedekunde, als hoofdzaak in bet godsdienf}ige , aan , en toont , dat wij ook in dit vak eenige
Schrijvers hebben , hoewel ongelukkiglijk (althans bij do
Hervormden ; de Doopsgezinden en Remonflranten waren
gelukkiger, bl . 184) niet zoo velen als ooze naburen,
waaraan de reeds genoemde twisten wel de meeste fchuld
hadden . Doze twisten worden niet geheel voorbijgegaan , noch de min gunflcige rol , die velen onzer kerkelijken daarin gefpeeld hebben, over 't hoofd gezien .
Ten aanzien van den bekenden Cartefiaanfchen twist
ii bet midden der zeventiende Ecuw words beweerd,
dat c o c c E J U S geheel niet zoo flerk , als men wel
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denkt , tot de leer van C A R T F S I U S
de gelijke haat der

hoetianen

overhelde , niaar

tegen beide baarde do aan-

eenfluiting aan elkander onder de opvolgers van c o cc EJus,

(bl . 145 .) De woedc van v0BTIUS, van

w1Cn T 11 0 M A S

in bet

ElOge de

D E 8 C A R T F S OI1zCS

inziens wel de waarheid gezegd heeft, fchoon hij zich

zachter had kunnen uitdrukken , ging zoo verre, dat

hij , in zijn gefchrift tegen de
krokodillentrancn

Coccc/anen ,

aan doze laatflen

toefchreef. Doch hooren wij onzen

geachtcn en gematigden Schrijver, , wanncer hij doze
min eervolle bladzijde onzer kcrkclijke Gefchiedenis aan-

flipt (bl . 155) : ,, Mogclijk werpt de een of ander
„ mijner lezers mij bier wel tegen , dat in doze kerkelijke
„ twisten joist Diet de bette flof moet gezocbt wor„ den ter vermelding van

„ gclecrde tirctenfchappen .

Irollands

lk

roc ;n in de god-

zal dit in gecnen deele

„ ontkennen , mear echtcr opmnerken, dat men, de za-

ken ken naar waarheid voorflellendc, en zonder omwe-

„ gen erkennende, wat voor berispelijk moge gehouden
„ worden, des to racer aanfpraa'k op geloofbaarheid
„ maken ken , wannee men het lofwaardige op den

„ voorgrond plaatst . Nlaar bij de wijsgeeren toch is

•

hot ten alien tijde niet beter gefleld geweest ; men

„ denke flechts aan den hatclijken flrijd, om van vroe-

„ geren tijd to zwijgen , tegen \v 0 L F F ,

• tegen [en oolk wel v66r]
• Duitschland. \Vaarlijk ,

en later

K A N T on r I C x T E in

bet verketteren van elkan-

„ der was bij dezen niet minder dan bij de Godge-

•

leerden in zwang !" Hier wor_it ook van de zoo-

genaamdc hoogregtzinnigen, die anderen fcherp veroordeelen, do goede zijde Diet verzwegen , zoo als van
den reeds genoemden v o E T

en van

fi o F S T E D E,

die anders Diet onverdraagzaam was ; maar zulks werd in
den noodlottigen twist over de zalighcid van s o K It A T E S

(door aardwormen gevocrd ) die zelve moesten flrijden om in to gaan !) vergeten . Zijne .T belfche bijzon-

derheden ,

die velen Godgeleerden van beroep thans wel

onbekend zullen zijn , worden met lof vermeld, alsW

w2
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mede de Uitlegkundige vernaakelifkheden van (den h aagfchen) PIETER NIEUWLAND .

Onder de Vronwen , die cie leerflellige Godgcleerdheid flreng wetenfchappelijk bcoefenden , vinden wij ook
J . C . VAN LIJNDEN, gehlnvd met D0 . BUURT, die
bet fystema van Karen man verkort uitgaf ; iets , betwelk door cen' Predikant to Smyrna in het Fransch
vertaald is , (bi . 179 .) Het fchrijven tegen de Franfche Illaterialisten in de achttiende Eeuw werd te noodzakclijker, daar hunne in Frankrjk verbodene werken
meerendeels van de vrije Ncderlandfche drukpcrs , to
Amflerda ;n bij R E Y , kwamen , gedeeltelijk , wanneer
bet al to fnood was , dan dat can boekverkooper daarvoor zijn' naam had durven Icenen , onder de verdichte
drtikplaats Londen . Wij verheugen ons , in cenen man ,
wiens fland hem boven de vcrdenking plaatst van het
Christendom lechts bcrocpshalve aan to kleven , zoo
veel warme belangflelling in hetzelve , ell zoo veel afkeer tcgen die vijanden van de beste Godsdienst aan
to treffen , welke des to gevaarlijker zijn , omdat zij
niet als opene vijanden, gelijk de .Engelfche en Franfclie
Deisteri , to veld trekken , maar zich verraderlijk onder
de rijen der Christenen fcharen , om aldus den achtbaren tempel des Christendoms to vciliger to kunnen
ondermijnen , en in de hoedanigheid van Christenleeraars
's lands geld trekken, terwijl zij C 1-1 R I S T u s verloochenen ; wij bedoelen de Drritf- he Rationalisten (bl .
202) : „ Er zijn andere beflrijders , daarom gevaar„ lijker, omdat zij sneer gelezen ivorden, en men nicer
„ in de gelegenheid is , met hunne denkbeelden bekend
„ to raken , omdat deze nicer onder de algemeene vat„ baarheid vallen" (dan die van B A I L L Y , werken de
Heer C 0 L L 0 T D' E S C U R Y can weinig to hard behandelt) ; „ dit zijn de zoogenaamde rationalistifche
„ Godgeleerden , die alles aan het gezag der rede on„ derwerpen , en wat in den Bijbel nict nit de rede
„ voortvloeit en door haar geflaafd wordt , als niet voor
„ latere of voor ooze tijden gefchikt befchouwen , en al-
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„ zoo beweren , dat hetgeen door hen, als tegen de rede
„ flrijdende , uitgemonflerd words , moot geacht wor„ den bij vroegere volken en in vroegere tijden thuis
„ to behooren ." Dit is to meer cen woord op zijn
pas, naar mate de Duitfche godgeleerde letterkunde,
zoo wel onkruid als goede tarwe, meer en meer op
one inrigtingen van hooger onderwijs doordringt en door
de Studenten beoefend wordt . Mogten zij alien meer
doordrongen worden van de waarheid, dat alles, wat
in de Christelijke Godgelcerdheid niet op den grond
der flellige openbaring van c u R I S T u s rust , flechts
hooi en floppelen is , en geene duurzaamheid hebben kan !
Eene welverdiende hulde aan de beide jong overledene fieraden der Leydfche en Groninger Hoogefchool,
BOIL G E R en T11 . C L A R I S SE , verfiert ook nog deze
Afdeeling van bet werk .
De volgende , ook in dit Deel begrepen , is de befpiegelende 1Tifsbegeerte . Hier is de oogst voor Nederland wel minder , wat de boeveelheid, maar toch
nog aanzienlijk, wat de hoedanigheid aangaat . Met veel
kennis van zaken behandelt onze geleerde Schrijver ook
dit onderwerp . B U R G E R S D IJ K is de ecrfle , die , in
den beginne der zeventiende Eeuw, met oordeel, en
niet flaafsch, de wijsbegeerte en wet bepaaldelijk de
redeneerkztnde van A R I S T O T E L E S to Leyden onderwees . Als Bovennatuurkundige komt ons iets later
S P I N O Z A voor, wien ooze Schrijver, op bet voetfpoor der kundigfle beoordeelaars , nict voor eenen Godloochenaar, maar voor iemand houdt, die juist door
zijnen geflrengen betoogtrant in zaken bovcn bet begrip onzer Rede verheven, daar hij Gods Natuur doorgronden wilde , op een dwaalfpoor verviel . Hij is dor
en droog, en de 'geheele uitfluiting uit zijnen betoogtrant
van dat zedc7Jk gevocl, hetwelk ons zoo magtig tot
God leidt , had die fchadelijke gevolgen , hoewel s r IN O Z A daarom voor zichzelven onberispelijk leefde, en
ook de deugd, maar louter uit vericandsgronden, wilm
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de betracht hebben . Over den min bekenden D E u RH o F , cen' beflrijder van SPIN 0 Z A , maar volgens fonimige kettermakers een' Spinozist, volgen nu nog cenige
bijzonderheden . Hot wondert ons , gccn gewag gemaakt
to zien van zijnen job , waarover toen zoo veel to
doen was , en die zelfs tot zeker fchriftelijk (zoogenoemd) Pleidooi aanleiding gaf. Onder wijsgeeren van
een' geheel anderen flempel worden ook , als beflrijders
der hekferijen en hekfenprocesfen , w I E r, en n . E E i K E R opgenoemd . (Hot is opmerkelijk , dat n E K RE R ZOO
wel als S P I N 0 Z A oorfpronkelijk eon Cartefiaan was . )
Omtrent de zedektinde worden de verdienflen van E R A sni u s , vooral zijne Inflitutio Principis Christiani , geroemd . In hot natuurregt zijn die van D E G R 0 0 T,
als Schrijver van het fits Belli et Pacis, niet minder
groot , en men vindt daarbij verfcheidene merkwaardige
bijzonderheden , vooral omtrent de beflrijding van dat
werk , medegedeeld . Bij gelegenheid van D E G R 0 0 T 'S
wensch naar een' eerswigen vrede words or van hot beilig vcrbond gefproken ; doch het zij ons vergund aan
to merken, dat de edele Schrijver met. het I-leilig Verbond van 1815 do Cortferentie van London na de Julijdagen van 1830 verwart , (bl . 330) die blijkbaar van
eenen lijnregt tegenovergeflelden geest was bezield . Onder onze overige Wijsgeeren worden E N G E L 11 A R D,
Hoogleeraar to Groningen , deszelfs lecrling , de beroemde Doopsgczinde Leerear to zlinflerdain , beflrijder
der wijsbegeerte van L E I B N I T z, en Schrijver over
Gods beflaan , a priori betoogd , A L L A R D H U L SH 0 F F, gcnoemd . Tot de wijsgeerige Regtsgeleerden behoorde E L I A S L U Z A C, wien men de eerfle echt
wijsgecrige behandeling der gronden van het natuur- en
flaatsrcgt na n E G R o o T to danken hceft . Hij ijverde meet• voor de vrijheid der drukpers, dan onze Schrijver , door ondcrvinlding gclcerd , althans omtrent de dagbladen fchijnt good to kcuren , (bl . 360-365 .) L uz A c bleef niet zonder working op deli voortrefelijken
c it A 3 , den fl:ichtcr der wijsgeerige Regtsichool aan
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bet <1then<eum to Anfterdam, nit we1ke on er anderen de uitmuntende K E riI P E R is uitgegaan . Dc mcnschkunde had v A N D E It V O O R T to Groningcn , en den
Schrijver der algemcene Tiara ; terkimde , 0 C h. E R S is ,
die iii zijnen ouderdom den misftap zijner jcugd, van
zich door den firenenzang der omwentelaars to hebbcn
laten wegilepen , genoeg heeft betreurd . Maar in de
Karakterkunde en Redevocr ingot vindt men nog , zijne
,, gedurige en bittere uitvallen tegen de zoogena&n• de Aristocraten , even alsof de omhangenen met den
„ Deniocratifchen mantel niet de ergite en geweldig„ fte waren , gereed tevens om den fchepter der al• leenheerfching, bij de cerfte gelegenheid, wclke zich
• daartoe aanbiedt , eerbiedig to kusfen ," (bl . 381 ,
382 .) Inderdaad heeft de ondervinding geleerd , dat de
vleijers van het Souvereine Volk beurtelings de willekeurigfte tirannen, de ergfte beulen en de kruipendfte
flaven zijri . Eindelijk wordt over de Kantiaanfche Ihijsbegeerte in ons land , van hare beftrijders V A N D s
W IJ N P E R S S E (Eklektikus) en F L I T H gefproken ;
de Schrijver is haar niet gunftig . Ten laatfte wordt
nog gewaagd van B O R G E It (de Mysticismo) , 11 E NN R R T , en den als kenner der fraaije kunften zoo wel ,
als eigenlijken Wijsgeer beroemden 0 It. A N S H E BI 6 T E R a U I S, wien ook Driitfchers en Franfchen
vereeren .
Ziet hier eene doorloopende korte fchets des vijfden
Deels van Hollands Roem . \Vil men hetzelve liever
een verflag dan eene bcoordeeling noemen , ons is het
wtl, die geenszins naar gebreken jagen, en liever de
kleine misflagen of onnaauwl eurigheden, welligt hier en daar
in dit uitmuntende werk ingeflopen , onvermeld laten .
De Noten zijn niet , gelijk in de vorige Deelen , achter , maar onder den tekst gevoegd , hetwelk in het
lezen een groot gemak geeft .
Als de Ihetenfchappen this voortgezet worden , zullen
wij ook daarvan een uitlnuntend geheel bekomen .
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Gedenkboek van Nederlands Moed en Trouw , gedurende den
Belgifchen Opfland. Door N . G . VAN K A M P E N .
Met
Platen en eene Kaart van het Tooneel des Oorlogs . Te
Haarlem, b~7 de Erven F. Bohn . 1834 . In gr . 8vo . XL
en 640 bl. f'8 - 60 .
Leverde immer iets eene waardige fiof op tot een Gedenkboek, bet was wel zeker Nederlands moed en trouw
gedurende den Belgifchen opfland . Zoodanig werk was eene
behoefte , evenzeer voor den tijdgenoot als voor den nakomeling : doch bet was niec onver£chillig, door wien in deze
behoefte voorzien werd . Wij verheugden ons opregtelijk ,
toen wij vernamen, dat de Heer VAN KAMPEN die hoogstbelangrijke, maar ook moeijelijke taak op zich genomen
had ; en dat wij bet niet alleen waren, die dezen arbeid
in de bestmogelijke handen oordeelden, bewijst ons thans
de zeer aanzienlijke Inteekeningslijst, aan bet hoofd van dit
Gedenkboek geplaatst .
In een kort Voorberigt legs de Schrijver den geest, in
welken dit werk gefchreven is, met deze woorden open :
„ Ik ben," zegc hij, „ zonder vrees mijne overtuiging ge• volgd , en heb daar, waar de gang der Regering, of
• ze.lfs bet meest algemeene gevoelcn , naar mijn denk„ beeld hier of daar dwaalde, zulks onbewimpeld gezegd .
„ Het is toch met de Volken gelijk met de Vorften : bun„ ne vleijers zijn niet hunne vrienden, en bet portret van
„ Holland onzer dagen is fchoon genoeg, al words bet nict
„ als Ideaal gefchilderd .
Ik betuig plegtig, dat de
„ waarheid (naar mijn inzien) zoo wel jegens vriend als
• vijand, naar S C H I L L E R ' S beroemde gezegde, en zonder
• vrees of gunstbejag, mij in de zamenftelling van dic werk
„ beeft geleid ." - Het Gedenkboek zelf vangt, na eerie
korte Inleiding, aan met lietBrusfelfche Oproer van 25 Augustus 1830, en eindigt met bet Verdrag of Befhand van
21 Mei 1833, of liever met de terugkomst der krijgsgevangenen uit Frankrijk in Junij van dat jaar. In zeven
groote Afdeelingen zijn deze gebeurtenisfen voorgefleld . I .
Het oproer. 11 . Tegenftand aan het oproer, door getrouwbeid en vaderlandsliefdc . III . Eerfle tusfebenpoos van rust .
1V. De tiendaagiche veldtogt . V . Tweede tijdvak van rust .
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VI . Aanval door Frankrijk en Engeland. Beleg der Citadel
van 4ntwerpen. VII . Slot . Nieuwe onderhandelingen . Verdrag van 21 Mei . Terugkomst der krijgsgevangenen .
Door dit w6lontworpen plan words de kronijkmatige behandeling vermeden, en alles met orde voorgefteld, zonder
dat bet verhaal der beraadflagingen en onderhandelingen telkens dat der krijgsgebeurtenisfen afbreekt . En hoedanig
is nu deze rijke, hoogstbelangrijke, en ook fours teedere
ftof behandeld ? Wij fchromen niet to zeggen , op eene
uitmuntende , waardige en vooral kiefche wijze . Wat den
ftijl aangaat , deze paart doorgaans levendigheid en warmte
aan zuiverheid en fierlij kheid . Zoo VAN K A M r E N, na alle zijne vroegere gefchriften, in dit opzigt nog niet naar
waarde gefchat wordt, kan hij gerust afwachten, dat men
hem een beter model aanwijze . Wij kunnen hieromtrent in
geene bijzonderheden treden, veelmin proeven aanvoeren ;
doch wij kunnen toch niet nalaten, de aandacht der bezitters van dit book to vestigen, onder anderen, op de vijfde Afdeeling, en nog meer bijzonder op bladz . 475-495,
waar de Schrijver de verfchijning der Cholera in Frankrijk verhaalt, en daarvan een meesterlijk tafereel fchildert. - Maar niet alleen ten aanzien van den historifchen
ftijl, ook ten opzigte der waarheid en de juistheid der voorftelling van bet gebeurde, voor zoo verre althans de hoofdgebeurtenisfen en den algemeenen loop der zaken betreft,
verdient hot werk hoogen lof. Blijkbaar beeft de Schrijver geene moeite gefpaard , om de voorhanden zijnde bouwftoffen oordeelkundig to vergelijken, en zich door briefwisfeling nieuwe bronnen to openen . In de hoofdgebeurtenisfen, b . v. bet oproer to Brusfel, de maatregelen der Regering, den togt naar de oproerige flad in September 1830,
den tiendaagfchen Veldtogt , in alles , wat Antwespen en de
Citadel betreft, is ons althans niets voorgeltomen, dat niet
uit de beste bronnen blijkt geput to zijn . - Vooral worden de handelingen der Londenfcke Conferentie, en hare
zoo uiteenloopende maatregelen en befluiten, op eene uitmuncende wijze voorgelleld, en met onzijdigheid en joist
beoordeeld. Dit alles is over bet algemeen, in ons oog,
uitmuntend bewerkt, en z66 voorgefleld, als men wenfchen
mag, dat bet voor den Nakomeling bewaard blijft .
Bij dit alles veroorloven wij ons niettemin do volgende
aanmerkingen . In hot urfta Iloofdiluk hadden wij iets meer
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gewenscht en verwacht omtrent de eigenlijke oorzaken eu
beweegredenen van den opfland , de lang voorbereide plantlen en de genomene maatregelen der verraders . De zoogenaamde grieves toch blijken hoe langer hoe meer flechts
hefboomen geweest to zijn, om de masfa in beweging to
brengen . De grondoorzaak lag eensdeels in den w1ok der
Geestelijkheid over de doorbrekende verlichting en in her
misnoegen van een groot deel des Hoogen Adels, die, om
welke reden dan ook, eenen doodelijken baac tegen de toenmalige orde van zaken koesterde ; anderdeels in de hevige ,
zoogenoemd liberale partij, met DE POTTER (den dweeper met nUONAROTTI en BABEUIF) nan her hoofd . Eene
onmecelijke fchrede deden deze beide, uit den aard lijnregc ilrijdige partijen, door de handen ineen to flaan . Van
waar deze vereeniging ? Was hier buitenlandfche invloed in
bet fpel ? Wij laten dit daar ; maar dit cveten wij , dat men
van dat oogenblik of een welberaden plan befpeurt : men
ziet eenheid van flreving ; en van achteren ontdekc men',
dat de maarregelen niet flecht genomen waren, en men v* l
Vooruit berekend had . Het Leger, als voor meer dan de
helft nit Belgen beflaande , die reeds met bet gif befmet
waren, telde daardoor geene enkele Afdeeling, waarop bet
Gouvernement zich onbepaald verlacen kon . Maar de Regementen Zwitfers? Die flonden in den weg, en zijn dan
ook weggeruimd. - Van dit alles words deels flechts met
een enkel woord, deels gddn gewag gemaakt . De dertig
bladzijden toch, die bet eerfle Hoofdf}uk openen, behelzen niet veel meer, dan eene vergelijking der beide Nation,
en eene fchildering van den bloei van Belgie. En toch,
daar de oorzaken van den opfland zoo zeer in bet voordeel der Noord-Nederlanders zijn, had, naar ons inzien,
bet Gedenkboek vooral didrmede moeten flaven, dat de goede zaak aan onze zijde was .
Op bl . 50 zegt de Schrijver, dat de verachteliike kabaal
(die voorgenomen had, Belgie van bet Huis van Oranje of
to fcheiden) den diefflal van de juweelen der Prinfesfe be,verkte . Indien dit laatfle (ook na bet vonnis van PoLARI)
zoo zeker is, ware een woord, tot bevesciging hiervan,
allerbelangrijkst geweest .
Van fommige gebeurtenisfen, aan meer afgelegene plaatfen voorgevallen, fchijnt de Schrijver min volledig onderrigt to zijn . Bepaaldelijk is ons dit ten aanzien van bet
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Voorgevallene in Staatsvlaanderen (zoo in 1830 als in 1831)
verzekerd door lieden, die wij voor wdlonderrigt kennen .
Zonder dat wij in hot minfle de waarheidsliefde van den
ons onbekenden Correspondent, aan wien de Heer vArl
It A M P E N zijne berigten to danken heeft, in twijfel trekken, gelooven wij toch, dat, zoo deze van moor dan Une
zijde zijne berigten ontvangen had, de juistheid der voorflelling veel zoude gewonnen hebben . Daardoor waren dan
ook welligt hinderlijkc fchrijffeilen voorgekomen : b . v . bl .
159 . TWestervliet, lees Thatcrvlict ; bl . 164. De Luitenants
STRATING en I;ERKOVIL~, lees STRATER en KERCK O I R L ~ ; bl . 345 . de Zeeuufc.he Schutters van de IXde
en Xde Afdeeling : (er beflond flechts tsdne Afdeeling Zeeuwfche Mobile Schutterij .) 131 . 349 lezen wij , dat de onzen
met 1200 man voetvolk over St. Kraiis naar Asfenede trokken ; lees : van Sas van Gent naar 4sfeuede, enz . In 't algemeen fchijnt dat gedeelte, 't welk over hetgeen in 1831
in Staatsvlaanderen is voorgevallen , handelt, min gelukkig
uitgevallen to zijn . - Doch , om billijk to zijn , moot men
erkennen, dat hij, die de gefchiedenis van zijnen leeftijd
befchrijft, bij bet onvolledige en vaak ilrijdige der nieuwspapieren omtrent afzonderlijke gebeurtenisfen, veelal van
anderen afhankelijk is .
Nog een woord over den geest , die in dit werk doorftraalt . VAN K A M P E N verfoeit, als elk regtfchapen Nedcrlander, de lage en verraderlijke handeiwijze der Belgen,
en laat geene gelegenheid voorbijgaan , om zijne verontwaardiging in krachtige bewoordingen lucht to geven . Misfchien zullen fommigen nit lien hoofde dit werk part jdig
noemen . Doch, mag de Gefchiedfchrijver, zoo hij flechts
de waarheid niet to kort doet, geene partij trekken tegen
fnoodheid, ondankbanrheid, bedrog en verraad? Moot hij
zijn zedelijk gevoel ten offer brengen, en cone gemaakte
onverfchilligheid in plants flellen ? Neen ! zoodanige verloochening wordt van geenen Gefchiedfehrijver, wien ook
de zedelijke svaarheid heilig behoort to zijn, gevorderd . De
Schrijvcr heeft, waar hot pas geeft, ook in den vijand
geprezen, wat lofwaardig was . Men zie b . v . bl . 344 en
370 . Hot was zijne fchuld nict, dat de gelegenheid hiertoe
zich flechts zelden opdeed . Maar wij vonden in hem geene
andere partijdigheid , dan die , welke elk regtfchapen hart
tegen fnoodaards gevoelen moot .
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Behalve een Vignet, en eene zeer goede Kaart van bet
Tooneel des Oorlogs , opzetcelijk voor dit werk vervaardigd., bevat hetzelve twee fraaije Platen, de eene bet oogenblik voorftellende, waarop de Hertog van Sakfen-AVeinzar
van den wapenftilftand verwittigd wordt, de andere dat,
waarop G A R A R D en de FranJche Prinfen den Generaal
CHASS~ in zijne kazemat bezoeken .
Deze laatfle vooral
is , in ons oog, uitmuntend uitgevallen .
Moge bet Gedenkboek, 't welk met zoo veel zorg en
ijver behandeld is, door den Tijdgenoot naar waarde gefchat
worden, en bij den laten Nakomeling getuigenis afleggen
van Nederlands moed en trouw !

Brieven van eenen IfgeJtorvenen . Tafereelen nit Engeland,
Vales, lei-land en Frankrijk . Naar het Hoogduitsch . Met
Platen . IIIde en Ihde of laatfle Deed. Te Haarlem , bij
de Erven F . Bohn . 1834 . In gr . Svo . to zamen 633 bl.
f6-60 .
Y Y ij hebben, bij onze aankondiging der twee eerfte deelen van bet bovenftaande werk, (zie Letteroef. No . II .)
hetzelve naar aanleg, inhoud, geest en ftrekking gel :enfchetst. Deze beide laatfte deelen zijn aan de eerfle gelijk .
Men ontmoet ook daarin denzelfden bekwamen Schrijver,
die, in bet teekenen van natuur en wereld, de pen meesterlijk weec to voeren, die de gave bezic, om bet merk_
waardige en belangrijke , in alwat hij ziet en hoort, op to
inerken en treffend to doen uitkomen , om bet eigenaardige
in bet karalter van volken en bijzondere perfonen in bet
licht to ilellen, den volmaakren man naar de wereld, die
door diepe menfchenkennis , hooge befchaafdheid, levendigheid van geest, fijnheid en fcherpheid van vernuft zich on .
derfcheidt, die vele en veelfoortige kundigheden bezic, en
dezelve op eene ongezochte en bevallige wijze weet to pas
to brengen , met een woord , den man , die in flaat is , de
gewesten en de kringen ons to leeren kennen , welke hij
bezocht heeft, en welke hij voor ons ontfluiten wil . Het
is waar, de man naar de wereld vertoonc zich ook bier
van de gewone ongunflige zijde ; hij is luchthartig en loszinnig, jagende naar de genietingen des levens , en weinig,
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geftemd, om over de hoogere belangen van den mensch met
den vereischten ernst to fpreken ; hij is een hooge Liberaal,
in de tegenwoordige fleebte beteekenis van dat woord, die
zijne overdrevene denkbeelden over vrijheid in bet ftaatknndig en kerkelijk ]even veelal to pas brengt en aanprijst ;
doch de Vertaler heeft dit kwaad ook bier met wijsheid befnoeid, en de lezing van dit bock daardoor onfcliadelijk gemaakt . En zelfs daar, waar deze befnoeijing niet mogelijk
was, gelijk b . v . in de befchrijving van bet bezoek des
Schrijvers bij den bekenden Ierfchen volksleider O'CONNEL,
blijft bet hoogstbelangrijk, een man van zulk een' ftempel,
als Vorst P ii C K L E R nI ii s K A o, to hooren oordeelen .
Deze twee laatfte deelen behelzen de reis van den vorftelijken Schrijver door Wales, lerland, en deszelfs terugreis
over London, Paris en een gedeelte van Frankriik . Ook bier
vindt men dezelfde rijkheid van fraaije befchrijvingen, treffende ontmoetingen , fcherpe karakterteekeningen en fijne opmerkingen , welke de twee eerfle deelen onderfcheiden ; en deze
rijkheid is zoo grout , dat men bet book lezen en herlezen kan .
Wie derhalve bet fchoone en merkwaardige van deze ftreken ,
met bet eigenaardige van derzelver bewoners , verlangt to leeren kennen , en wie in 't algemeen zich eene onderhoudende en
veelzins leerzame en nuttige lectuur wenscht to verfchaffen , die
taste naar dit book, en hij zal getuigen, dat bet een der
oorfpronkelijkfte, belangrijkfte en merkwaardigfte gefchriften
is van die foort , welke er beflaan .

Hongar~ie zoo als het is, en de Hongaren zoo als zy zijn .
Naar hot Hoogduitsch van CARL VON SzEPEsHazY,
Koninglijke Vice -Pro vinciale Commisfaris en Asfesfor van
vet fchillende Comitaats-gerigtstafels , j . C . V O N T 1-11 E L E,
Keizerl~ke Rusfifclie Raad, en A U G U S T E L L R I C H . Met
llanmnerkingen van den Vertaler. Te Franeker, bij G . Ijpma .
1833. In gr . 8vo . 310 Bladz . f 3 - 60 .
-1 -,
• 5~ r zijn landen in de wereld , welke de goede God alleen
• fchijnt gefchapen to hebben, opdat ieder, die met drie
tot vreugde of kwelling der menschheid, eene
• vingers ,
ganzenfchacht
kan vasthouden , gelegenheid vinde, zijn
•
moedje
to
koelen,
en oak , wanneer bet doenlijk is , de reis•
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kosten to verdienen . Zulke ongelukslanden waren vroeger
Zu'itferlard
en Italii; , en zulk een ongeiuksland is Italie nog .
•
• Wie ooit dit land heefc bezocht, en ook flechts drie we• ken daar heefc vertoefd , plaatst zich zonder ti ;dverzuim
• aan de fchrijfcafel en fchrijft Herinner ingera , vertroz.wde
„ Brier en , Uitflappeu , Terigten , Onderrigtitrgen poor Rei„ tigers , Schetlen , N2 : igtcn , Kc itif , ie lVarigtesi , en God
• weet was meer nog voor Narigteu ." Geheel anders is her
met Ilougar fe. „ Offhoon dit gewis een der fchoonfle Ian .
• den van Buropa is, en de echte Hongar•en onder de belang„ rijkfle volltcn des aardbodems verdienen geteld to worden,
„ zoo zijn toch beide, tot nu tce, de fehrijfwoede [en daard oor ook de vcrtnalwoede] wonder wel ontkomen ." In
• door
onze taal althans weten wij naauwelijks een enkel good werk
over dic Kouingrijk en deszelfs bewoners nan to wijzen, en
men ma- dus het onderhavige eene belangrijke aanwinst voor
onze Letterkuude in bet vak der aardr ks- era volkeukunde
achten ; to meer, daar do Schrijver zijne fchetfen heeft ontworpen, na jaren lang onder dit yolk verkeerd en met wile rangen en flanden omgegaan to hebben . Dit boek levers ons, na
de Inleiding, lets ver de ligging van Horzgar~e ; een gefchiedkundig overzigt van deszelfs Koningen ; her een en ander over den rogeringsvorm, de wetenfchappelijke inrigcingen, grootte, krijgsmagt, verdeeling, luchtsgefleldheid, voortbrengfelen en rijkswapen . Dit gedeelte is oncleend nit her
werk Van VON SZEPESI14ZY en VON THIELE, Merkwurdigkeiten des Kvnigreiciics Ungeru, „ weike Schrijvers
• hunne opgave uit echte bronnen heboen geput en uit offi• ciele flukken van de Rijksbeambten ontleend ;" terwijl de
Overzetter dit een en ander heeft aangevuld met aanteekeningen uit verfchillende Gefchiedfchrijvers , P 6 L I T z, D F- S A C Y,
v o N M U L L E R en anderen . Hot tweede gedeelte , de I-IonDeze fpreekc over hunne volksgaren, is van E L L R I c ii .
fierheid, maaltijden, gastvrijheid, logementen enz . Na eenige
naninerkingen, beoordeelingen en trekken, meestaI vol geest
en levee, verdeelt hij de Hongar•e n in werkelijke Hongaren,
waartoe behooren : de mindere geestelijkheid, de lage adel,
de geleerden, advocaten, grezworenen, zijnde „ jonge edel„ lieden , die , na volbragte fludien , bij de hooge Geregts• hoven aangefteld worden, en weike men in andere landen
• auscultanten , practizijns of ref rendarisfen noemen zon" en boeren . \'oorts in niet-Hongaren, waartoe hij brengt de
„
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hooge geesteliikheid, de hooge adel, de officieren en foldaten. Eindelijk in voorwerpen van onzekerder foort, beflaande
in do burgers van groote fleden, benevens de kooplieden .
Na van elke dezer volksklasfen bet con en ander gezegd to
hebben, handelt hij over de trial en geestbefchaving ; over
hot tooneel ; bet danfen ; de muzijk ; de vermaken der middelflanden ; do regtspleging ; de policie ; de godsdienst ; de paarden ; den tabak en bet tabakrooken ; terwijl hij met
eenige aanmerkingen over de andere bewoners van Hongarije,
als Joclen , Grieken , Zwahen , JVallac,'z~ers en Zigeuners, befluit. Wij hebben alle deze bijzonderheden opgegeven in die
orde , waarin zij in bet work voorkomen , waaruit men ziet ,
dat men er to vergeefs eene wetenfchappelijke orde in zoeken zou . Doch juist die bonte zamenvoeging , die gedurige
uittlappen, luimige zetten, vernuftige aanmerkingen maken
bet geheel tot eon nuttig niet alleen, maar ook refit onderhoudend en vermakelijk book . Rec . aithans ]as bet met klim .
mend genoegen, en vond gednrig fl- of tot nadenken in de
oorfpronkelijke, menschkundige opmerkingen van den Schrijver . Hot overzigt der Koningen alleen is dor en kronijkmatig . De vertaling is good bewerkt, en bewaart uitnemend de
levendigheid van den ftijl des Schrijvers . Wij willen van bet
book niets meet zeggen , maar enkel hot verlangen naar de
lezing van deze geestige pennevrucht opwekken . Honagar•ije
en de Hongaren zijn ons van elders to weinig bekend, om
flellig to kunnen bepalen, of alles, was er bier van gezegd
words, waarheid behelst ; maar wij kunnen ons toch niet
herinneren, ergens den Schrijver in tegenfpraak to hebben
bevonden met hetgeen wij van dit land en yolk ons herinne_
ren vroeger to hebben gehoord of gelezen . Met een proefje
van den fchrijftrant eindigen wij dit verflag, waartoe wij,
nagenoeg wear hot book openvait, kiezen bladz . 223 : , Bijal• dien de vrije en menscblievende Evgclfc, enz, dens de bewo„ ners van bet vaste land, cog onverdragelijker worden,
„ dan zij bet reeds dikwerf geworden zijn , en zij op regte
• of kromme wegen nog flechter medefpelen, dan zij her
• reeds menigmalen bebben gedaan, dan ware bet raadzaam,
„ driehonderd Zigeuners near Enngelan d over to fchepen, de• ze in de verfchillende wijken van Londen to verdeelen en
„ aldaar gedurig llongaarfche melodien to laten fpelen : de
„ halve bevolking dezer wereldbeheerichende fled en bet
„ centraalpunt van alle menfchelijke ellende zoude naar flrik-
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ken grijpen, en de andere heeft naar den Theems fnellen, om
in de golven van dezen heilloozen flroom het ontfteld gecooed tot bedaren to brengen . Deze flroom , die bet Engelsclr flavenjuk en de Engelfche Zendelingen naar alle deelen der aarde voert ; Zendelingen , welke den Heidenen
eene verwarde leer prediken" enz . (*)
• Waarom ik juist Zigeuners tot deze heilzame zending
„ voorfla , komt daar van daan, omdat deze zeer voortreffe• lijke vioolfpelers en in de voordragt hunner muzijkflukken
• eenig, ja onovertrefbaar zijn .
• Ik heb Zigeuners gehoord, welke ik Hongaarfche P A• G A N I N I'S mogt noemen, met dit onderfcheid , dat bun
» lot niet zoo gelukkig is, als dat van dezen ridder, wiens
• naam door gansch Europa heeft weergaimd, maar die in
• zijn vaderland niet zeer hoog gefchat words . De Hon• gaar fche P A G A N I N I'S gaan logementen en koffijhuizen
• rond , vorderen hunne toehoorders geen honorarium van
„ twee of drie daalders af, maar nemen befcheiden datgene
• aan, hetwelk op een fchoteltje, dat tot inzameling van
• milde bijdragen rondgaat, gelegd of geworpen wordt .
„ In andere landen bedienen de wandelende virtuofen zich
» van een notenblad ; inaar bij deze Hongaar fche toonkunfle• naars valt dit notenblad weg, want zij kennen geene no„ ten, fpelen flechts uit bet hoofd en componeren, terwijl
• zij fpelen . Het kan niemand bevreemden, dat deze com• polities fomtijds was verward uitvallen . Een Hongaarsch
• muzijkfluk to verkrijgen, to bewaren of wel na to zingen,
» is zuiver onmogelijk : bet is een doolhof van melodien,
„ waarin men, even als de in den doolhof der liefde rond„ tuimelende ridder, desgelijks rondtuimelt, zonder eenen
• uitweg to vinden . '

•
•
•
•
•
•

(*) Wij laten bier eenige regels weg, welke den anders
in bet godsdienflige niet ultra-liberalen Schrijver minder vereeren, dan de nooc den Vertaler, die zijnen Auteur over dit
gezegde naar verdienfle berispt . Rec .
T jdfchrift voor algerneene Hunt- en Penninghunde, uitgegeven
door P . 0 . V A N D E R e 1111 s . ILde en hde Stuk. Te Leyden ,
b J J . C . Ciifveer . 1834. In gr. 8vo . Bl. 269--468 . f 2 - 40 .
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In deze beide ftukken (zie de Recenfie van No . 2 en 3 in
de Letteroef. voor 1833 . No . VI .) words bet nuttige Tijdfchrift van den Heer V A N D E R C H I5 s voortgezet . Wij hebben toen genoegzaarn den aard en de frekking daarvan doen
kennen , en bet blijft zichzelve gelijk . E C It H E L's beknopt
overzigt der nude Penningkunde wordt in bet vierde en vijfde ftuk voortgezet, en bevat nu de Keizerltike munten, to beginnen van den Dictator J U L I U S C E S A R, die , wanneer
men bet woord Keizer als oorfpronkelijk een familienaam
opvar, zekerlijk als de eerfle, die de uitgeflrekte magt des
Romeinfc,'ien gebieds geheel (hoezeer dan ook kortfondig)
in zijne handen vereenigde, in aanmerking komt . Bij de vermeldlng der munten, onder hem, bet tweede Driemanfchap,
A U G U S T U S en diens opvolgers tot Op D o M I T I A N U s gellagen , komen vele ophelderingen der gefchiedenis , zeden en
gebruiken der Romeinen voor, en words dus bet nut der
Penningkunde in dit opzigt blijkbaar gefaafd . De beredeneerde naamlijst der penningwerken van V A N AT I E R I S, VAN
L O O N enz . , door den bekwamen Penningkundige V A N O RD E N , gaat bier van 1523 tot 1538 voort . De Teller verfchilt wel eens van de Schrijvers, nit wier werken hij deze lijst trekt, b . v . waar hij de gedenkpenningen van Ko .
ningin M A R I A van Hongarije, Gouvernante der Nederlanden, uitgedost als eene geestelijke zuster, anders dan
V A N At I E R i s verklaart, (bl . 403) en waar een gedenkpenning , die volgens V A N M I E R I S op den bekenden dweeper
D A V I D j o R i s z . flaat en bet wapen van lllunfler bevat ,
door V A N O R D E N, naar AT A D A 1, voor een' halven daalder
van Lubeck met bet wapen dier fad words verklaard . Hierop
volgt in bet vijfde fink eene Verhandeling van een' ongenoemde , over de verdienjlen der Nederlanders in de beoefening der algenzeene 2Wunt- en Penningkunde . Dit verdienfelijk opftel bevat een overzigt van hetgeen de Nederlanders
voor de oude , middeleemvfche en nieusvere Penningkunde hebben gedaan, van G 0 L T Z I U S, den ijsbreker van die wetenfcbap bier to lande , die echter niet ter goeder trouwe to
werk ging, tot op onze tijden, en bet ontwerp van eenen
prijspenning voor de tweede klasfe van bet Inf ituut door B I LD E R D Il K . Doch bet grootfe fieraad , onzes inziens , van
deze beide Nommers is , in bet vierde , een brief van Prof.
x 1 S T, to Leyden , aan den Uitgever, behelzende de afbeelX x
BOEICBESCH . 1834 . No 15 .
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ding en letterkundige gefchiedenis van eenen gedenkpenning,
door den beroemden Haagfchen Dichter J A N u s s E C UND u s
voor zijne beminde J U L I A vervaardigd , door s C R I V E K I u s
hoogelijk geprezen , doch federt verloren geraakt , en door

Prof. K I s T bij een' Haagfchen kunstkooper teruggevonden ;
eene afbeelding, (hier ook in plaat medegedeeld) wier ongemeene fchoonheid den Dichter der Bafia ook als een' on-

zer beste vroegere ftempelfnijders (waarvoor hij ook in zijnen
tijd beroemd was) leers kennen . P o N T A N U S vergeleek hem
bij P HID I A s en APOLLO to gader .
Dergelijke ftukken
zouden, indien ze meer voorkwamen, dit Tijdfchrift dubbele
waarde bijzetten ; doch wij begrijpen wel, dat men alle dagen
zoo iets niet wedervindt . Verre Reeks in onze fchatting hierbij

of de brief van Prof. H . F. B R AND T to Berlijn aan den Redacteur, alleen om zijne naiveteit merkwaardig, waarin de
man eenvoudig zijn leven verhaalt, hetwelk zich niet bijzon-

der door gedenkwaardige Iotgevallen onderfcheidt, met zijne
reizen naar Italie en ons Vaderland, waarbij wij dan over bet

laatfte het algemeen bekende en niets bijzonders aantreffen,
behalve dat de fchrijver to Rotterdam, en vooral to AmJlerdam,
ieder oogenblik voor de overhellende huizen bevreesd was ! Wij
herinneren ons , dat de Schrijver der Brieven van een' AfgeJlorvene iets dergelijks van Gouda zegt . Het is zekerlijk de verbeelding der vreemdelingen van onzen drasfen grond, welke
hun gezigt benevelt . Voorts vertelt de goede B R AND T ons ,
of liever aan den Uitgever, die zijnen brief publiek maakt,
welke uitflapjes hij al in 1833 gedaan heeft, van welke Akamien hij lid is, en welke zijne titels zijn . - Alsdan vinden

wij de aankondigiug eener verkooping van eels Munt- en Penningkabinet, welke in April heeft plaats gehad, en die bij de
uitgave van het vierde fink als aankondiging dienen moest .
Onder de wetenfchappelijke berigten achter beide Nommers
merken wij de volgende op : eene opgave der jongfle aankoopen (tot in 1830) voor het Koninklijke Penningkabinet in
's Hage, die zekerlijk hoogst belangrijk zijn, en eerie dergegelijke van de aanwinften en den rijkdom der Penningkabinetten to Upfal in Zweden, to Berlijn en to Halle ; het ver-

nielen van een dito door het fouvereine graauw to Brusfel ;
het vinden van een' gedenkpenning Op DAN T E, die, gelijktijdig zijnde, zoo als men vermoedt, hoogstmerkwaardig zou
wezen ; het vinden van urnen en potten met Romeinfche munten bij henlo,

to Maastricht, en van een' aarden pot met
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muntilukken uit de vii ftiende en zestiende Eeuw bij Middelburg,
denkelijk tijdens bet beleg dier clad in 1574 begraven ; bet
flaan van Medaljes op bet Leydfche Akademiefeest en op BILD D R D tJ x ; de oorfprong van bet papierengeld in den laat
lien oorlog der Spanjaarden met de Mooren van Granada.n
(1484) ; kennisgeving van twee nieuwe, op de tegenwoordige om.flandigheden (of liever op 1832) toepasfelijke gedenkpenningen ; bet ontdekken van 4bysfinifche munten uitde vierde
Eeuw ; bet vinden van een fluk zilver in Noorwegen, 't welk
over de zevenhonderd pond weegt, eene zware vracht aan een
trekpaard bezorgt en 13000 kroonen weegt, en bet flaan van
cenen gedenkpenning op den grooten beeldhouwer C A N o V A,
voorftellende bet gedenkteeken, voor hem opgerigt uit bijdragen in geheel Eur opa .
Wij wenfchen van harte aan dit Tijdfchrift en deszelfs ijverigen ondernemer meer en meer vertier toe, en ook meerdere
hulp van geletterden in dat vak, over wier gemis hij zich
(bl . 341) beklaagt .
Eenige denkbeelden over bet gevoel voor het fchoone, en eene
befchouwing van deszelfs invloed op de kunst der uiterl jfke
welfprekondheid. Te Leyden, b y Haak en Comp . 1834 . In
gr. 8vo . 91 Bladz . f 1- :
.lJij de aankondiging van dit werkje zouden wij zoo gaarne
lets tot aanmoediging zeggen van den ongenoemden Schrijver,
die hier , naar alle waarfchijnlijkheid, met zijnen eerileling
voor bet Publiek optreedt . Doch bij lezing en berlezing viel
ons oordeel ongunflig uit . Gemis van orde in de behandeling,
gezwollenheid van ilijl en onnaauwkeurigheid van uitdrukking zijn de voornaamfte gebreken , die deze lettervrucht
ontfieren . Eene beknopte opgave van den inhoud zal voldoende zijn om dit oordeel to Raven .
,, Het gevoel voor 't fchoone is eene innerlijke belangfielling van den mensch voor al hetgeen waar is ; de Rede is
de grond, waarop ons gevoel voor 't fchoone berust, en bet
hart de bron, waaruit bet voortvloeit ." - Na de ontwik_
keling dezer denkbeelden in de tien eerfte bladzijden , die
met de befchrijving van een verliefd paar eindigt, komt de
Schrijver terug op zijnen eerilen ilelregel : „ Het gevoel
X 2
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voor 't fehoone is gevoel voor bet ware" - en verdedigc
then tegen eenige bedenkingen van bl . 11-28. Daarop gaat
hij over tot bet betoog der volgende ftelling : „ De mensch
• is oorfpronkelijk naar bet beeld van zijnen Schepper ge„ fchapen, maar hij heeft hetzelve gefchonden, en bet ge• voel voor 't fchoone is daardoor geheel verbasterd ." B1 .
28-35 . Hier vinden wij de gefchiedenis van 's menfchen
val, waarin eene alleenfpraak van E V A voorkornt, die bijkans drie bladzijden beflaat . „Het gevoel voor hetgeen Ichoon
„ en waar is, behoort zelfs in tegenfpoed in 's menfchen
„ hart to huisvesten ." B1 . 35-38 . Volgt : „ eene befchouwing van den mensch, bezield met bet gevoel voor 't
„ fchoone in 't Rijk der Natuur ." B1 . 38-53 . Hier wordt
de lezer onchaald op eene dichterlijke befchrijving der vier
jaargetijden, waarin allerlei fraaije tooneelen voorkomen : een
zomerfche morgen en avond, een onweder, een orkaan, cene
ijsbaan met vrolijke fchaatfenrijders en een tentje -- to veel
om to melden ; cerwijl de Natuur in elk faizoen bij eene
fchoone vrouw in de vier cijdperken des levens words vergeleken . Na deze poctifche fchecs, die in evenredigheid de
ineeste rnirate beflaat, worden de volgende flellingen behandeld_ : „ De mensch behoorde Reeds met bet gevoel voor
„ 't fchoone in de maatfchappij , of in bet rijk der zedelijk• heid bezield to zijn , maar hij beantwoordt niet altijd aan
„ zijne verpligting ." B1 . 53 60 . „ Het gevoel voor 't fchoone
• heeft op de befchaving en veredeling van den mensch eenen
• werkdadigen invloed ." Bl . 60-66 . „ Het gevoel voor 't
„ fchoone oefenc eenen merkbaren invloed nit op talenten en
• kunstgewrochten, en is daaraan alleen eene duurzame hoog„ achting verfchuldigd ." Bl . 67, 68. „ liet gevoel voor 't,
„ fchoone oefent op de uitbreiding en uitvinding van kun„ ften en wetenfchappen eenen weldadigen invloed nit ." B1 .
68-71 . En zoo komt de Schrijver tot bet BeJluit, bl . 71,
72, beflaande in eene ernflige opwekking aan Ouders en
Leeraars, om toch in de jeugdige harten bet gevoel voor
bet fchoone aan to kweeken .
Een Aanhangfel bevat : eene befchouwing van den invloed van
„

'tgevoel voor het fchoone op de kunst der uiterl~ke welfprekendheid. B1 . 73-91 . „ Van deze kunst (zegt de Schrijver) beftaan
„ vier onderfeheidene takken of foorcen, voorcerst de niter• lijke voordragt van het Tooneel, ten 2de die der Pleitzaal,
• ten 3de die des Kanfels, en ten Ode de uiterkke voordrags
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De Kanfelvoordragt last hij
aan hare plaats, en bepaalt zich bij die op bet Tooneel, in
de Pleitzaal, en - van Romances . De laatfle vooral is, volgens den Schrijver, dan eens verbazend moeijelijk . Een zuiver
kiesch gehoor en eene heldere welluidende flem is daartoe
onmisbaar . Maar al is men ook met een goed gehoor en
eene zuivere flew voor de kunst geboren, nog blijft de uiterlijke voordragt der Romances altijd zeer moeijelijk : „ Die
„ moeijelijkheid beflaat in de verfchillende fchakeringen ,
„ overgangen en wendingen , die in dezelve voorkomen ; -• dan flijgt de Dichter met arendsvleugelen naar boven • dan breekt hij weder plotfeling of , of fmelt weg in tee• dere melodij - dan fchildert hij ons een held in al deszelfs
• grootheid - dan weder eene bekoorlijke maagd in al der• zelver aanminnigheid --- dan fchokt, roert, verbrijzelt hij
• als de dorm in de wouden - dan vloeijen weder zijne
• gezangen als eene zachtvloeijende beck daar henen . . . . De
• uitvoering hiervan is zeer zwaar , en er behoort veel in• fpadning , veel oefening toe, om den waren geest van den
• Dichter altijd wel to trefFen ." Het boek is uit.
,, Prozaifche dichtflukken zijn even zoo terugflootend voor
„ ons gevoel, als poetisch proza" -- merkt de Schrijver
aan op bl . 17. Lest heugt best, zegt bet fpreekwoord ; maar
poetisch proza is toch al zeer terugflootend .

• van Romances en Ballades ."

Proeve eener Gefchiedenis onzer Stamouders v66r en na hunnen
val, door w. V A N DEN H U L L . Te Haarlem , bij de Erven F . Bohn . 1834 . In gr. 8vo . 212 Bl. f 1 - 80.
Fen woord aan de Onderwfzers en Opvoeders in Nederland,
over de gevolgen van het bloot wetenfchappelijk onderwijs
der jeugd in deze dag en , door w . V A N D E N H U L L' (Uitgegeven ten voordeele van hulpbehoevende bejaarde Onderwijzers en derzelver nagelatene betrekkingen .) Te Groningen , by M . Smit . 1834 . In gr . 8vo . 34 Bl. f : - 25.
\Vanneer een Man, die in zijn hoofdvak, bet Schoolonderwijs , verfcheidene jaren met lof werkzaarn geweest is , een
woord in bet publiek tot zijne Medeonderwijzers fpreekt, dan
is men reeds terflond geneigd , om bet woord van den erva-
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ren Practic'us to hooren, en met deszelfs ondervinding ziju
nut ce doen . Wanneer nu echter die2elfde Man als Bijbel_
uiclegger komt optreden, en wel zich waagt aan eene der
oudfte en moeijelijkfle oorkonden der H . Schrift , dan ziet
men natnurlijk verwonderd op ; dan vraagt men , of hij ook
daartoe de noodige wetenfchappelijke bevoegdheid heeft ; dan
doet hij een groot waagfluk , waarbij hij gevaar loapt , dat
men hem toeroepe : Ne futor ultra cr epidarn ! - Steller dezer beoordeeling %vil dus eerst eenig verflag doen van betgsne, dat in bet eerfle der bovenilaande werkjes geleverd
wordt, en er bier en daar vrijmoedig zijne gedachten over

zeggen, zonder nogtans over elke bier voorkomende bijzonderheid van dic moeijelijke onderwerp nit to welden , want
dan zou hij de beflemming en de grenzen van dit Tijdfchrift
verre to buiten gaan .
In de minding handelt de Schrijver voornamelijk over bet
fcheppingsverhaal , (1 B . van m oz . 1 : 2 enz .) vindt daarin
eene hervorming der vroeger bewoonde aarde , en houdt bet
daarvoor, dat die vroegere bewoners de Engelen geweest
zijn . Rec . acht ook bet eerfle bet ineest waarfchijnlijke ; maar

hij houdt tevens den taalkundigen grond, door V A N D E N
H V L L van anderen overgenomen, dat er t. a . p . zou moeten
overgezet worden : De aarde was woest en ledig geworden ,
ten minfle niet voor volkomen beflisfend ; want, hoewel het
zoo kan overgezet worden, is bet echter den Oosterfchen
Taalgeleerden bekend, dat hetzelfde werkwoord zeer gewoonlijk eenvoudig beteekent zijn ; en hij zou dus liever zeggen, dac
deze plaats met dat gevoelen niet flrijdig is . -• Zoo rekent
Rec . ook bet laatfle, gansch niet nieuwe gevoelen, ja, onder de mogelijkheden, maar onbewijsbaar door de plaats,
Pfalrn VIII : 6, waarop de Schrijver veel fchijnt to bouwen ;
want, al was de vertaling : winder dan de Engelen, volkomen zeker, dan volgt er immers nog niet uit, dat de Enge_
len vdbr de menfchen bier gewoond hebben : doch de He-

breeuwfche tekst doet zien, dat aldaar niet bet gewone
woord voor Engelen, maar de gebruikelijke naam van God
(Elohirn) gevonden words ; maar de genoemde vertaling is
uit de Griekfche overzetting der zoogenaamde LXX genomen : er kan dus zeer wel vertaaid cvorden : minder dan God,
dat is, in onzen flijl, een Ondergod op aarde, met duidelijke
toefpeling verder op I B . van m o z . I : 26 , 27.
In de eerjle 4fdeeling hefchrijft nu V A N D E N H U L 1, de

die dramati-
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Gefchiedenis onzer Stamouders v66r den val op zijne wijze .-Hier zou eene grondige kennis der oorfpronkelijke Bijbeltalen van de fpreekwijze : naar ons beeld, naar onze gelijkenis, niet zoo ligt de zonderlinge uitlegging gegeven hebben
naar ziel en ligchaam ; maar dit moet dienen tot fteun van
des Schrijvers hypothefe, dat God bij de woorden, die Hem
in bet fcheppingsdrama toegefchreven worden : Laat ons menfchen maken enz ., tot een hemelsch wezen in menfchelijke
geflalte , tot een' der voormalige aardebewoners (nu en dan
ook door den Schrijver Godheid genoemd) gefproken, en
door hetzelve de eerfte menfchen steeds onderrigt en opgevoed heeft . Doch in bet ganfche verhaal van de zich aan
hen, hoe dan ook, openbarende Godheid vinden w1j noch
fchijn noch fchaduw van zulk een hemelsch middeiwezen ,
even min als van zulk eene in alien deele volledige natuuren zedekundige onderwijzing, als de Schrijver bier en elders
vooronderflelt . - Wanneer hij verder beweert, dat een groot
deel van dit eerfte onderwijs alleen aan ADAM, v66r de
fchepping van E V A, en buiten Eden heeft plaats gehad, dan
neemt hij niet in aanmerking, dat her MozaYfche verhaal uit
twee afzonderlijke fragmenten van dezelfde gefchiedenis beflaat (I-II : 3 en II : 4 enz .) ; dat ook in bet eerfte fragment (I : 27 e . v.) van de fchepping der vrouw gewaagd,
en dat er nergens van zulk eene verplaatfing van den mensch
uit een' anderen oord naar Eden melding gemaakt wordt ;
want, dat de aardbodem, waaruit hij genomen . was , (III
23) beteekenen zou den oord, waaruit by gekomen was, zal
wet Been Taalkenner hem toeftemmen . -- Al even onbewijsbare hypothefe komt Rec . de ftelling des Schrijvers voor,
dat A D A M zich , v66r de fchepping van E V A , ,, aan neer„ flagtigheid, aan moedeloosheid, aan wrevel, ja welligt aan
„ moedwillige ongehoorzaamheid omtrent zijnen hemelfchen
„ Leidsman overgaf ," en dat hij , then ten gevolge , eene
wond zou bekomen hebben, die in den flaap, bij bet fcheppen van E V A, zou geheeld zijn : niets vindt men daarvan in
bet Bijbelfche verhaal ; en de eenige grond des Schrijvers ,
bet zeggen, dat der Godheid toegefchreven words : Het is
niet goed, dat de mensch alleen is, duidt door bet tegenovergeftelde : Ik zal hem eene hulp maken, enz . i n
fche voorilelling niets anders aan, dan dat de echtelooze
ftaat voor den mensch niet nuttig zou geweest zijn . - Even
weinig kan Rec . den Schrijver toegeven , dat den eerften
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menfchen een bewijs gegeven moest worden van jammerlijke
en sevens onherflelbare gevolgen der zonde in andere wezens ; want waartoe dic, zoo zij zelve no-, - geen zonde kenden? Doch hiertoe gaat hij intusfchen weder voort, de eene
hypothefe op de andere to flapelen ; namelijk , dat er ook
„ een gevallen Engel, mede een voormalig bewoner der aar• de, zich Iigchamelijk aldaar vertoond heefc ;" dat „ de
• boom der kennis enz . voor hem als zoodanig bij uitfluiting
„ de voedingsvrucht droeg ;" dat „ de boom des levens als
„ een buitengewone boom verfcheen, om de menfchen van
• den eerflen, als boom des floods, of to houden ;" (*) dat
„ eene reeks van zonden en overtredingen bet eten der verboden vrucht voorafgegaan is ;" en doze moeten al weder
•
door ardere kleinere bypothefen, zelfs door vergelijking met
de verzocking van j E z u s in de woestijn, (alles to breed
oni hier to melden) onderaeund worden . - Doch der bypothefen en peradoten is nog al geen einde . De flang zal ,
vbbr den val, „ bet eenige volmaakte hulpdier der men• fchen" geweest zijn, „ in hetwelk God al de eigenfchap„ pen vereenigd had, om haar onlosmakelijk aan ons geflacht
• to verbinden, en in onze behoefte to voorzien, -- dat
„ zich in dezelfde evenredigheid vermenigvuldigen moest,
„ ten einde ieder mensch zijn eigen hulpdier bezate ," (elk
mensch dus met eene Hang bij zich !) „ dat zich met hem
• over de aarde verfpreidde, en welks dienflen hij nimmer
„ geheel zou kunnen ontberen , -- hetwelk iedere vernede .
„ rende dienstbaarheid onder ons geflacht voorkwame" enz .
enz . want zoo gaat de Schrijver voort, met de Hang en do
dienflen to befchrijven, die hij zich verbeeldt, dat de mensch
van dezelve, als mak huisdier, zal kunnen gehad hebben . -•
Maar nu zal eene clang door den gevallen Engel op buicengewone proeven van bekwaamheid afgerigt zijn ; en hij zal
het zoo hebben doen voorkomen , alsof hij met haar fprak
en ziet daar nu hot middel, om de menfchen to verleiden,
opdat zij van zijnen boom zouden eten , enz . enz . ; men zal
nu de overige oplosfing, die de Schrijver meent to geven,
ligtelijk kunnen raden . Bij zulke oplosfing is bet intusfchen
(*) Bij eenige Hebreeuwfche taalkennis zou er de Schrijver
geen zwarigheid in gezocht hebben, dat van beide gezegd
wordt in 't middcn des hofa, daar dit in 't ridden dikwijls
nets anders is dan in .
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niet to begrijpen, hoe hij in deze overtreding der eerfte menfchen , waartoe , zelfs naar zijne on deritellingen , zoo veel
aanleiding was, zoo bij uitf'ek groot kwaad vinden kan,
daar hij hun reeds to voren, zonder vreemde verleiding, zoo
veel zedelijle verkeerdheid toegefchreven heeft, dat zij al
lang van den zoogenaamden flaat der regtheid afgeweken wares .
Op dergelijke wijze zouden wij kunnen voortgaan, met
den inhoud van de tweede 4fdeeling, waarin de Gefchiedenis
onzer Stamouders na hunnen val behandeld wordt, mede to
deelen ; doch daar zij op dezelfde wijze, als de eerfte, is
ingerigt, en daarop ook grootendeels rust, meenen wij genoeg gezegd to hebben, om den geest van dit gefchrift to
leeren kennen . - Slechts enkele itaaltjes nog, ter proeve
van hypothefen ! - „ Het zal ADAM wel meer dan eens
• gezegd zijn geweest, hoe zijn val bet verderf aller zijner
• nakomelingen na zich zou flepen ; (! ?) de Godheid zal
hem wel meer dan eenmaal een donker tafereel hebben
• opgehangen van de fchrikkelijke gevolgen der zonde voor
„ den tijd en voor de eeuwigheid" enz . Waar ttaat dit alles ? - De clang, van welke, 1 B . van u oz . 111, gefproken words, was bepaaldelijk de Hang of bet eigenlijke geliefde hulpdier van E v n . Maar, naar de vroegere vooronderftelling des Schrijvers, was immers niet deze, maar eene,
die de verleider zich aangefchaft en afgerigt had , bet werktuig der verleiding geweest . v De Cherubim, vs . 24, zullen
vroegere zonen der eerfte menfchen geweest zijn . Het beftaan dezer laatften werd ook wel door vroegere Bijbeluit .
leggers op andere gronden niet onwaarfchijnlijk geacht ; rnaar
hoe kan Cherubim dit beteekenen? wat zijn dan de Cherubim
in de latere Hebreeuwfche fchriften? en welk een aangename
post voor die gelukkige zonen, hunnen ouders den toegang
tot Eden to beleten !
Hierachter volgen nog Brie Bijlagen, waarvan bet genoeg zal zijn de titels op to geven : 1 . Bewijzen vow het
voortdurend verblijf des hemelfchen wezens onder het Tloornoac,'titifche mensclulom . 2. Een blik op het Planten- en
Dierenrijk v66r en na den zondvleed . 3 . Onderzoek naar de
kunflen en wetenfchappen des Poor-noachitifchen gejlachts . Rec . ontkent niet, dat ook daarin goede, hoewel niet bij_
zonder nieuwe opmerkingen gevonden worden ; rnaar hij vindt
er ins ,elijks verfcheidene hypothefen, op de zwakite gron-
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den rustende : b . V . E V A zal K A N hartstogtelijk lief gehad hebben, voor ABEL onverfchillig geweest zijn ; en
waaruit blijkt dit? nit Karen vreugdekreet bij des eeri'en
geboorte, en uit den naam des laatflen, die, volgens I FL .
Jo s E P tg v s , droefheid beteekent ! - Uic de woorden, I B .

van m oz . IV : 16 : Toen begon men den naam des Heeren
aan to roepen , maakt de Schrijver , dat bet hemelfche weten en de Cherubim als Priesters des Allerhoogflen optraden, om eene geregeide offerdienst en plegtige dagen in to
fl;ellen . - Andere hypothefen zijn aangenomen naar bet ook
door anderen geftelde, maar noch uit Nataurkennis, noch
nit H . Schrift b :'wijsbare, dat de natuur der aarde en nard-

fche dingen na den val verbasterd is . -- Eindelijlt nog eene
kypothefe, die men hier niet verwacht zou hebben . JET H R o, de fehoonvader van M o z E S, is de bewaarder geweest van de vroegere gefchiedenisfen des menschdoms, en
die Dichter van bet boek j o B, waarvan M o z E s de held
zal geweest zijn . Zonderling dan toch , dat de fchoonzoon
dire niet eens met een woord gemeld heeft !
Wat zal Rec . , na dit alles , van dit zonderlinge werkje

Zeggen? Vooreerst en voor alle dingen, dat hij regt doer
aan den diepen eerbied , welken de Schrijver voor God

en Goddelijke zaken, en in 't bijzonder voor de Bijbelfche Openbaring en hare eerwaardige oorkonden betoont ,
zowodat hij tot handhaving van dezelve ook dit fluk heeft
willen doen dienen, en hiertoe met loffelijke vrijmoedigheid eenen nieuwen weg beproeft . Verder bewondert hij in
den Schrijver eene kracht van vernuft en eene levendige

verbeelding, die allerlei dichterlijke hypothefen fchept, hoewel in de mededeeling van dezelve wat langwijlig zijnde .
Maar eindelijk, dit f'uk als proeve van Bijbeluitlegging en
opheldering van de bewuste gefchiedenis aanmerkende, houdt
hij hetzelve voor een' uitlegltundigen Roman .

In bet tweede bovengemelde ftukje, waarvan, blijkens
bet Poorberigt, de Redactie van bet Groninger Tijdfchrift
voor Onderwijzers e nz . d e uirgave op zich genomen heeft,
is de Schrijver meet op zijn eigen grondgebied . De oorzaak van bet verfchijnfel , dat , bij toenemenden bloei der

kunften en wetenfchappen, en bij verfpreiding der verlichring onder de Volken, ook bet zedenbederf toeneemt en volksberoeringen ontftaan , vindt hij daarin , dat de godsdienflige
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opvoeding geen gelijken tred houdt met de wetenfc1 nppelijke ; en hij ftaaft dit met bewijzen, die hij daarvod'r in

andere landen van Europa meent to vinden . Rec . gelooft
met hem, dat dit laatfte bier en daar allezins waar, en
eene groote oorzaak van zedenbederf is ; maar hij meent
ook , dat het niet de eenige of voorname is, en meer andere daartoe zamenloopen ; dat b . v . de volksberoeringen
in fommige landen onder anderen hierdoor ontflaan, dat men

zich verkeerde en overdrevene denkbeelden van Volken- en
Staatsregt in bet hoofd gehaald heeft , revoludonaire denkbeelden van vrijheid en gelijkheid uit de voormalige Fran-

fche omwenteling, die men nu onder anderen vorm verlevendigen en op de maatfchappij toepasfen wit : dit en meer,
dan wij bier ontwikkelen kunnen, gelooft Rec ., dat bier
in aanmerking zou moeten komen, om geen eenzijdige,
maar eene volledige befchouwing van dit onderwerp to hebben. - Uit ons Vaderland haaft de Schrijver geen ander

voorbeeld aan, dan bet misbruiken van Gods naam en dergelijk vloeken .
Hoe verkeerd dit ook zij , is bet echter
flog niet voor zulk een groot en wel nieuw bewijs van zedenbederf to houden , dat de godsdienftige opvoeding bier-

bit blijken zon geen gelijken tred to houden met de wetenfchappelijke : Rec . gelooft ook, dat men dit laatfte van ons
Vaderland over 't geheel gelukkig nog niet zeggen kan . Gf
fchodn hij this de beilzame bedoeling des Schrijvers met
hetgene, dat hij door zijn eigen voorbeeld (in zijn voormalig met lof bekend Opvoedingsgefticht) aanprijst, van
ganfcher harte toejuicht , en de wenken, die hij , tot bevordering van eenen godsdienftigen en dengdzamen zin door
de Schoolonderwijzers, geeft, alle behartiging verdienen ;

zoo dankt hij er echter God voor, dat bet in Nederland
aan goede eh vele gelegenheicf tot godsdienflig onderwijs ,
en aan veelvuldig gebruik van hetzelve, geenszins ontbreekt .
Dat hetzelve, en bijzonder bet zoogenaamd leerftellige, van
bet gewone fchoolonderwijs uitgefloten is , vindt hij , om
meer dan eene bekende reden, zeer goed ; en zelfs bet onderrigt in de Bijbelfche Gefchiedenis zou hij niet onbe-

paald in handen der Schoolonderwijzers willen gelaten hebben : zij hebben met hun overige werk genoeg to doen ,
om zich daarmede over't geheel niet in to laten : wat enkele
ooh in dit opzigt bekwame Onderwijzers, zoo als de Heer
V A N D E N H U L L en eenige anderen , zouden kunnen doen,
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dit is de zaak van alien niet : ook bij de behandellng der
Bijbelfche Gefchiedenis is genoeg gelegenheid, om verkeerde denkbeelden in to boezemen, die bij verder godsdienflig onderwijs moeijelijk to verbeteren zijn . Laat hen dus
zelfs in Opvoedingsgeflichten doorgaans doen , gelijk de
Heer V A N DEN HULL zel€ naderhand gedaan heeft, dit werk
aan daartoe beflemde en verlichte Onderwijzers , of aan ge .
ordende Geestelijken , waaraan hij zelf de voorkeur fchijnc
to geven, overlaten : voorzeker de Protestantfche Geestelijkheid in ons Vaderland zal zich, naar de tegenwoordige
veiordeningen, even min als de Rooms ch-Katholieke, aan
deze gewigtige taak onttrekken . Zijn dan voor 't overige
de Schoolonderwijzers, in de betrachting van hunne veelzins gewigtige pligten , met eenen verlichten en Christelijkgodsdienfligen zin bezield, en trachten zij hierdoor op hart
en leven hunner kweekelingen invloed to hebben, dan werken zij der Geestelijkheid genoeg in de hand, en bevorderen zij genoeg de verhetering der zeden , al treden zij niet
in het ambt der eigenlijk gezegde Godsdienstleeraars . Wat eindelijk het nut der fchoolgebeden aangaat , welke de
Schrijver aanprijst, hierin zal zekerlijk veel afhangen van
de wijze, waarop dit gefchiedt ; maar over 't geheel kan
Rec . zich van dat formulierwerk weinig nut beloven : hij
kan zich niet herinneren, dat b . v. de Latijnfche fchooljeugd van zijnen jongen leeftijd, toen het Onze hader dagelijks geregeld in het Grieksch of in het Latijn ten hemel
opgezonden of liever opgerabbeld werd, zoo veel zedelijk
beter was, dan de tegenwoordige ; of dat de Akademifche
Theologifche jongelingfchap zoo veel godsdienfliger en ze .
delijker was, toen de Profesfor elke, ook nog zoo dorre,
grammatikale of loutere dicteer-les met een plegtig votum
begon, en met eene piegtige gratiarum actin eindigde : de
opening en fluiting van zulke fchool- of Akademielesfen,
of de eene of andere bijzonder aanleidende gelegenheid,
door een treffend gebed to onderfcheiden, zou hem veel
doelmatiger en nuttiger voorkomen, dan al dat dagelijkfche
fleurwerk . -- Voor het overige doen wij nogmaals welverdiende hulde aan de heilzame bedoeling, die de Schrijver zoo wel door de zamenflelling, als door de wijze van
uitgave van dit flukje gehad heeft, en wij wenfchen daarover den besten zeden .
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Reizen en vijfjarige Gevangenfchap in Algiers , van s . F .
PFEIFFER, enz . Eene Bijdrage tot de algerneene Gefchiedenis van 1829 en 1830. Te Leeuwarden, b~ L . Schierbeek . 1834 . In gr. 8vo . XII en 266 bl. f 2 - 70.
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ongekunfleld en blijkbaar met waarheidsliefde opgefleld verhaal, dat met de openbare gebeurtenisfen des tijds
in verband flaat, leers ons den jeugdigen Schrijver als een
godsdienftig en deugdzaam mensch, in al zijnen handel en
wandel, bij verfchillende treffende lotwisfelingen, kennen .
Wij verzellen hem overal met belangflelling , bewonderen
de wegen der Voorzienigheid, en zien, hoe flerk de gehechtheid aan den geboortegrond op bet menfchelijk hart
werkt . De vertaling fchijnt getrouw to zijn , fomtijds echter niet zuiver genoeg, b . v . bl. 257 : of ik laat zonder wijders (liever, zonder verwijl) door eenen deurwaarder mijne
meubelen terugnemen . - Zeker zal ook dit boek vele lezers
vinden , en bet is dat geluk niet onwaardig .

Treurig lot, den Predikant j . j . STORY in kerkelijke Procedures door het Klasfrkaal Befluur van Middelburg en
het Provinciaal Kerkbefluur van Zeeland toebereid . Befchreven (en met authentigue flukken en brieven geflaafd)
door hemzelven , en voor zijne rekening uitgegeven . Te
Leyden, bij L . Herdingh en Zoon . 1834. In gr . 8vo . IV,
219bl.f2-409
in alle twistgedingen komen twee punten in aanmerking ;
de form der behandeling , en bet wezen der zaak. Naar ons
inzien bewijst Do . STORY, indien al, wat hij wegens de
handelwijze van Klasfikaal en Provinciaal Kerkbefluur meldt,
waarheid is, (hetgeen wij, tot dat tegenbewij s daarvan gegeven wordt, zullen aannemen) dat bet Klasfrkaal Befluur
van Middelburg in de formen gedwaald heeft, en bet Provinciaal Kerkbefluur dat heeft zoeken to herflellen . Intusfchen fchijnt dat Kerkbefluur ongelijk gehad to hebben in
de weigering van Appei, daar zeker Do . STORY, door bet
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Klasfilrani Befuur fchuldig verklaard zijnde en gefiraft met
eene fchorfing, waarbij dadelijk her genot van traktement
verloren werd, regt had, zich als veroordeeld to befchouwen, en dus om to appelldren . Verkeerde uitlegging van
Art . 75, en verwarring der provifionei :: of voorloopige fchorfing met de in Art . 58 van her Reglement bedoelde flraffchorfing, fchijnt aanleiding tot de verkeerde toepasfing der
kerkelijke wet to hebben gegeven . Nu oordeelde intusfchen
hat Prov . Kerkbefluur, waaraan de zaak, niettegenfaandedie
veroordeeling, door her Klaaf . Befluur verzonden was , ter eerfle
inflantie, en dus bekwam Do . S T o R Y regt van appel op de Syno .
de. Hij heeft niet geappelleerd ; derhalve zijn alle nulliteiten
gedekt, en bet vonnis van her Prov . Kerkbefluur heeft
kracht van gewijsde . Van eene krankzinnigheid van den
veroordeelde, begonnen met bet flaan van her vonnis, en
geeindigd toen de tijd van Appel verloopen was , hebben
wij nog nooic gehoord, dan alleen in dit zijn verweerfchrift .
Wij hechten niet veel op dat voorgeven . Razend van fpijt
en wrevel zijn, is geene eigenli}ke krankzinnigheid ; maar
Do . STORY wilt denkelijk, hoe weinig bet Appel hem baten zou . Niec alleen zijn de mannen, welke hij als partijdige en onregtvaardige regters afmaalt, algemeen als gemoedelijke en verfiandige lieden bekend, gelijk zich ieder,
zoo hij voor gezworenen to regt fond, welke toch 66k alleen naar innerlijke overtuiging oordeelen, als beflisfers over
fchuld en onfchuld zou toewenfchen ; maar bijna de ganfche
bevolking van Walcheren zou uit lasteraars en vijanden van
Do. STORY moeten befaan, indien de man waardig was
den predikfloel to betreden . Met afgr%jzen lazen wij, op
bl . 136, dac STORY God ten getuige roept, zich aan geen
misbruik van Gods naam, bij zijn twistvoeren, to hebben
fchuldig gemaakt, alsook, dat hij feeds door den geest der
liefde beftuurd werd, enz . - Een man, die overal in
twist geraakt, en telkens in procedures gewikkeld is, ja
die zelfs ter eerfe infantie correctioneel vervolgd en fchuldig verklaard was, door den burgerlijken regter, wagers
mishandeling aan een' perfoon van onbefproken gedrag, Ran
geen geCchikt Evangeliedienaar zijn . Her is waar, in Appel heeft STORY zich to 's Hertogenbosch zien vrijfpreken : maar door welke middelen? Dar zal hij zelf weten .
Is hij ook naderhand in twist geraakt met getnigen, die in
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den Bosch zijne onfchuld hadden bezworen, en naderhand
de (zoo zij zeiden) hun beloofde belooning van den vrijgefprolkenen vorderden? -- Dit kan laster zijn : wij hopen
het . Doch heeft men in den Bosch, bij gebrek aan volledig bewijs, den man vrijgefproken, dat moge in regten hem
baten, de innerlijke overtuiging blijft algemeen gevestigd,
dat de Chirurgijn B E E R T A de waarheid gemeld heeft . Hex
doorgaand gedrag van Do . STORY, fchoon niet frafbaar
door den burgerlijken regter, is de ferkfle getuige tegen
hem . De achtingwaardige Leden van het Klasfikaal Befnur
van Middelburg en her Provinciaal Kerkbefuur van Zeeland
mogen zich vertroosten met de gedachte, dat de Regtbank
van Eerfen Aanleg to Middelburg door Do . STORY even
ferk beleedigd wordt, als zij zelven ; en dat niemand hem
met J E z u s voor het Sanhedrin zal vergelijken, al waagt
zich de verdwaasde man aan deze ergerlijke profan4ring . Over
den fi;l van het book zullen wij zwijgen . Snoerjlrak, voor
aanflonds, fchijnt een lievelingswoord van den Schrijver .

Schibboleth en Sibboletli ! d'raag aan alle nzijne Gereformeerde Landgenooten naar den Heelsneester Israels, enz .
Te Leeuwarden , bij L . Schierbeek. 1834 . In gr . 8vo. . VI,
37 bl. .f : - 40 .

Dit

vlugfchriftje heeft eene heilzame frekking , offchcon
men moet bekennen, dat er weleens een argumentum ad
hominem in voorkomt. De ongenoemde Schrijver dringt op
befcheidene beoordeeling van andersdenkenden aan, en tracht
vrede in de Kerk to bevorderen . Hij maakt, en to regt,
onderfcheid tusfchen Gereformeerd en Dordsch-Gereformeerd,
Voorfander van yerdraagzaamheid zijnde, fchrijft hij bl . 34 :
» Zelfs mogen zij (de Leeraren) dweepen ; ziet dat in de
WITTEVEENS, de LAMMERTS, de MANGELS - en waarom ook niet?" Rec . zou denken, dat dweeperij altijd
of to keuren is, en dat liever geene namen genoemd hadden moeten worden . Weet de Schrijver wel met volkomene
zekerheid, dat genoemde mannen werkelijk onder de dwee-

pers behooren ?
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Ettgenius Jram, of de geheimzinnige Misdadiger . Naar het
Engelsc,'i van E . L . B U L W E R . In III Deelen . Te flnaflerdafn, bij H . Frijlink . 1833, 34 . In gr . 8yo . Te --amen 634
bi. f 6 - 75 .

B

ekend is federt lang de begaafdheid van B U L w E R als
Romanfchrijver. Ook dit zijn nagenoeg laatfte werk, hetwelk goed vertaald is, logenftraft her guuf'ig gevoelen niet,
dat de naam des oorfpronkelijken Schrijvers ieder inboezemt .
Schoon men reeds bijna van den beginne vooruitziet, dat
.Tram eene misdaad op zijn geweten heeft, wekt hij fleeds
onze belangftelling, dikwerf zelfs onze hoogachting : want
hij betoont zich telkens als een diepdenkend geleerde en
een edel mensch . Men vermoedt dus , dat hij door hartstogt, overijling, verleiding , dwaling, of ten gevolge van
een' fchijnbaren ftrijd van pligcen, zich eenmaal moet vergrepen hebben . Wanneer men nu eindelijk ontdekt, niet
alleen waaraan, maar vooral jegens wien en hoe hij fchuldig geworden is, keuren wij de misdaad wel af, maar rant
wordt ons medelijden niet onwaardig, en zelfs in zijne
gebreken behoudt hij zekere grootheid van ziel . Her treurige der ontknooping words verzacht door her geluk, dat
aan twee achtingwaardige perfonen ten deei valt ; en bet
telkens doorkomende fombere in de hoofdgefchiedenis wordt
verpoosd door vrolijke en Iachverwekkende tafereelen, waartoe onder anderen her wel volgehoudene karakter van Korporaal Bunting niet weinig bijdraagt . Wij gelooven dus, dat
deze Roman de eer der vertaling verdiende .
Almanak voor de .Teugd. 1835. Te Arnflerdam, bi G . J.
A . Beijerinck . In 12mo . 104 Bl . f : - 90.
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e namen van Mevr. VAN M E E R T E N voor bet proza en
die van den Heer R O B I D }i VAN D E R A A voor de versjes
zijn, verbeelden wij ons, genoegzame aanbeveling voor dit
Kinderjaarboekje ; weshalve wij ons bepalen tot de eenvou .
dige aanmelding van deszelfs hernieuwde verfchijning .
No . XIV . Boekbefth- bl . g3-7; reg.

21 flaat Malt lees That .

BOEKBESCHOIUWING.
Herleren en herkennen . De Christel~ke vriendfchap op aarde, voortdurende in den hemel. Naar het Engelsch van
C . R . lI U S T 0 N , A. 11'1. , Engelsch Predikant to Rotterdam ;
door c . VAN REIN . Te Rotterdam, b Wed . van der
Meer en Verbruggen . 1833 . In gr . 8vo . X en 310 bladz .
Met gegrareerden Titel en Yignet. f 3- :

H

et onderwerp, door den Eerw. M U s T o N behandeld, behoort tot dezulken, waarover men dikwijls met belangflelling
fpreekc, en waarnaar ieder, die over de toekomst niet geheel onverfchillig denkt, weetgierig vraagt . Naauwelijks
was ons bekend, dat de Heer MUST o N to Londen had uitgegeven een werk, under den titel : Recognition in theIhorld
to come , or Christian Friendfhip on Earth perpetuated in Heaven, of wij ontvingen van hetzelve de Nederduitfche vertaling, onder bovenflaanden titel . De naam van MUSTON
deed ons een goed werk, die van VAN R E Y N eene goede
overzetting vermoeden. Wij wenschten de waarfchijnlijkheid
der herkenning bij bet herleven bier eens regt bondig en
bijbelsch bebandeld to vinden ; en vooral hoopten wij - van
nature vijanden eener drooge theorie - opwekking en befluring aan to treffen met opzigt tot vriendfchapsbetrekkingen in dit leven ; een onderwerp, der befchouwing uit een
Christelijk oogpunt re meer waardig, naarmate hierin minder
is voorgewerkt . Wij vonden ons bij de lezing niet bedrogen,
en kunnen de gunflige gedachten van Collegen, de Engelfche
Recenfenten, in de Voorrede vermeld, ten voile beamen .
Om de lezing en behartiging van dit belangrijke boek aan
to moedigen, moge de opgave van deszelfs inhoud dienen .
In bet eerfle Hoofdfluk, ter inleiding flrekkende, wordt
de aard en bet belang des onderwerps ontwikkeld, en aangewezen, dat dit onderzoek niet berispelijk is, mits bet met
voorzigtigheid gefchiede en men bet light der Goddelijke
openbaring volge . Het is evenwel alleen van een ondergefchikt belang, en moet daarin wijken voor zulke onderwerpen, als met welke ons Christelijk geloof moet flaan of
vallen . Daarna wordt, in bet tweede Hoofdfluk, de hoop der
Y y
noEI{BESCH . 1834 . NO . 16.
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hereeniging in eene andert wereld befchouwd, als oYereenflemmende met de algemeene begrippen der menfchen . Men

vindt die hoop bij de Heidenen ; zij ftaat in bet naauwfte
verband met de Godenleer der Grieken enRomeinen . HoMER U S en V I R G I L I U S worden bier met regt aangehaald , en
daarna wordt op SOCRATES en C I C E R O gewezen . Alzoo
aangetoond hebbende, hoe de Dichters en Wijsgeeren der
klasfseke oudheid de leer der voortdurende betrekking hadden
geleerd en onderfleld, fpreekt de Schrijver ook van de overleveringen der Noordfche volken, bijzonder van de Edda
en van O s S I A N (*), gelijk ook van de overeenftemming der
latere Heidenen met de vroegere ; een gevolg, of van hoogere openbaring, of van fcherpzinnige redenering op gronden
van rede . - In bet derde Hoofdfluk ftelt de Schrijver den
aard der Christelijke vriendfchap voor, als de bekoorlijkfte
worm der fympathie, die onder de menfchen beftaat . Veel
fchoons is deswege bier gezegd ; dit had evenwel, onzes
inziens, korter kunnen - en in verhouding tot bet overige
moeten - zijn . Hoofdft. vier geeft hetgeen wij bovenal
verlangden , de overweging namelijk van de voortduring der
Christelyke vriendfchap, als gegrond op de H . Schrift . Nadat de zekerheid des toekomenden ftaats bier weder behandeld , en de plaatfelijke en gemeenfchappelijke beftemming
der gezaligden (vooral nit Joh. XVII en Eph . I : 22, 23)
(*) Dat de Lethe-ftroom in de Grieksch-Romeinfche Mythologie oneindig minder dichterlijk en wijsgeerig is, dan de
Mimers-bran in de Noordfche , is bet bier de plaats niet ,

aan to wijzen ; maar wel , to herinneren , dat de laatfte vooritelling aan onzen Schrijver meer dan d6n denkbeeld hadde
kunnen geven, dat door hem, bladz . 21, had moeten zijn
opgenomen . Te liever hadden wij dit daarom bier gevonden, omdat de Noordfche Mythologie oneindig minder bekend
is, dan zij verdient ; offchoon, nadat de gefchriften van
en de overzetting van M U N T E R in onze
W E S T E N D O R P
taal zijn in bet licht verfchenen, dit grootendeels onzer
landgenooten eigene fchuld is . Mogt nog eens een vaderlandsch vernuft deze, bet is waar ruwe, trotfche, maar toch
ook waarachtig dichterlijke en fchoone fabelleer kleeden in
zulk een innemend, bevallig gewaad, als der eerstgenoemde
in DE,S1OUSTIER ' S Lettres a Emilie to beurt viell Dit in
bet voorbijgaan en daarom in eene aanteekening . Rec.
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beredeneerd is , komt M U S T O N tot bet hoofdpunt van zijn
geheele betoog . Na de opgave der gronden, ontleend nit de
menfchelijke natuur en betrekkingen op deze aarde, waar
wij ook na langen tijd elkander herkennen, wordt de zaak
bijbelsch overwogen . Het naauwe verband tusfchen dit en
bet volgende leven ftaac bier natuurlijk op den voorgrond ;
belooning en ftraf worden voorgefteld, als dit niet ce zijn
zonder herinnering aan bet aardfche . De volmaaktheid der
gezaligden moet ook in zich fluiten volmaking van hunne
verf'andelijke beginfelen en dus ook van bet herinneringsver .
mogen . Vervolgens worden onderfcheidene Bijbelplaatfen opgegeven, in welke de Scbrijver (en wij met hem) gronden
vindt voor de verwachting van wederzien en herkennen . Alleen zouden wij Col. I : 28 bier niet hebben aangehaald . Regt
ter fnede is de vermelding van Matth . VIII: 11, XIX : 28,
XXV : 40, XXVI : 29, Luk . IX : 28-33, XVI: 9, 22-31,
1 Cor . XIII : 12, 1 Thesf. IV : 13-18, gelijk ook de verwijzing naar Openb . VI : 9-11 . Het is eene zeer juiste, bier
gemaakte opmerking , dat de herkenning en hereeniging in
deze plaatfen niet flellig wordt geleerd, maar veeleer onderfteld, en alzoo veilig uic dezelve of to leiden .
„ Zoo blijft dan hieromtrenc geen twijfel over ; maar er
„ wordt echter met becrekking tot de herftelling der gods• dienftige vriendfchap , of tot eenige welbehagelijke belang„ itelling in den omgang met heilige en gelukzalige wezens,
„ nog iets meer vereischt, dan eene bloote herkenning, en
• dat is , de voortduring des maatfchappelijken beginfels ."
Deze wordt aangenomen, na de opmerking van bet verlangen, dat in ons huisvest, en de voorftelling der liefde, die
daar seal verhoogd en veredeld worden . De bedenking uit
Luk . XX : 34-36 en 1 Cor. XV : 50, welke bier noodzakelijk
moest voorkomen, words alzoo opgelost, dat men in dit
leven vele verbindtenisfen moet befchouwen als voorbijgaande natuurwetten tot een voorbijgaand (liever tijdelijk)
doel . Eindelijk worden de redenen opgegeven, om welke
men niet flechts aan eene algemeene, maar ook aan eene perfoonlijke genegenheid denken moet . Hoogstbelangrijk is de
opmerking van de uitwerking, welke gezamenlijke herinneringen noodwendig op Christelijke vrienden zullen moeten
hebben, en niet minder de redenering, afgeleid uit Hebr.
XIII : 17 , Phil. II : 15, 16 , 2 Cor. 1 : I4. - De voortditYy 2
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ring der Christelijke vriendfchap befchoauwd, als overeenfAem .
mende met den aard en de flrekking des Christendoms , maakt
bet onderwerp nit van bet vijfde Hoofdfluk . Die vriendfchap toch , welke op vereeniging in C PI R I S T U S rust , is den
hemelfchen Vader welbehagelijk ; maar zij is bier on3olkomen, en dus bier namaals to verwachten . Het Christendom
is een flelfel van herflelling in hot verloren geluk . (Dat de
zaligheid, den geloovigen weggelegd, bet geluk zal overtreffen , hetwelk de mensch , ware hij in den ftaat der onfchuld gebleven , zou hebben genoten , is eene flelling , bier
bladz . 104 geleerd, door den Vertaler in eene der Aanteekeningen achter bet werk voorgeflaan, meermalen ook door ons
gehoord , maar van welker waarheid wij ons tot uog toe niet
hebben kunnen overtuigen .) Het Christendom belooft ons
de hoogfle genoegens, en deze zullen door die hereeniging
niet weinig worden verhoogd , vooral voor diegenen , welke
bier aan de verbetering van anderen gearbeid hebben . Doze
verwachting alzoo behoort, om de uitdrukking van den
Schrijver to bezigen , tot de harmonie (meent M U S T o N niet
eigenlijk analogie?) des Christendoms . - Het zesde Hoofdfluk bevat eene voorflelling van de wederontmoeting en toekomflige vriendfchap der regtvaardigen . Schilderachtig en
uitlokkend is bier de voorftelling der hemelfche gelukzaligheid met bijbelfche uitdrukkingen gefchetst , en der bronnen
van genot, welke voor Christelijke vrienden nit hunne vereeniging vlieten zullen . Teregt - moge bet worden gelezen
en behartigd ! - roept M U S T o N daarbij uit : „ Onzalige 1
,, die bier zulk eene eeuwigheid van hemelgenot voor eene
„ waterbel van zingenot verbeuren wilt I"
Hij wijdt een zerende Hoofdfluk aan de overwegwng der
zwarigheden en bedenkingen , met de leer van de voortduring
der vriendfchap verbonden . Na de aaninerking, dat eene
flelling, die op ontegenfprekelijke blijkbaarheid rust, niet in
twijfel moot getrokken worden wegens hare fchijnbare onbeflaanbaarheid met andere erkende waarheden , worden onderfcheidene bedenkingen to berde gebragt en beantwoord . De
bedenking, dat er alzoo ook herinnering zal moeten zijn van
bet zondige en finartelijke en daaruit ontflane vermindering
van geluk , words dus opgelost, dat de vrees voor terugkeering van dic een en ander niet sneer zal beflaan, en deze
overtuiging de dankbaarheid zal verhoogen . De zwarigheid
nit de herinnering van verongelijkingen en „ misverflanden"
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(een onbehagelijk meervoud, even als invloeden , bladz . 120)
words weggenomen door de aanmerking , dat men die daar
geheel zal vergeten, gelijk bet reeds bier dikwijls door verandering van omftandigheden gefchiedt . Het fpreekt van
zelf, dac bier ook de bedenking moest opgelost worden,
ontleend uit de kennis der veroordeeling van onboetvaardig
geblevene vrienden . Sterk en krachtig is deze bedenking
voorgedragen . Het onderfcheid van hartstogten en bet verfchil van oogpunten bier en bier namaals leveren de flof tot
oplosfng, terwiji de eenltemmigheid tusfchen den wil der
gezaligden en then des Scheppers deswege bevrediging zal
daarftellen . (Wij zouden er bijvoegen, dat bier de fprake is
van Christelijke vriendfchap, d . i . eene zoodanige, die gemeenfchap in CHRIS T U S ten grondflag heeft . Waar zulke
vriendfchap plaats vindt, is wel naauwelijks aan bet aanfchouwen der veroordeeling van den eenen door den anderen
in de zaligheid to denken .) Eindelijk wordt hierbij ook aangemerkt, dat die herkenning nict in ftrijd is met bet alles
overtreffende genoegen, dat de zalige in de tegenwoordigheid en aanfchouwing van God fmaken zal, omdat bij dit
hoogfte genot ook mindere bronnen van vreugde denkbaar
zijn . - Het achtfle Hoofdftuk handelt over de wederontinoeting der goddeloozen . Hier words eerst nangetoond, dat
de vreefelijke bedreigingen van Gods woord geene herfenfchimmen zijn ; daarna, bij tegenoverftelling van bet vroeger
behandelde, die wederontmoeting, vooral dergenen, die elkander bedorven hebben, aandoenlijk, maar zonder holle gezegden, die men bier trouwens nergens vinden zal, voorgedragen ; en de hooge waarde van bet Evangelie gefchetdt,
als hetwelk ons de middelen aanwijst, om al die ellende to
ontgaan . - Hierop volgt, ten negende, bet gewigt van

perfoonljke godsdienfligheid, inzonder eid ter aanfporing tot
ernjlig zelfonderzoek . Diep indringend en overtuigend is dit

Hoofdftuk voor alien, welken de gesneenfchap met God en
de ftorelooze omgang met gezaligde vrienden niet onverfchillig is . --- De vorming van vriendfchaps- en huweljksverbindtenisfen is bet opfchrift van bet tiende Hoofdftuk. Men
vindt bier belangrijke wenken, inzonderheid met betrekking
tot bet laatfte, waarbi wel op ftand, fmaak en uitwendige
belangen moet worden acht gegeven, maar vooral toch gelet op godsdienftigheid, die op bet ware geluk der huisgezinnen en op de vorming der kinderen van zulk een' gewig-
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tigen invloed Is . Regt goed ! -

Een

elfde

Hoofdf}uk geeft

wen ken onztrent de pligten der Christenen jegens hunne ongeoefende en ongodsdienJlige vrienden . Zeer teregt merkt m u 9-

aan, dat de teregtbrenging der zulken to veel befchouwd words als bet bepaalde werk der Leeraars alleen .
(Wij dachten aan Cal. VI : 1 en Jak. V: 19, 20.) Het
words hoofden der huisgezinnen bijzonder aanbevolen, en,
met inachtneming van welvoegelijkheid, ernflig -- en kan
bet to ernflig ? - op her hart gedrukt. - Het twaalfde
Hoofdfluk behandelt den aard en de voorwerpen der Kerkgemeenfehap . De nieuwe betrekking der Christenen , tot gene
gemeente verzameld, wordt levendig en fchoon voorgefleld,
en bet geluk onzer dagen geroemd, in welke die verbroedering is toegenomen, en zoo vele nuttige uitvindingen tot
de meerdere gemeenfchap der Christenen leiden . Eindelijk
bevat bet laat/le Hoofdtluk de ontwikkeling der troostgronTON

den, welke de hoop der hereeniging bij het verlies van Czristelijke vrienden oplevert .
De vriendfchap met God is en

blijft voor den Christen de beste troost ; maar daarbij moge
ook de verwachting eener voortdurende vereeniging werken .
Dit alles words met eenige algemeene aanmerkingen over de
genegenheid, welke hier door ons snag en moet aangekweekt
worden, - over de gemoedsgefleldheid, met welke ieder
Christen zijn eigen verfcheiden van deze wereld behoort to
gemoet to zien, - over den Goddelijken oorfprong van bet
Christendom - en over de onuitputtelijke Iiefde des Verlosfers befloten .
Breedvoerig hebben wij den inhoud van dit belangrijke
boek opgegeven, ten erode alzoo de aandacht van her publiek, to midden van zoo vele vlugfchriften onzer dagen,
op hetzelve to vestigen . De flijl is uitflekend, de vertaling
meer dan lofelijk, druk en papier behagelijk ; met denwoord,
bet geheele voorkomen aangenaam . Gaarne voerden wij een
proefje aan ; maar dit verflag is reeds lang genoeg . Wij vernemen, dat alreeds eene tweede uitgave - welk een zeld .
zaam verfchijnfel! - bet licht ziet, en hopen daarin uitdrukkingen, als bladz . 74 verzienige voorzigtigheid ; kapitale
letters (op zijn Hoogduitsch) van zelfflandige naamwoorden ,
als aarde, geloof, gefchrift enz ., en drukfouten , als bladz .
190 afhankelijkheid aan, I . van, verbeterd to vinden .
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No. 1 . Gedachten over de befchuldiging , tegen de Leeraars
der Nederlandfche Hervormde Kerk in deze dagen openlijk
ingebragt , enz . Door P . H O F S T E D E D E G R O O T, Hoogl.
to Groningen . Tweede, met vole bewijzen vermeerderde
Druk . Te Groningen, bij M . Smit. 1834 . In gr . 8vo . 126
B!. f 1 - 25.
No . 2. YriendeI ke Vraag door eenen kleinen Vriendenkring,
gedaan aan H . D E c o c K , Predikant to Ulrum . Tweede
Druk . Te Groningen, b~ H . EekhoT, Hz . 1833 . In kl.
8yo . 15 BI. f : - 10.
No . 3. De vriendel~ke Yraag beantwoord uit Damear . Te Groningen , b~ J . Oomkens . 1834. In gr. 8vo . 52 BI. f : - 40.
No. 4 . Ernflig Intwoord aan de Schrijvers van de vriendel~ke Yraag, enz. Door een onderzoekend Gereformeerd Protestant . Te Groningen, b~ M . Smit . 1834 . In gr. 8yo. 6 en
29 BI. f : - 25.
No . 5 . lets over de liefdebeurten van x . D E e o e K, zoogenaamd Gereformeerd Leeraar to Ulrum , vervuld to Lage .
meeden, to Oostwold en to Niez jl , enz . Te Groningen , b
N . Folkers . 1834. In gr. 8vo. 60 B!. f : - 35 .
No . 6. Zamenfpraken van Yader Reinhoofd met z jnen Zoom,
over de oorzaken der godsdienflige dweeperij in Nederland,
medegedeeld door H . T I M M E R, Predikant to Garnwerd en
Oostum . Te Groningen, by W . Zuidema . 1834 . In gr . 8vo.
44 BI. f : - 35 .
No . 7. Aanprijzing van Evangelifche Gezangen, enz . naar
Kolosf. III: 16" ., uitgefproken to Oudewater, door G. S TEE NH 0 F F , Leeraar aldaar . Te Oudewater, bij S . D . Schouten . 1834 . In gr. 8vo . 29 BI. f : - 30.
No. 8 . Het St. Simonisme en Christendom in verband gebragt
met de tegenwoordige kerkelijke bewegingen vooral bij de
Hervormden in Nederland . Deels uit bet Duitsch vertaald,
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deels gefclweven door R . B o 6 T ti U M U s, Predikant der
Hervornaden to Waaxens en Brantgum . Te Groningen , by
j . Oomkens . 1834 . In gr. 8vo. XI en 68 BI. f : - 70 .
No. 9 . De algemeene Bededag (18 .Tunij 1834), of het Nederlandfche Yolk gefchetst, hoc het was , hoe bet is , en wat
het eenige middel z , on; weder tot de vorige welvaart to
kunnen geraken . Door N . B 0 R N E M A N . Te Sneek , b~7 P .
Doling, Oz . 1834. In gr . 8vo . 16 BI. f : - 25 .
Becenfent zal wederotn eenige f'ukjes , die tot hetzelfde
onderwerp meer of minder betrekking hebben, kortheidshalve
onder gene rubriek zamennemen . Ook is hij Diet van meening, dezelve, hoewel van zeer verfchillende gehalte, breedvoerig aan to melden en to beoordeelen, daar hij zich volkomen vereenigt met hetgene , door een' ander' Recenfent ,
in die Tijdfchrift , No . V , bl . 186-192 , over deze ganfche
zaak gezegd is .
Op vereerende onderfcheiding heeft No. 1 aanfpraak . De
eerffe druk is aangekondigd r. a. p . bl . 193-196 ; en met den
lof, aldaar door den beoordeelaar aan hetzelve gegeven, ftemt
die van dezen tweeden gaarne in, daar nice alleen de hoofddenkbeelden dezelfde gebleven , maar ook , zoo als to regt
op den titel ftaat, met vele bew~zen vermeerderd en geftaafd
zijn . De loop der Gedachten is t. a . p. voldoende aangewezen ; en waarin de vermeerderingen beftaan, hebben de Godgeleerde Bijdragen, VIII, 4, bl . 479-485, met welverdien_
den lof opgegeven : daarheen dus, of nog liever tot het werk
zelf, verwijzen wij onze Lezers ; want niemand, die de eerfte uitgave bezit, en wien het om waarheid to doen is, zal
zich het aanfchaffen van deze tweede bekiagen . Vooral raden
wij dan, de Yoorrede niet over re flaan, waaruit zoo wel de
vrijmoedige en rondborftige, als de nederige, beCcheiden en
zachtmoedige geest, die in het ganfche fink heerscht, nog
ten overvloede kan blijken. Hier en daar zou Rec . wel eenige
bedenking hebben ; maar hij heeft het in zijn geheel met to
groot genoegen gelezen, dan dat hij hierbij eenig minder belangrijk verfchil van gedachten zoude to kennen geven . De
Hoogleeraar zelf vindt het Diet noodig, zijne tegenfprekers
opzettelijk to wederleggen, en verklaart, zijn fchrijven over
deze zaak nu ook hierbij to laten beruseen . Och mogcen al-
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lea zoo wijs zijn 1 en mogt de waardige Man goede vrucht
van zijne edele poging zien!
De Vriendenkring in No . 2 vraagt aan den Heer D E c 0 C K,
of de Gereformeerden heden ten dage precies zoo moeten gelooven, als in 1618 en 1619 is vastgefteld . Is dit ernst of
fcherts ? Wegens den toon van dit niet kwaad gefchreven
ftukje belt Rec . over, om bet laatfte to denken . - De
Schrijvers van No . 3 en 4 treden als antwoorders op : Rec .
daarentegen meent , dat bet beter ware geweest noch to vragen , noch to antwoorden ; want de man verdient niet , dat
men zoo veel kennis van hem neme , en er is geen nut in
zulke twistfchriften to vermenigvuldigen . De Schrijver uit
Damear (waartoe die onverftaanbare naam?) beantwoordt de
vraag bevestigend, omdat dat vastgeflelde met de H . Schrift
overeenkomt : (maar dit blijft immers to bewijzen flaan?)
evenwel men behoeft er zich niet precies aan to hoitden, behalve in bet fondamentele ? (maar wat is dan fondamenteel ?
en wie heeft regt, om dit voor een' ander to bepalen?) Het
ftukje is voor bet overige omflagtig, en met veel uitweiding
over oude gefchillen . - Het antwoord in No . 4 is ontkennend, op grond van den aard van bet Protestantisme, dat
tegen alle overheerfchend menfcbelijk gezag in zaken van
Godsdienst blijft protesteren : met eene tegenovergeflelde bandelwijze (wie ooren heeft, om to hooren, die hoore 1) werkt
men bet Rooms ch-Trentifch e Catholicisme en Jezuitisme in
de hand. Het is duidelijk, krachtig en befcheiden gefchreven .
In No . 5 levert Inonirnus (1 . Inonyrnus" eerst in plat kreupelrijm , en verder in proza , een verflag van bet gebeurde ,
op den titel vermeld ; waarop nog eenige Aanteekeningen ter
opheldering en uitbreiding , en Waarheden , dat is bier anecdotes , D E c o c x betreffende , volgen . Rec . erkent , bet is
bij zulke zaken, als bier verhaald worden, wel eens waar
Diicile est fatyram non fcribere ; en bet kan ook zijn : Facit
indignatio verfum ; maar bet fatyram fcribere is toch ieders
zaak niet, even min als bet verfum facere ; en bij had wel
gewenscht, dat Anonymus dit een en ander maar inter amicos
gehouden hadde : bet eerfle daalt to zeer tot bet bas comique ;
de regte vis comica is er niet in : en is ook bet medegedeelde
der publieke mededeeling wel waardig? In den hierop volgenden Brief aan den Heel- D E c o c K en in bet ernflig wooed
is de Schrijver, bij billijke verontwaardiging, zeer ernflig,
maar ook wel eens wat al to bitter . Zijn ernflig woord is
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ook veelzins een waar en warm woord ; maar zijn vuur vervoert hem dikwijls, om van bet een op bet ander to fpringen. Zoo als bet boeksken in zijn geheel nu is, hadden wij
bet clever ongedrukt gelaten .
Orde en bezadigdheid vinden wij veel meet in No . 6,
waarin de Pred . T I M M E R zijne gedachten vooritelt in den
vorm van zamenfpraken tusfchen eenen vader en zijnen zoon,
die Student is . Na een uittrekfel uit eene Leerrede, over
bet wdl hooren van de Evangelieprediking, en na bet on .
derfcheid tusfchen den mystiek, den dweeper en den waren
Christen opgegeven to hebben, fpreken zij over de oorzaken
der godsdienftige dweeperij, en daaronder over bet zoogenaamde oude en nieuwe licht , over de algemeene omftandigheden, die op bet Nederlandsch volksbef'aan gedrukt hebben, over den oorlog, of eigenlijk den toeftand, waarin ons
Vaderland federt vier jaren verkeert, en over de Cholera ;
welk alles nog met de beantwoording eeniger vragen van
den zoon befloten wordt . - De Schrijver heeit zijn onderwerp wel niet uitgeput ; maar men vindt bier toch verfcheidene goede mensch- en zielkundige opmerkingen, met helderheid en befcheidenheid medegedeeld, die nuttige ftof tot
nadenken verfchaffen, en ons dit ftukje gaarne ter lezing
doen aanbevelen .
Denzelfden goeden geest ademt No. 7 : bet is eene eenvoudige, duidelijke en hartelijke Leerrede van den Pred . STEENs o F F , waarin bet natuurlijk en betamend gebruik van Christelijke Gezangen , bij de Pfalmen Davids , words aangeprezen . (Rec . zou met s TEE N H 0 F F , bl . 11, om welbekende
reden, liever zeggen : Israelitifche Pfalmen ; en is bet wel
zoo zeker, dat deze Col. III : 16 bedoeld zijn? vergel . 1 Cor.
XIV : 26.) Het gezegde wordt op de Evangelifche Gezangen der Hervormden in Nederland toegepast, met wegneming
van eenige bedenkingen . Met gepaste vermaning en waarfchuwing words alles befloten . - De Schrijver deed wdl met
de uitgave ; want, waar zulke aanprijzing thans nog noodig
is, kan zij nut ftichten .
Van zonderlingen aard is No . 8 . De eerfte helft is
eene vertaling van een ftukje van D . s c n u L T z, uit de
dllgem . Kirchenzeitung van 8 en 10 Febr. 1831, vooral dienende, om de ongerijmdheid van de hoofdftelling der Simonisten, dat bet Christendom (hetwelk zij niet eens regt kennen) thans onvoldoende geworden is, aan to toonen ; en
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voor dit oogmerk Iaat bet zich met goedkeuring lezen . --Hierop Nat de Vertaler als eigen werk volgen (bl . 33-68)
eenige aplwristnen, of korte flellingen, tot het vorige fllrk
betrekkelijk, of daaruit afgeleid, ten getale van 32 . Hoe zij

dienen moeten voor hetgene, dat op den titel flaat, betufgt
Rec . Diet to begrijpen : de 22 eerfte bevatten wet eenige bekende en over 't geheel goede opmerkingen over de verwarring, ten alien tijde, van menfchelijke meeningen met het
reine Christendom zelf ; over de gefchiktheid van hetzelve
tot beftendigen voortgang ; over de afdeelingen, en toch de
mogelijke vereeniging der Christenheid ; maar over zamenhang
tusfchen St . Simonisme en tegenwoordige kerkelijke woelingen , zoo die al door iemand denkbaar ware, is bier geen
woord to vinden . De Heer P O S T H U M U S zegt wet in bet
Voorberigt, ,, dat hij de oorzaken diet bewegingen (van bet
• St . Simonisme en de beroeringen bij de Hervormden in ons
„ Land) vindt in des menfchen natuur en behoefte aan idts
„ beters en volmaakters , dan de oude en verouderende vor_
• men van bet kerkelijk teerftelfel en al bet aardfche haar
• geven kunnen ;" Inaar dit is Rec. nog minder begrijpelijk,
want hij meende, dat joist her verlangen der bewuste woelende partij is , die „ oude en verouderende vormen van fret
,, kerkelijk leerftelfel" in alle kracht to herftellen . -- Nog
verder wijkt de Schrijver van dat zoogenaamde verband af,
wanneer hij in de overige ilellingen fpreekt over de Synoden,
en over de Formulieren van Eenigheid, die hij wil afgefchaft
hebben. Van de eerfle zegt hij , naar Rees . oordeel , veel to
fterk, (bl . 55) dat „ in dezeive alien nooit de geest van
„ Christus, maar een geest van heerschzucht, twist, bitter„ heid en vijandfchap tegen de vrijheid, in meer of mindere
„ mate, voorzat :' om bet kwade noeme men Diet alles
kwaad, en verwerpe her goede Diet! Ten opzigte van de
laatfle , vaart P 0 S T H U M U s hevig en bitter uit tegen den
Pred . RE D D I N G I U S, omdat hij gefchreven heeft, dat die
Formulieren „ geen regelmaat des geloofs, maar een band
„ van vereeniging zijn," welk laatfte zonder bet eerfte P o sT H U M U S voor onbeftaanbaar houdt ; en verder tegen bet bekende Formulier van Verklaring voor de Candidaten, door de
Hervormde Synode van 1816 opgelleid . Rec . heeft, als Letteroefenaar, geen lust, om zich in dezen Formuliertwist to
mengen ; maar moet nogtans den aanmatigenden en beleedigenden toon , die noch in bet Rijk der Letteren, noch vooral in bet
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Rijk van C H R I S T U S past, en wel die hier tegen eenen zeer
achtingwaardigen Medebroeder, en tegen bet achtbare hoogfe
Beftuur der Nederlandfche Hervormde Kerk gevoerd words ,
zeer afkeuren . Ook acht hij zich niet geroepen, om de boveugenoemde Synodale verklaring to dezer plaatfe to beoordeelen ; maar hij vindt bet nogtans niet noodig, daarin, met P o sT HUMUS en anderen , eene Jezuitfche refervatio mentalis to
zoeken, en to beweren, dat men dus den Koran wel onderteekenen kan : deze toch ontkent Gods Woord in then zin, als
bet voor de Christenen beflaat , en neemt een geheel ander
hoogst principium cognoscendi aan, bet voorgewende Woord
van God aan M 0 H A M M E D . Daarenboven, zegt die bewuste
verklaring wel iets anders, dan zij in den zuiveren geest van
bet Protestantisme zeggen moet ; de leer ja , die in de Formulieren van Eenigheid vervat is , maar die, naar derzelver eigene
grondbeginfels , Diet anders dan aan bet Woord van God
moet getoetst , daarnaar beoordeeld, daarnaar aangenomen of
verworpen worden? (Zie Belijdenisfe des Geloofs der Gereformeerde Kerken in Nederland, Art 7 en 32 .) - Ziet daar den
hoofdzakelijken inhoud van dit boekje! Tusfchen deszelfs beide deelen kan Rec. dus Been ander verband vinden , dan dat
de Heer P 0 S T H U M u S dezelve zamen uitgegeven heeft : hij
doet intusfchen gaarne hulde aan 's Mans welmeenende bedoeling tot handhaving van bet Christendom, al kan hij de
gepastheid en noodzakelijkheid van bet aangewende middel
juist niet inzien .
No. 9 . Toen Rec . dit boeksken bet eerst in handen kreeg,
viel toevallig zijn oog alleen op de eerfle woorden , die op den
gelen omfag to lezen faan : De algemeene Bededag (18 Junij
IM) : dit bragt hem onwillekeurig voor den geest : De algemeene Bededag in Nederland (2 December 18392) ; hij verheugde zich reeds , dat hij door een keurig voortbrengfel van
onzen geliefden Volksdichter T o L LEN S verrast werd ; en
hij dacht er niet aan, om bet onder de rubriek der boven gemelde fchriften to rangfchikken . Doch hoe vond hij zich ,
ja , teleurgefeld door den naam van eenen hem gansch onbekenden, maar ook fchadeloos gefteld door den heerlijken
inhoud ! ! In plaacs van recenfie , wil hij fechts eenige ftaaltjes geven, en den Lezer laten oordeelen, of er niet een
tweede T 0 L LEN s onder ons opgefaan is . - Dat gij in bet
1fe couplet, beginnende : Daar waait van kerk- en torenfpits, niet gezegd vindt, wat er waait, moet u niet hinde-
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ren,

Lezer! dit is eene dichterlijke vrijheid : aangevuld leest
gij bet in T 0 L L E N s' laatfte couplet . Maar vindt gij bet volgende, van bl . 4, niet zeer fchoon en populair?
Door 't heesch gefchrei uit 't bidvertrek,
En vloeibre kogels , wier gelek
Niet knetterden door 's vijands benden
Maar rolden op den bodem neer,
Van waar die tot hun Bondgod weer
Met meer dan koog len vaart nog renden .
Der vaad'ren God dacht aan 't geroep,
Want uit paleis , uit flulp en floep ,
Werd fmeekend 't och en ach gezonden, enz .
of bet volgende, bl . 8 :

De lauw'ren door hen zuur geplukt,
Hun lof , de Godheid toegedrukt,
't Was al uit, door en tot den Heere!
Maar thans in deez' verlichte eeuw
Maakt men een ophef en gefchreeuw ,
Als of wij go6n of eng'len waren.
Men werkt en ftrijdt in eigen kracht,
Kortwiekt Gods eer, verkleint Gods magt,
Wil Christus met den duivel paren .

Of wilt gij een ander proefje uit bl . 14, nadat de ,, nealo .
gen ," de „ godlooch'naar, Neerlands atheist," de „deist,"
de ,, dwalende naturalisten," de„ fceptici en pyrrhanist ," en
bet „ ontelbaar kett'ren tal" (zoo flaat er alles letterlijk!)
elk hun befcheiden deel gekregen hebben :
Het helsch gefpuis , de Ariaan ,
Schaart zich weer onder de afgodsvaan,
En trekt op Neerlands grond ten flrijde .
Gods eervertreder, held Socijn,
Vereend met 't moordrot van Armijn,
Is 't Protestantendoms geleide .

Behalve meer, leert gij hier nit deze bijdrage tot de Nederlandfche Kerkgefchiedenis, dat Profesfor A R M 3 N I u s bet
hoofd van eene bende flruikroovers en moordenaars geweest
is, welke nog beftaat, en bet Protestantendom escorteert . --
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Rec, is verlegen met den overvloed van fchoonheden, die
hij mededeelen kan ; maar gij roept hem zeker toe : Uit den
klaauw kent men den leeuw I Sufrcit !

Proeve eener Lofrede Op F R . H E M S T E R H U I S ; door F . H .
TYDEMAN, Rector der Latijnfche Scholen to Tiel. Te Leiden, bij S . en. J . Luehtmans . 1834. In ki. 8yo . XII en
80bl.fI- :

Met even veel genoegen als belangflelling heeft Referent

deze Proeve eener Lofrede op een' to weinig gekenden en
zoo hoogverdienflelijken man gelezen . Hartelijk wenscht
hij, dat de weluitgevoerde arbeid van den Tielfchen Rector
T Y D E M A N iederen lezer van kennis en befchaving moge
opwekken , om onzen onvergetelijken landgenoot , den Vorst
der enkel practifc1'e Wijsgeeren , F R A N S H E M S T E R H U I S,
op den regcen prijs to leeren flellen, en deszelfs zoo finaakvolle als leerrijke en heilzame fchrifcen met meerderen ijver
to beoefenen en bepeinzen : want waarlijk daardoor behoeft
niemand van de meer theoretifche fludie der Wijsbegeerte to
worden afgefchrikt . De bekwame Lofredenaar zou mogelijk wdl gedaan hebben, met die tweederlei foort van Wijsbegeerte to onderfcheiden, aan elke foort hare eigene waarde toe to kennen, en de verdienflen van H EM S T E R H U I S
als practisch Wijsgeer vervolgens in het licht to flellen . Hot
heeft or nu wel iets van, alsof de practifche tegen de
theoretifche beoefening der Wijsbegeerte, even of zij daaraan
vijandig ware, wordt overgefleld, en de laatfle als van weinig waarde befchouwd wordt . Hot onderzoek incusfchen naar
den aard en de grenzen van ons kennen en weten, ja naar al
de wetten van onze redelijk-zedelijke natuur, gelijk dat door
RANT en anderen ondernomen is, moge minder bevattelijk
voor het algemeen zijn, moge zekere afgetrokkene wijze van denken noodzakelijk maken, hot is toch voor den
Wijsgeer, in den volflrekten zin des woords, onmisbaar .
Doch de geachte Schrijver fchijnt op het grondgebied der
theoretifche Wijsbegeerte minder to huis to zijn . Waar hij
ons de bepaling van hot fchoone, zoo als die door HEMS T E R H U I S gegeven wordt, (bl . 34 der Lofrede) mededeelt,
herinnerden wij ons betgeen B o U T z R W E K fchrij ft (Grond-
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beginfelen der Leer van bet Schoone, to Leiden, bij 1, c,
1830, Ifte D . bl. 25 en volg .) over bet Idee
Het bevreemdde ons geenszins , bl . 52
van bet Schoone .
der Lofrede, de taal van K A N T ingewikkeld to hooren noemen ; maar wel, de Bovennatuurkunde van CON D I L L A C ,
de oppervlakkigfte, die er beflaat, als duister to zien afgemaald . Men vergelijke bier Philofophie de KANT, ou
CIJFVEER,

principes fondamentaux de la philofophie tranfcendentale,
par CHARLES VILLERS . Utrecht, VAN DER MONDE,
1830. Premiere partie, p . 145-151, vooral de noot op

p . 148 . Tegenover de oppervlakkige Wijsbegeerte der En .
cyclopedisten llelde H E M S T E R H U I S cene algemeen bevattelijke practifche Wijsbegeerte , doch die, naar ons inzien,
den denker vender- moet Leiden , en hem aanfporen , om, in
den eigen' geest en getrouw aan dezelfde beginfelen, tot
diepere onderzoeki ngen over to gaan ; terwijl bet geletterde,
maar echter min afgetrokken denkende publiek zeer wel
kan blijven ftaan op de hoogte, waarop de Hollandfche
SOCRATES bet langs eenen weg, met bloemen beftrooid,
gebragt heeft . Niet de practifche, alleen de theoretifche
beoefening der Wijsbegeerte kan ons met KANT overtuigen van de onderwerpelijkheid van tijd en ruimte, als enkele vormen onzer in- en uitwendige waarneming : en intusfchen, hoe vruchtbaar is deze kennis ! Hoe wordt de
grens van ons weten, de aard onzer kunde daardoor aangewezen, de mogelijkheid en de aanwendbaarheid van elke wetenfchap daardoor op vasten grondflag gevestigd, of anders
bet ijdele en herfenfchimmige er van aangetoond ! Zelfs de
verfchijnfelen van bet Somnambulisme en Magnetisme worden
opgehelderd . De ganfche betrekking tusfchen de geestenen zinnenwereld, en de werking der redelijke wezens op
elkander, words er uit verklaard, of ten minfte begrijpelijk
gemaakt. Men blijve flechts niet ftilftaan, waar KANT en
anderen bet deden ; men wandele en werke rustig en regelmatig voort . De blinddoek zal voor onze oogen wegvallen , en de waarheid zal ons tegenilralen ; Diet gelijk zij is
in zichzelve , want zoo kan c O D alleen baar kennen , maar
gelijk zij aan bet eindige wezen verfchijnen kan en moet .,
niet alleen bier, maar ook in hoogeren werkkring ; daar toch
bet eindige wezen nimmer GODE ten voile gelijk wordt, en
dus flechts zoodanige voorftelling ontvangen kan, waarvoor
bet vatbaar is . Mogelijk zal de Heer T Y DE M A N onze mee-
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ning begrijpen . Hij horde het ons ten goede, dat wij gefproken hebben zoo als wij dachten . De Lofrede , als zoodanig, komt ons voor welgeflaagd, geleidelijk en fchoon
gefteld, ja den vereeuwigden F R A N S H E M S T E R H U I S
waardig to zijn,
Proeven betrekkeljk de Staathuishouding in Nederland : door
Mr. D A A M F O C K E M A, Lid van de tweede Kamer der
Staten Generaal. Te Leeuwarden, b j J . W . Brouwer . 1834 .
In gr. 8vo . VIII en 74 bl. f : - 80 .
De l'autocratie de la presfe et des moyens d'organifer fon
action pdriodique et commerciale, dans 1'intdrdt de la flabilicd des tats et de la prospdritd des peuples, par G . L(I B R Y
B(A G N A N O) . La Haye, chez A J. van Weelden, et chez
l'Auteur . 1834 . gr. en 8vo . LX et 574 p . f 5- :

M et een gemengd gevoel van goedkeuring en fmart hebben

wij , in bet algemeen, de Jlaathuishoudkundige Proeven van
den geachten F O C I. E M A gelezen . Wij bejammeren , dat
's mans woorden zoo weinig bijval mogten vinden . Mogelijk zijn daarvoor goede redenen, doch wij kunnen daar niet
over beflisfen . De Schrijver trooste zich , in zijne vrijwillige
rust, met het denkbeeld : Ik heb, naar mijne overtuiging,
alles ten beste des Vaderlands gezegd en aangewezen, wat
ik meende niet to mogen verzwijgen of onopgemerkt to laten .
Ook het werk van den Graaf L I B R Y B A G N A N O heeft
ons belangflelling ingeboezemd . Over zijnen twist met den
Heer L E J E U N E willen wij niet oordeelen : wij fpreken over het werk als geheel en over deszelfs flrekking .
De perfoon des Schrijvers komt bij ons almede niet in aanmerking . Wij wenschten wel, dat de in Frankrijk, onder
invloed van partijfchap, tegen hem in der tijd geflagene onteerende vonnisfen onregtmatig mogten zijn geweest ; doch al
heeft hij dezelve verdiend, dan is het bier alleen de vraag,
wat hij to dezen aan de regeringen, inzonderheid aan ons
eigen befluur, ten opzigte der drukpers aanraadt ; terwiji hij
ten minfte in ons land zich als inwoner onberispelijk fchijnt
to hebben gedragen . Des Schrijvers inzigten en wenken, dan,
komen ons voor ernflig onderzoek to verdienen . Zijn voor-
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11el tot oprigting eener normale Drukkerij , op beteren voet
dan voorheen, in ons Vaderland, mag wet overwogen worden. In beginfel zijn wij bet met hem eens, dat de misbrui .
ken der drukpers door de drukpers zelve bet beste kunnen
worden be[lreden ; dat de zoogenaamde ministeridle dagbladen en gefchriften even zoo min als de Carlistisch-legitimistifche daartoe gefchikt zijn, en dat bet door hem aangewezene middel veeleer, dan eenige cenfuur of ge[lrenge wet,
tot hec heiizame doel zou geleiden. Te voren hebben wij
gegist, dat L I B R Y de Schrijver van la Canne magique was,
en ons tevens verontwaardigd , zoo over de abfolutistifche
flrekking, als over taal en ilijl van dat, overigens niet geheel verwerpelijke, werkje . Maar L I B R Y geeft, bl . 214-216
en bl. 245, eene gegronde kritiekk van dat boeksken, en
wijst its Schrijver zekeren D E F • ** (DE F o E R E ?) aan .
Trouwens, wij moeten erkennen, hoezeer wij anders LIBRY
fleeds van gehechtheid aan bet volflrekte gezag verdachc
hielden, in bet hier'aangekondigde gefchrift eenen geest van
gematigdheid to hebben gevonden, die met bet ware liberalisme in geenen deele ilrijdig is . Hij wit den menfchelijken
geest niet aan banden leggen, maar ijvert flechts tegen die
zucht tot omvercverping van alle beflaande inrigtingen, welke
de Jakobijnen kenmerkt, die zich als Liberalen voordoen,
fchoon zij waarlijk de vrijheid belagen, die nimmer van
orde en regt mag worden afgefcheiden. - Meermalen klaagt
de Schrijver, to regt, over de menigte der drukfeilen in de
hier to lande, vooral in de bij de Belgen uitkomendewerken :
en hoewel hij, in ons exemplaar, veel met de pen verbeterd
heeft, is ook dic werk nog vol drukfouten . Q U I N T I L I E N
(p. 141) voor QUINTILE Of QUINTILIUS VARUS houden wij voor eene fchrijffout : want vats Q U I N T I L I A N U$
kon hier de fpraak niet zijn .
Esfal fur la beautd morale des po8fies de P I N D ARE, par
P . VAN L I M B U R G B R O U W E R. Traduit du Hollandois ,
etc . Bruxelles . 1830. petit en 8vo . 138 p.
Altijd verheugt zich Recenfent, wanneer hij, tot flaving
van onzen letterkundigen roem bij de buicenlanders, eenig
welgefchreven werk in deze of gene, inzonderheid in de algemeen bekende Franfche, tail gelukkig vertolkt ziet . Dit
Z z
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is ook thans weder bet geval met de Proeve over de zedelijke fchoonheid der gedichten van p I N D A R U s door den
Beer VAN L I M B U R G B R o U W E R, waarvan wij bet genoegen hebben, fchoon laat, eene bevallige vertaling in bet
Fransch bier aan to kondigen .
Nadat de Schrijver eerst had aangetoond, hoc p I N D A R U s
zich bevlijtigt, bet aanftootelijke nit de in omloop zijnde
mythen weg to nemen, en aan dezelve eene zedelijk-godsdienflige ftrekking to geven , wijst hij vervolgens aan , hoe P I N.
D A R U S overal zijne eigene verhevener begrippen van de natunr der Goden, hun voorzienig beftuur, de onfterfelijkheid
der ziel en de vergelding bier namaals infchuift, en hoe hij
grondbeginfelen van vroomheid , regtvaardigheid , billijkheid ,
edelmoedigheid, weldadigheid en alle maatfchappelijke deugden Reeds zoekt in to fcherpen ; terwijl ook bet zedelijk karakter van P I N D A R U S, tegen der Oude-Geletterden (Grammatici) aantijging van hebzucht en gierigheid, wordt gehandhaafd .
Tot eer onzer taal bet volgende . B1 . 37 ftaat in eene vertaalde plaats nit P I N D A R U s : La belle Venus , en hierop
vindt men deze aanteekening : 11 est abfolument imposfible de
rendre en Franfois les compofds Grecs, que la langue Hollandoife imite avec taut de facilitd . 11 y a ici daps le poeme
uoyvpon(Lx (zilvervoetig) . l'Epithete aux pieds d'argent a quelque chofe de fs force , que f ai cru devoir l'omettre . (Note
du Trad .)
Hetgeen er ftaat bl . 129 : Si nous voulions faire 4 P I ND A R E un reproe/e de . . . tot : Quant au poeme fur les heteres
de Corinthe, heeft uit den aard der zaak lets ftuitends voor bet
Hollandfche hart . Echter willen ook wij even min, als z wI riG L I U s, den Hemel voor eenen P I N D A R U S fluiten ; en
gaarne zeggen met een' beroemd' Kerkvader : „Er waren Christenen (d . i . achtenswaardige lieden) vddr J E Z U S C H R I S T U S ."
Tribut de regrets paye par le confistoire de l'dglife Wallonne
d'Utrecht a la memoire de Mr . L . F . V E R E NET, Candidat
du faint-Ministere . Au profit des pauvres de 1'eglife .
Amilerdam , chez C. A. Spin . 1832 . gr. en 8vo . XVI et 37
p . f : - 75 .

Ooze verdienfteiijke landgenoot v
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Zwitferland was opgekweekt, maar in 1816 naar zijn vaderland
was teruggekeerd, om daar de verdere opleiding to ontvangen ; die in 1822 Zwitferland op nieuw had bezocht, waaraan
wij de fraaije voortbrengfelen zijner pen : Un jour en Suisfe,
en C/zarles, nouvelle Helvetienne, to danken hebben ; hij,
die in 1830 als Student op de Utrechtfche Hoogefchool den
eereprijs verworven had voor eene Latijnfche verhandeling tot
beantwoording der vraag : Quaenanr fuir Hierarchiae Romanae, nzedio feculo XI, ante G R E G 0 R I U IM VII , conditio et
auctoritas ? Quarn fsbiit , illo auctore , commutationem P hij ,
die als Candidaat tot de Heilige Dienst reeds twee proeven
van roerende kanfelwelfprekendheid gegeven had, ontfliep
den 2 April 1832, in den ouderdom van 31 jaren, hartelijk
betreurd door allen , die hem hadden gekend . De Kerkeraad
der Walfche Gemeente to Utrecht befloot zijner plegtig to gedenken . Niet alleen deed de Weleerw . V A N D E R B A N K eene
korte, dock treffende aanfpraak bij deszelfs graf, op den 6
April 1832 ; inaar den 8 April daaraanvolgende hield hij eene
aandoenlijke en fierlijke lijkrede in de Walfche kerk to Utrecht,
naar aanleiding van L u c. XXIII :` 28 : weent niet over nr j!
Deze lijkrede words to gelijk met gezegde aanfpraak, benevens een kort doch volledig levensberigt des overledenen,
insgelijks door v A N D E R B A N K, en tevens met de laatfle
leerrede van wijlen V E R E N E T , ten voordeele van de arme
leden der kerk, alsnu door den druk gemeen gemaakt . Die
laatfle leerrede van V E R E NET was blijkbaar opgefleld in bet
vooruitzigt van zijnen dood ten gevolge der kwaal, die hem had
aangetast ; zij werd in de Walfche kerk to Utrecht uitgefproken 18 Maart 11 . , en had tot onderwerp de woorden van
den Zaligmaker, J o H . XVII : 1 : leader! het uur is gekoTot een bewijs , hoe veel de Walfche Gemeente
mnen .
verloren heeft, en welk een Leeraar er van den jeugdigen
V E R E NET to wachten was, deelen wij bet volgende mede
„ Cependant, fans f'en apercevoir, ils font dejh parvenus fur
la hauteur de la montagne des oliviers" &c . „Notre Seigneur
est feel ; plus eleve au desfus des miferes humaines par
la ferenite de fon Ame que par la haute pofition ott it fe
trouve, fes pieufes meditations embrasfent d'un trait tout ce
qu'il a fait pour le genre humain, et tout ce qu'il lui reste
encore 2 faire" &c . Nu volgt weldra eene fchilderachtige
plaatsbefchrijving, in verband gebragt met de voornaamfte
voorvallen nit de gefchiedenis van j E z u s' lijden. ,, Malgre
Zz 2
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tant de tdmoins des fouffrances qui 1'attendent , lame de
CHRIST est calme" &c .
,, Mais, quel fentimpd
f'emparer
fon
9me?
11 a jetd tin regard fur
vient
de
ble
fes chers Ap6tres, fur ces faibles brdbis, qui vont bient6t dtre disperfdes et fdpardes de leur Berger" &c . ,, Tonchant fpectacle! nous voyons ici notre divin Sauveur dprouvant ces douleurs, ces regrets, ces inquidtudes que noun
resfentons nous mdmes, lorsque nous devons quitter tout
ce qui nous fut cher" &c . „ Mais pour nous , lorsque
l'heure de la fdparation est venue, c'est alors que I'heure
des fouffrances est 3 fon terme ; pour j i s u s , au contraire ,
c'est 4 l'heure de la fdparation que celle des fouffrances
commence ; ii le fent, ii le fait" &c . , Pere 11'heure est
Chrdtiens ! que de grandeur dans ce
venue! f'dcrie-t-il .
pen de mots ; ah ! n'allons pas plus loin ; fi nous nous pd .
ndtrons de toils les fentimens que ces feules paroles renferment, nous ne quitterons pas ce temple, fans que le
calme, la rdfignation et la confiance, qui les dictdrent, ne
descendent dins nos propres coeurs . Pour cet effet nous
reconnaltrons fuccesfivemenc dans ces touchantes paroles
PPrej l'heure est venue! I . 1'expresfion de la fagesfe, qui
a fu prdvoir le jour d'dpreuve et d'afBiction ; II . le langage de la refignation, qui fait fe foumettre aux fages ddcrets de la Providence ; I II . l a voix de la confiance, qui
fait que tout tourne au biers de ceux qui aiment Dieu .
Aprils avoir reconnu ces faintes dispofitions dans fame de
notre Sauveur, i 1'entrde de fes fouffrances, nous nous ef.
forcerons d'en ddduire fuccesfivement, et dans le meme ordre, les fentimens qui doivent nous animer, dans nos propres tribulations prdfentes on futures ." Die punten worden
behoorlijk, eenvoudig, roerend, fierlijk en zielverheffend
uitgewerkt . En hoe ongevoelig had ons de redenaar op
bet ftandpunt gebragt ; hoe natuurlijk is de verdeeling der
rede, en hoe ligt alles in den tekst, wat er Hit ontwikkeld words
Ook bet uiterlijke van bet werkje verdient alien lof . Alleen bl . VII van bet levensberigt leze men, voor l'occafion
favorable que lui fut fournie, l'occafion favorable qui lari
fut fournie . Wij betuigen den Kerkeraad en den Heere VAN
D E R B A N x onzen dank voor de uitgaaf deter Lijkhulde .
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Over bet Volkslied W lhelinus van Nasfauwen , door R . H .
VAN S O M E R E N , to Rotterdam ; net eene Bijdrage door
Mr. P . A . B R U G M A N S, to Amflerdam . Te Utrecht , b
L . E . Bosch . 1834. In gr. 8yo . IV en 56 bl. f : - 90.

D

it werkje behelst vooreerst eene gefteendrukte plaat, gevolgd naar de oorfpronkelijke gegraveerde in den Gedencklank van A. V A L E R I U S ; 2° voorrede van den Heer V A N
S 0 MERE N ; 3 0 over bet volkslied Wilhelmus van Nasfauwen, door denzelfden, waarbij de Schrijver tracht to bewijzen, dat COORN,HERT de dichter, dat zekere CHART R E S of CHARLES de componist van her Wilhelmus, en
dat die componist een Nederlander was ; 4 0 bijdrage van
den Heer Mr . B R U G M A N S, houdende bedenkingen tegen her
geflelde van VAN S 0 NI E R E N, doch aizoo, dat ook deze
nog eerder C O O R N H E R T dan A L D E G O N D E voor den dichter houdt ; 5 0 verfchillende tekflen van her Wilhelmus in
her Geufen-lietboeck en genoemden Gedencklank, met nog
latere woorden op dezelfde zangwijs in bet Geufen-lietboeck ;

nieuwe woorden op die wijs, door V A N i O MERE N ;
7° twee muzijkplaatjes, her eerfle van de muzijk in den
Gedencklank opgeteekend, en her tweede van de muzijk
voor bet lied, zoo als her thans gezongen words . .-- Schoon
hulde doende aan de fcherpzinnigheid van den Heer V A r
S 0 M E R E N, komen ons de bedenkingen van den Heer B R U GM A N S gewigtig voor, en zouden wij ons best met hem
kunnen vereenigen . Gaarne willen wij echter her oordeel
nan den onderzoeklievenden lezer overlaten ; en is die geheel van de juistheid der ftellingen van den Schrijver over60

tuigd, dan blijkt daaruit op nieuw, hoe ligt men over her
genoegzame van een gefchied - letterkundig bewijs verfchilBij her fleendrukprentje fchuilt denkelijk eene
len kan .
drukfout in den regel

Voer, u eed, u trouw voor 't Land dock wet bewaerd .
De woorden op bet oude volkslied, door VAN SOMEREN,
bebben op bet oude lied veel vooruit in beknoptheid en
gefchiktheid voor onzen tijd, doch ftaan, naar ons gevoel,
in dichterlijke waarde er verre beneden, fchoon zij natuur-
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lijk vioeijender zijn geverfificeerd . Dier, fchoon een lie .
velingswoord van T o L L E N S, is voor dierbaar niet duidelijk genoeg in een volkslied . Hij firekt ons tot een RADER
fchijnt ons in couplet 2 fechts to flaan om to rijmen op
vader, en dat geheele couplet is rijker in woorden dan gedachten . Kampanje (coupl. 3) is een ongelukkig gekozen
bastaardwoord tot Him op Oranje .
Wij wenfchen rijke loaning
Hem van Gods vaderhand .
bevalt ons niet in bet laatfle couplet : zoodat wij met die
nieuwe woorden geenszins bijzonder zijn ingenomen .

De Gefchiedenis der .Toden, naar het Fransch Van L . P . Graaf
DE SEGUR, door 1 . DE BREET . Te drnhem, b~ C . A .
Thieme . In kl. 8vo. 365 Bl. f 1 .80.

In een land, waar zoo wet de ligtzinnigheid als de Gods-

dienst van een groot gedeelte van deszelfs bewoners beletfels opleveren tegen bet befluderen door de jeugd van de
Joodfche gefchiedenis uit de Heilige Schrift zelve, kan misfchien bet werkje, dat wij thans aankondigen, groot nut
geflicht hebben ; daar kan zelfs de vervaardiging van dit
werk als een verblijdend verfchijnfel aangemerkt mogen worden ., zonder dat er daarom bij deszelfs overbrenging in
onze taal dringende behoefte beflaat . Alleen de voortreffelijkheid der behandeling kan, bij al bet goede, dat er in
onze taal zelve aanwezig is, zulk eene overbrenging lof
doen verwerven . Op den lof van deze voortreffelijkheid
kan, naar ons oordeel, deze Cefchiedenis der .Toden geene
aanfpraak maken . De flijl is, gelijk dit van den ook bij ons
met roem bekenden D E S E G U R to verwachten is , zeer on_
derhoudend , en de Vertaler heeft eene goede overzetting
van bet werk geleverd . Maar om op eene nuttige wijze
den uitmuntenden Bjjbel voor de Jeugd van v A N D E R P A L M
to kunnen vervangen bij hen, die niet in de gelegenheid
zijn om zich dit werk aan to fchaffen, moest deze zoo belangrijke gefchiedenis met meerdere naauwkeurigheid behandeld zijn . Wij gaan bet een en ander aanvoeren tot (laving
van ons oordeel .
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Reeds in bet begin van bet boekje vinden wij bet verderf van bet menschdom v66r den Zondvloed dus befchre_
vent „ afgoderij en bijgeloof werden atom gehuldigd ." Wij
voor ons gelooven , dat bet bijbelfche verhaal meer grond
geeft om hier to denken aan Godverloochening, aan een geheel verzaken van alle gedachten aan en vereering van bet
Opperwezen . Verre zij bet van ons , dit gevoelen als uit
gemaaktc zeker to willen opdringen ; maar zelfs de door den
Vertaler to regt geprezen V A N D E R P A L M fpreekt zoo niet
ex tripode, wanneer hij In zijnen B jbel voor de Jeugd zegt
„ Men moge bet dan onzeker flellen , of de zondaars v66r
„ den vloed reeds afgoderij pleegden , maar men doet al .
„ thans voorzigtig, met dit niet, alsof er aan bet tegendeel
„ geen twijfel ware , flout weg to ontkennen !"
Daar, waar bet bijbelfche verhaal voor de jeugd toelichting behoeft, om nut;ig to zijn en belang to wekken,
ontbreekt dezelve doorgaans geheel en al . De oude randteekeningen van den zoogenaamden Statenbijbel zetten aan
bet verhaal der worfleling van J A c o n , Gen . XXXII, nog
meer licht bij , dan bet berigt, dat wij bier vinden . Geen
enkel woord is er bijgevoegd, om den jeugdigen lezer bet
wijze en goede van Gods handelwijze met J A c o B to doen
opmerken.
Van JEHU zegt de Schrijver : ,, God had hem laten vborfpellen (dus niet gebieden ?) , gij zult bet huis A C H A B S
uitroeijen ." Een oogenblik daarna fpreekc de Schrijver
van ,bet gebod des Heeren," en verhaalt, dat ,, J E H U
(zeker ten gevolge van dit gebod?) zijnen Koning JORAM
doodde, fchoon deze hem den vrede kwam aanbieden ;"
eindelijlt beet bet weder : „ de wreede J E H U liet de zeventig zonen van ACIIAB bet hoofd afhouwen ." Kan nu
zulk eene verwarde voorflelling iets bijdragen, om der jeugd
j E H u uit bet regte gezigtpunt to leeren befchouwen ? Ook
keuren wij bet af, dat er, zonder eenige teregtwijzing,
zoo gedurig gefproken words van Gods toorn en de bevre.
diging van Gods toorn, en gelooven, dat deze fpreekwijzen,
gebezigd zonder dat men de jeugd reeds vroeg gewent,
om aan dezelve eenen Gode waardigen zin to hechten, aanleiding geven tot harde, ruwe voorilellingen van bet Op •
perwezen . Daar, waar de Schrijver bet geleide van bet
bijbelfche verhaal geheel mist, worden de bouwfloffen der
gefchiedenis met nog veel minder oordeel to zamen geflanst .
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(Met verlof : Utar post alio, fi invenero melius, zeide crcERO eens .)
Nog diene, tot eene proef, her volgende, voorkomende
in her verhaal der verovering van Jeruzalem door T I T U S
• De gefchiedfchrijvers verzekeren ons, dat deze droevige
„ gebeurtenis van groote wonderteekenen is voorafgegaan .
• Eene buitengewoon groote ilaartfl:er vertoonde zich een
• geheel jaar boven de (lad ; op her paaschfeest had men
• eene koe, die ten offer geleid werd, een lam zien wer„ pen ; omtrent de zesde uur van den nacht ging de oost• poort des tempels , die van koper en zoo zwaar was,
„ dat twintig mannen ze naauwelijks konden fluiten, van
„ zelve open, fchoon met zware floten en ijzeren boomen
„ gefloten ; de belegerden hadden, kort na den hoogtijd op
„ den 27 van Mei, voor zonnenopgang, bet geheele land
„ over, in de lucht eene menigte wagens met gewapend
• yolk dwars door de wolken zien rennen ." Een boekje,
dat zulke legenden, alweder zonder eenige teregtwijzing,
bevat, wenscht de Vertaler gerangfchikt to zien onder de
nuttige en doelmatige leesboeken voor de jeugd
Dat D E S E G U R , bij de befchrijving van bet lot, dar,
den Jeden na hunne verflrooijing in alle landen trof, zwijgt
van de befcherming, die aan dic yolk, reeds terilond na
de flichting van ons voormalig Gemeenebest der vereenigde
Nederlanden, in ons vaderland to beurt viel, door welke
onze voorouders zich zoo voordeelig van bijna alle volken
van bet Christelijk Europa hebben onderfcheiden, en bet
doer voorkomen, alsof de .Toden her eerst, federt den invloed der Franfche omwenteling, hier to lande dragelijk
hadden, is eene miskenning, die de Nederlander reeds gewoon is, vooral van den Franschman ; maar dat een Nederlander, die voorgeeft vrij to vertalen, her in dit opzigt
ontbrekende niet vergoedt, is niet zeer nationaal . De Heer
DE BREET zou zich vrij war meer aanfpraak op den dank
van zijne landgenooten hebben verworven, indien hij her
onderwijs van zijnen hooggefchatten Leermeester VAN DER
PALM zich ten nutte gemaakt had, door, met behoud van
her goede van her oorfpronkelijke, hun iets meer bruikbaars
to leveren, dan deze overzetting van dic in vele opzigten
zoo gebrekkige werk . Er zijn menfchen, die meenen, dat
kortheid regt geeft op onvolledigheid en onnaauwkeurigheid,
en dat men, voor de jeugd fchrijvende, kinderachtig mag
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lzijn : van deze dwaling is dit werk een treurig of belag,chelijk voorbeeld .
Y?jf Yerhalen, ten gefchenke aan leesgrage Landgenooten
in wren van uitfpanning. Door P . M O E N S . Te Ha arlern, by de Wed . A . Loosjes, Pz . In gr. 8vo . 194 BI.
f 2 - 40 .
Met voile ruimte kunnen wij deze virf Yerhalen aanprijzen aan Landgenooten, welke, in uren van uitfpanning,
gaarne lets goeds lezen . Trouwens de naam der algemeen
en to regt geachte Schrijffler is reeds aanbeveling genoeg .
Beminnaars van aangename en tevens nuttige lektuur kennen buiten twijfel dit werkje van PET R O N E L L A M O E N S .
Of mogt hetzelve nog niet algemeen bekend zijn geworden, zoo wenfchen wij door onze, offchoon late, aankondiging lets toe to brengen, om zulks to bevorderen .
Met ongemeen veel genoegen hebben wij de vrhalen gelezen, waarin voor verfland en hart voedfel is to vinden .
De opfchriften zijn : Ware Christelijke Codsdienfligheid,
of Karel en Diederik ; Hector en Ida, een tafereel uit vroegere tijden ; Cornelia Maria en Willem ; de Pooroordeelen
vernietigd, of de Familien Dasfenveld en Rozijn ; de Negerflaven . Wij achten bet onnoodig, den inhoud nader op
to geven . Mogten toch alle werken, die bet leesgrage pu .
bliek aangeboden worden , eene zoo heilzame flrekking hebben, om den fmaak voor bet fchoone , goede en edele to
verhoogen 1
Het vervolgde Huisgezin ; eene Cefchiedenis nit de tijden
van de onderdrukte Presbyterianen onder de Regering van
K A R E L 11 . Vertaald nit bet Engelsch door A . VAN
D E I N S E , laatflelijk Pred . to Ostende . Te Rotterdam , bij
Menfing en van Westreenen . In gr . 8vo. 111 BI . f 1-80 .
KAREL 11 had in den tegenfpoed geene wijsheid geleerd .
Het yolk, dat de woelingen der regeringloosheid moede was,
hoopte onder een koninkiijk beftuur veiligheid en rust to
vinden . Maar de man, die na lang omzwerven tot den
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troon werd geroepen, haakte naar willekeurig gebied . Om
zijn doel to bereiken, vergreep hij zich aan de kerkelijke
vrijheid zijner onderdanen, wilde ook in Schotland her bisfchoppelijk gezag invoeren, en liet de Presbyterianen, welke Diet gewillig zich onderwierpen , wreedelijk vervolgen .
Her verhaal, dat bier wordt aangeboden, lezende, kan
men niet nalaten die dwingelandij to verfoeijen , en tevens
zich to verblijden over de toenemende volksverlichting, welke, was dan ook ten nadeele van onzen tijd gezegd moge
worden, bet bedrijven van zulke fchreeuwende onregtvaar .
digheden niet meer toelaat . Wij wenfchen, dat dit boeksken in veler handen kome . Wij gelooven, dat de vertaling naauwkeurig is . Men bemerkt althans onder her lezen
bier en daar de eigenaardigheden van her oorfpronkelijke .
Eene minder woordelijke overzetting zou aangenamer geweest zijn . Enkele volzinnen zouden dan beser vloeijen . In
plaacs van rondom flaat vele malen rond, b . v. oud en jong
fehaarde zich rond den Heer B . Op bl . 51 moet oaclitheid
van den grond blijkbaar weekheid zijn . - Hooge ernst kenmerkt overigens dit gefchrift, waarin fommige uitdrukkingen van den flrengen geest der Presbyterianen in bet midden
der zeventiende eeuw getuigen .
De Sch~ndoode. Door M I C H I E L A D R I A A N . Te Amjlerdam ,
b6~ J . C . van Kesteren . In gr. 8vo . 34S Bl. f 3-60.
liec . kan dezen Roman in bet algemeen aanprijzen . Hij
houdt denzelven voor een der beste w€zrken van den Schrij_
ver . Gewoonlijk loopt alles op trouwen nit, en dan heeft
men bet einde des boeks . Dit is bier geenszins her geval .
De gedragingen en lotgevallen der gehuwden worden verder
ook befchreven, en wel op zoodanige wijze, dat her tot
nuttige leering en waarfchuwing kan ftrekken . Men ziet
de gevaren van bet volgen der mode en der zoogenaamde
groote wereld . De dwaze zucht, om her uitheemfche na
to bootfen en de taal met eene menigte van Franfche woorden of zegswijzen to doorfpekken, words gegispt en als
befpottelijk ten toon gefleld, maar aan den anderen kant
tevens bet onbetamelijke van kwa,ndfprekendheid en her gevaarlijke van onbezonnen handel in efecten aangewezen .
Deze verdichtc Gefchiedenis behoart tot onzen leeftijd, en
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wekt, als zoodanig, to •Ineer belangitelling . Her ftuk is
vaderlandsch . Gebreken en verkeerdheden worden niet bewimpeld of vergoelijkt . Om echrer alles wdl to verflaan,
moet de lezer geen vreemdeling in bet Fransch zijn .
Rec . prijst this plan , alsmede doel en firekking . Het geheel zou nog beter bevallen , zoo AI I C H I E L A D R I A A N
minder werk Inaakre van gezochte aardigheden en dezen of
genen perfoon niet eene al ce platte caal in den mond legde .
De vinding is zeer goed ; maar de bewerking laat hier en
daar wel lets EC wenfchen over.
De dood van den oudj7en Zoom ; een Perhaal voor den Zondagavond, van C A S A R M A L A N . Te Breda, b F . P .
Sterk . 1833. In ki. 8vo . 78 Bladz . f : - 60.

Dit flukje bevat vijf brieven over zoogenaamde bevindin .

gen door de genade, en wel inzonderheid de treffende bekeering en bet voorbeeldig affterven van den oudflen zoon
des Heeren V A N L E o N. Naar eene aanteekening op bladz .
42 zou een onderhoud van dezen met den Leeraar, aldaar
medegedeeld , tot in de minfte bijzonderheden waar zijn .
Indien dit zoo is, achten wij den oudften zoon gelukkig,
dat hij in bet ootmoedig geloof in j E z U s CHRIST U s
geflorven is, offchoon wij voor ons in bet algemeen met
dergelijke bekeeringen niet veel ophebben . Men zij eerst een
ongeloovige , een fpotter ; kome daarna op eenmaal tot flaan ;
zie zich in zijne geheele naaktheid ; twijfele, of voor zoo groot
een zondaar wel vergeving mogelijk zij ; worde door de alvermogende kracht des Heiligen Geestes bepaald bij j E z u s' zoen.
bloed ; twijfele ; hange tusfchen hoop en vreeze ; worde eindelijk bevestigd, en kenne zich voor een kind Gods . (Dan toch
wel bij uitnemendheid ; of durft men ook al zeggen, bij n it .
fluiting?) Z66 moet, ook volgens dit boekje, bet geloof
bij trappen gewerkt worden . En nu moet men van niets,
dan van zijnen J E z u s fpreken ; men moec aan de geheele
wereld verhalen : „ Ik ben een kind van God . Ik ben van
„ mijne zaligheid verzekerd . Ik heb her gevonden ."
Zietdaar , Lezers ! den geest van dit gefchriftje . De tale
is - die van Kanaan . Het getal Bijbeltekflen, gepastelijk
en ongepastelijk aangehaald, inzonderheid van de laatfte
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foort - legio . Een proefje van zuiver Bijbelfche (?) voorilelling (bladz . 40, 41) : „ Gij denkt Loch niet," zegt daar
de Leeraar, ,, dat de Heere der eer, dat j E Z U s, de hei„ lige en de regtvaardige, voor niets vervloekt is, voor
,, Diets veroordeeld , orn onder den toorn van God te fler„ Yen ?" -„ J E z v s vervloekt ! E z v s ftervende onder den
„ toorn Gods !" herhaalde K A R E L , met eene foort van ver„ flrooijing, en als in zijnen geest den zin dezer woorden zoekende..kend „ Ik heb bet nook gedacht, dat dit alzoo ware ."
(Wij ook niet, offchoon wij plegtig tegen de verdenking
van ongeloof protesteren, en j E z u s en die gekruifigd fleeds
de hoofdinhoud van onze leerredenen uitmaakt .) De Leeraar : „ Dit flaat echter gefchreven ." (Waar?)
Een dito proefje van den ilijl (bladz . 42) . De Schrijver
wil zeggen : de Leeraar ving weder aan to fpreken . Maar
dat is to eenvoudig, niet Bijbelsch genoeg . Nu beet bet
„ de goede krijgsknecht van Christus (*) nam zijn fcherp
„ zwaard weder op (t) en K A R E L bet hart treffende, ver„ volgde hij aldus . "
Wat dunkt u, onbevooroordeelde Lezer? 0! men kan
zich bij dit boekje zoo nederleggen, en bet Christendom,
dat bier verkondigd words, is zoo dood gemakkelijk ! Men
behoeft maar to bevinden, en 1 Petr . I : 8 b. i s bier genoeg ;
aan vs . 13 tot 19 words minder gedacht . Maar dit is bet juist,
wat dergelijk eene voorflelling van bet Christendom aan ve_
len zoo welgevallig maakt . Eenvoudig Evangelic! hoe jammerlijk heeft men u door zulk vroom gewawel ontfierd, den
fpotlust opgewekt, en daardoor ligtzinnigheid helpen bevorderen !
Of, om onze Recenfie in Unen repel zamen to vatten :
„ Het boekje is - de heiligfie zaak in Franfchen wind .
(*) 2 Tim . II : 3 . (t) Eph . VI : 17 . Hebr . IV : 12
„ Openb . I : 16."
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GEDACHTEN BIJ DEN AANVANG DES JAARS.

O p den laatflen dag des jaars is doorgaans eik, die

niet geheel verwilderd is of onnadenkend en ligtzinnig
daarhenen leeft, tot heiligen ernst geftemd. Een jaar,
een zoo aanmerkelijk deel van onzen. leeftijd hier beneden,
ligt weder achter ons. Wij overzien nog eens die gan.
fche reeks van maanden, weken, dagen, uren. Verfchillende gewaarwordingen beftormen onze ziel. Wij herinnen ons zoo menig doorgeworfteld leed, zoo mcnigcn ge•
noten zegen'.. ... zoo menig bedreven kwaad en onherflelbaar verzuim. Wij zijn zó6 vele fchreden nader aan
ons graf en de eeuwigheid..... Geen wonder , -dat wij
tot ernst , tot heiligen ernst geítemd zijn , als de laat"
klokflag ons in de ooren bromt, en het jaar voor eeuwig
van' ons affcheid neemt!
In eene andere Remming vindt ons veelal de eeríle dag
des jaars. Velerlei beflommeringen en afleidingen ftoreií
onzè ílille afzondering: 't Is een dag van woeligé drukte,
waarop wij maar zelden aan ons eigen nadenken "worden
overgelaten, en naauwclijks gelegenheid vinden, om eenigè
oogenblikken tot onszelven in te leeren. Éé ne vraag
nogtans is er, dié ons in die bezige ledigheid behendig
voor den geest zweeft, en ook meermalen van dc lippen
vioeit: seat zal het nieuwe jaar out brengen? Wij zien
rond in onzèn hüifelijken kring. Zal dc vreugde daar onge
en die zijnen lang gekoesterden wensch-bordlijven,z
vervuld zien , en, als wij op den laatflen avond van dit
jaar de hoofden onzer geliefden tellen , geen dierbaar
hoofd worden gemist? Wij flaan het oog verder, en
haaren op ons Vaderland. Zal eindelijk de [iaát van onzekerheid ophouden , waarin wij nu federt meer dan drie,
jaren verkeeren ? Zal Oud-Nederland, van Belgi ë afgefcheiden , de vruchten plukken van betoonde flandvastigMENGEI. W. 1834. rro. 1.
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heid , eendragt en heldenmoed? Zal de nog altijd raad
vorige jaar-(elachtignvrfjkZe,dinht
ten tweeden male zoo vele flagtoffers onder ons heeft
geveld, op nieuw binnen onze landpalen hare verwoestingen aanregten? Nog verder flaan wij den blik, en
denken aan ons werelddeel. Zullen uit Frankrijk , ,die
heillooze flookplaats van gedurige onrust en verwarring,
geen nieuwe pestwalmen opftijgen? Zal de onzalige broedertwist in Portugal bijgelegd, de burgerkrijg in het
wreed geteisterde Spanje geítaakt worden? Zullen de
ilaatkundige woelingen in Duitschland een einde nemen?
Zal het vuur des oproers, dat in Grootbrittanje fineult,.
nog gelukkig gedoofd worden, of in vlammen uitbarfien?...... Wat zal het nieuwe jaar aan ons en de
onzen , wat aan ons Vaderland en werelddeel brengen ?
Zoo vragen wij — maar zoeken vruchteloos het antwoord!
Wij ftaan als aan den ingang van een doodsch en donker dal, waaruit ons oog geen enkele lichtftraal, ons oor
geen het minfte geluid opvangt. Waar wij den blik wenden
en met ingehouden adem luisteren, overal de donkerheid
en de flilte des grafs ! Wij raden wel, en gisfen , en
verdiepen ons in berekeningen en vermoedens omtrent de
waarfchijnlijke toekomst; en naarmate onze ziel meer tot
'droefgeestigheid of vrolijkheid gehemd is, flehen wij ons
treurige of verblijdende uitkomften voor. Maar ten laatíie
moeten wij toch erkennen , dat het Hechts droombeelden
zijn, die wij onszelven fcheppen ; dat wij gisfen en ra,
den, — anders niet! Zoo fchijnt het dan ten flotte,
dat die zoo algemeene en gewone vraag bij den aanvang
des jaars nergens toe dienen kan, dan om ons te overtuigen van onze nietigheid en kortzigtigheid, en ons dat
woord van den gewijden Zanger der Oudheid te herinneren : W j zijn van gisteren en weten niets!
Maar neen! zoo is het niet. Wien het ernst is met
de vraag: vat zal het nieuwe jaar ons brengen? dien
geven Rede en Godsdienst dit drievoudig antwoord:
nieuwen zegen, nieuwen kommer, nieuwe pligten.
,

BIJ DEN AANVANG DES JAARS.

Verfchillend is der menfchen levenslot. De een ziet
,zich met de gunften des Hemels als overladen, en fchijnt
naauwelijks verdriet en zorg bij ondervinding te kennen.
De ander heeft met ramp op ramp te worftelen, en dreigt
onder den last der zorgen te bezwijken. Maar niemands
leven is zdb arm aan vreugde, dat hij niet ieder jaar —
wat zeggen wij? — eiken dag . toffe vinden zou, om
God te danken voor genoten zegen. Zoo wij het waar
en wezenlijk geluk maar van fchijngenot weten te onder
wij snaar niet altijd buitengewone en bij-fcheidn;zo
weldaden eifchen , en ondankbaar voorbijzien of-zonder
geringachten , wat eene goede Voorzienigheid ons dage
uit onverpligte Iiefde fchenkt ! Hier komt ons de-lijks
vrome C L A U D I U S voor den geest , zoo als hij zich
eiken Nieuwjaarsmorgen op een' fleen aan den weg nederzet, met zijn' wandeiftaf voor zich in het zand fchrijft,
en er aan denkt, hoe hij in het verloopen jaar de zon
zoo dikwijls heeft zien opgaan, en de maan , en zoo
vele bloemen en regenbogen heeft gezien, en zoo dikwijls
de lucht ingeademd en uit de beek gedronken heeft , —
en dan met beide handen zijn hoofd ontbloot en in zijne
muts kijkt !.... Lezer! is het u ernst met de vraag:
wat zal het nieuwe jaar m j brengen ? wij antwoorden u, met het onwraakbaar gezag van een' Profeet:
nieuwen zegen /
Hoe voorfpoedig en rijk gezegend ons levenslot ook
wezen moge, de lijdensbeker gaat tot allen rond. Ver
vreugde wisfelen elkander af. Ook het fchijn--drietn
baar ongefloord genot van den gelukkigílen fierveling is
met moeiten en zorgen doorweven. Niemand gaat van
rampen vrij. Wij moeten ons wapenen tegen het ongeluk,
en in den voorfpoed krachten verzamelen voor den te
genfpoed. Bij de intrede des jaars houde dan ook een
iegelijk onzer zich daarop voorbereid. Op de vraag :
wat zal het nieuwe jaar on: brengen ? past het antwoord: nieuwen kommer 1
Veelvuldig en hoogst gewigtig zijn de pligten , elk
A2
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onzer in zijnen (land en kring hier beneden opgelegd.
Van den eerften ftaatsdienaar tot den geringiien daglooner
vindt elk zijn werk, welks ijverige behartiging God
en de Maatfchappij van hem vorderen. Nooit is onze
aardfche levenstaak afgedaan , zoolang het bloed door
onze aderen firoomt. Zij eindigt eerst bij het graf,
waar eene andere wereld zich voor ons ontfluit, een
hooger beftaan en werkkring ons verbeidt. Voor die toe'
komende wereld moeten we bier gevormd worden. En
de eeuwige Voorzienigheid, die alle onze lotgevallen regelt , plaatst ons telkens in zulke omftandigheden en betrekkingen , als het meest gefchikt zijn , om ons tot
dien hoogeren werkkring op te leiden. Gelukkig. hij, die
zich alzoo leiden laat, en onder alle zijne aardfche zorgen en bemocijingen niet vergeet , waartoe hij eigenlijk
op deze wereld is geplaatst, van waar hij komt en waar
bij henengaat! Dat wij het onszelven op dezen eerften
dag des jaars herinneren , en ons daardoor (}erken tot
de onvermoeide behartiging onzer groote en gewigtige
levenstaak! Vragen wij : vat zal het nieuwe jaar ons
brengen ? Onder al het onzekere is dit ontwijfelbaar
zeker: nieuwe plig ten !
Daarmede zijn nu wel onze overige vragen niet beantwoord , noch onze wenfchen , om in de verborgen toe,
komst door te dringen, en de gebeurtenisfen in ons huisgezin', in ons Vaderland en werelddeel vooruit te zien,
-bevredigd. Maar worden zij niet ijdel en nietig in.onze
pogen , als wij verder en hooger den blik (laan , en t
boven de aarde en al het •aardfehe ons verheffende , he.
melwaarts zien? Lezer! wvrj hebben hier geen bljvende
plaats , maar zoeken- de toekomende. In , dezen feest
wenfehen wij u een gelukkig, rijk gezegend:•Nieuwjaar!
-

-

GESCHIEDENIS VAN KASPAR IIAUSER.

AIENSCII- EN ZEDEKUNDIGE BESCHOUWING DER

GESCHIEDENIS VAN KASPAR HAUSER.

Door
N. $WART.

T oen ede eerfte menfchen de eerfte zonde hadden begaan,

werden zij uit het paradijs van rust en overvloed verdreven, om niet allerlei gebrek en moeite te worí^elen ,
in het zweet hues aanfchijns brood te eten, zich te kjeeden en te huisvesten. Toen derzelver eerstgeborene het
eerfte broederbloed had doen ftroomen , vlugtte hij naar
een afgelegen oord, waar hem de vrees eene itad , dat
is , eene verfterkte woning , en , naarmate hij vermenigyuldigde, meer vereenigde woningen deed Richten ; en fret
was bij zijn fledenbewonend gefacht , dat niet flechts liet
zwaard ter verdediging, maar ook andere kunden van
nut, en genoegen werden uitgevonden. Ik zou er mis fchien kunnen bijvoegen, dé goddeloosheid der menfchen
gaf aanleiding tot het bouwen des eertien fchips, en,
indien hier eene gisfing geoorloofd zij , hun twist ver
aardbodem. Doch, houden wij ons-fpreidhnov
bij deze hooge oudheid en deels duistefe gebeurtenisfen
liefst niet Ianger op. Bepalen wij ons bij de latere gefchiedenis. Het is derzelver uitfpraak, die ons den oorlog,
4e ,veroveringen der geweldenaars (het ontzettendflc inderdaad, wat de wereld kent) als het voorname middel
tot verbinding der verílrooide volksflammen, tot vcreeniging en langzame verbroedering van verfchillende natiën ,
tot daarftelling van groote en nuttige werken , tot befchaving en vermenigvuldigd genot leert kennen. En,
hoe ook de dichters der oudheid den waaghals mogen
vloeken , die het eerst balk aan balk verbond, om den
breeden ftroom over- en ftráks den woedenden oceaan in
te• varen; hoe zeer het blijken moge, dat rooverij de
eerfis vrucht, en de voorlooper van allen zeehandel was,
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die nog immer, door begeerlijkheid gevoed, ten koste
van vele menfchenlevens beftaat: wie onzer befchouwt
denzelven niet als eene bron van overvloed en genot, die
ons eerst regt heerfchappij over al de bewoners en voort
aarde fchenkt, het menschdom wederom-brengflsd
maakt tot één geílacht , en tot het hemelfche gefchenk
der Openbaring toe , eens tot ééne natie bepaald , meer
en meer aan allen mededeelt ? Ja, de zucht naar goud
heeft niet Hechts nieuwe werelddeelen ontdekt en het brein
op allerlei kunst en uitvinding gefpitst , maar ook , bij
de dwaze pogingen om het zelf te maken, allerlei ontdekking aan de nuttigfle wetenfchap toegevoegd en ons met
vele onbekende floffen verrijkt.
Zoo komt het goede veelzins uit het kwade voort, en
weet de groote befchikker van alles de woelingen der boosheid zelve zoo te befturen , dat zij, als de ftormen
en onweders in de natuur,, heilzame uitkomílen hebben ►
Wat wonder, dat wij op nieuw bevordering der be.
langrijkile wetenfchap , de kennis van den mensch , aan
eene der onbegrijpelijkíle, maar tevens verfoeijelijkfe h andelingen te danken hebben ? De zaak zal ligt weinigen
geheel niet, velen wel ten volle bekend zijn, daar het
voornaamfie werkje over de gebeurtenis reeds in onze
taal overgebragt en bovendien ginds en elders over dezelve gehandeld is. Het verfchijnfel nogtans is, naar
mijn oordeel, belangrijk genoeg , om bij herhaling en uit
verfchillende oogpunten befchouwd te worden. Ik bedoel
de gefchiedenis van K AS P AR HAUSE R(*) , die ik
daartoe vooraf in eenige algemeene trekken aan u zal
pogen voor te ftellen.
Op zekeren ílillen namiddag zag een burgerman te Neurenberg, in een afgelegen gedeelte der ftad, digt bij de
poort, een jong mensch, in gemeene boerfche kleeding,
,

( 4 ) Zie: KAsPAR HAUSER, voorbeeld eener misdaad,
gepleegd tegen de geestvermogens of het zieleleven eens men-

fchen. DOOF ANSELM RITTER VON FEUERBACH. Naar
het Hoogduitsch. Te AmJferdam , bij TEN BRINK EN DE
VRIES.

1832.

VAN KASPAR HAUSER.

in zulker voege daarheen gaan , dat hij hem in den eerften
opflag voor zwaar befchonken moest aanzien. Zijn gang
was uiterst gebrekkig , met voorover gebogene houding
en uitgefpreide, flaag bewogene armen, als om hem op
de been te houden; terwijl ook het gezigt, bij nadering,
geheel ontfleld fcheen. Zoo als hij zich tot hem begaf,
hield de ongelukkige hem een' brief tegen ; althans hij
ontdekte dien in zijne hand en nam denzelven , welke aan
zekeren Officier in de fl ad gerigt was. De burger befloot,
hem derwaarts te brengen , en poogde onderweg Benig
gefprek met hem aan te knoopen , maar kreeg geen of zoodanig antwoord, waaruit hij niets bepaalds kon opmaken.
De bedoelde krijgsman was niet te huis ; deszelfs bediende
wist even zoo min, als zijn geleider tot hiertoe, met hem
teregt te komen, maar befpeurde duidelijk verregaande
vermoeidheid , honger en dorst, als ook pijn aan de „
door het loopen, gewonde voeten, bij den ongelukkige , voorzag hem dus van fpijs en drank, en bragt
hem vervolgens in den ftal , waar hij , op het ftroo nedergeworpen , terftond in diepe rust geraakte. Bij de
tehuiskomst van den Ritmeester, las deze den brief, die
hem echter, bij veel duisters en vreemds, geen ander
licht gaf, dan dat deze jonge mensch bij zijne afdeeling,
uit ligte ruiterij beftaande, wenschte in dienst te treden.
Zijne kinderen vertelden hem intusfchen veel van den jongen
wildeman, en trokken hem bijna mede naar den flal. Hier
vond men den mensch nog even diep flapende, en het
kostte groote moeite, hem te doen ontwaken. Met ver
welgevallen zag hij thans het fchitterend krijgs--bazinge
gewaad van den Officier aan , maar antwoordde op alle
zijne vragen, even veel wat dezelve inhielden , niet anders dan : „ Ruiter wil ik zijn , zoo als mijn vader ,"
of : „ Ik weet het niet." Van achteren. bleek, dat hij
ook deze klanken, de eenige , die naar woorden geleken,
als een papegaai voortbragt , zonder ze zelf te verftaan.
De Ritmeester zond hem naar de Policie , waar hij , als
een onbekende , een verlorene of verlatene , bij voorraad
werd bewaard. Na verfchillende gisfingen en proeven ,,
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moest men hem houden voor een bijna pasgeboren kind
naar het verítand, bij eene ligchaamsontwikkcling van
zestien of zeventien jaren. Zoo ver men heeft kunnen
nagaan, had hij inderdaad dezen ouderdom bereikt; maar,
íchoon hij in liet vervolg heeft leeren fpreken en op menfichelijke wijze denken , hij herinnert zich van die vroegere jaren bijna niets. Alwat men, door hem, met ge
zekerheid heeft kunnen te weten komen , is ,-noegzam
dat hij van zijne vroegfte jeugd af in eene naauwe en
donkere plaats is befloten geweest, waar hij zich wakende of flapende íleeds in eene zittende houding bevond,
waar hij nooit iemand zag of hoorde, maar zijn brood
en water bij het ontwaken naast zich, en van tijd tot
tijd, na een' dieperen flaap , blijkbaar liet gevolg van
middelen, in zijnen drank gemengd, zijn linnen en leger
gereinigd vond. Slechts een houten paardje was het fpeeltuig , dat hein gedurende zijn korte wakkerzijn bezig
hield, dat hij met allerlei fnippers gaarne opfierde, en
waarvoor hij eene zekere hartstogtelijke genegenheid had
opgevat , welke hem , te Neeirevberg foortgelijke voor
nieuw verkregen hebbende , langen tijd bij--werpno
bleef, en ten laattle in gelijke zucht voor levende paarden
overging, die hij dan ook bijna dadelijk as een meester
wist te berijden. Eens, in den laatuien tijd zijner gevangenis, had hij zijn fpel zoo luidruchtig gedreven,
dat hij daarover (dit fchijnt hij begrepen te hebben) kas
onderging , waarvan liet likteeken , bij zijne ver-tijdng
openbaar, nog zigtbaar was. Welligt-fchijnget
heeft dit aanleiding gegeven , dat men het noodig achtte
hem te verwijderen. Want kort daarna had de man,
bij Wien hij altijd geweest was , (zoodanig was naderhand zijne beflendige uitdrukking) hein van achteren aan
gezet, die met de zijne in-gevatnopzijb
zulkcrvoege beurtelings vooruitduwende , dat het eenigzins naar loopen geleek, en blijkbaar ftrekken moest,
om K n s r AR dit te leeren. Vervolgens was hij van daar
vervoerd en der ('cad N cureuberg ingezonden; maar op
welke wijze dit plaats gc1ia;3 , en he vele uren of dagen
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de reis geduurd had, hoedanige dorpen of landkreken
hij door, ja welken weg of poort hij ingekomen was,
daarvan 'wist hij niets te zeggen. Het licht verblindde
hem en deed hem door pijn de oogen fluiten; de buiten.
lucht had hem bovendien, zoo het fcheen, aanvankelijk
van zichzeiv' doen vallen ; en zoo hij daarna misfchien
op een rijtuig geworpen is, dan zal hem deze beweging,
die immer, als bij kinderen, zulke werking op hem deed,
gevoegd bij vermoeijenis door het voor hem pijnlijke aan
vooral met kwalijk pasfende laarzen, en ligt ook-kledn,
kunstmiddelen, wel bijna aanhoudend hebben doen flpen en fluimeren. Zonder hieromtrent iets te kunnen bepalen , meende men toch uit een en ander, bij hem gevonden , te mogen opmaken , dat hij niet in de nabuur
geweest.
-fchapwsogeltn
Wij voegen hier nog maar alleen bij , dat hij oenigen
tijd, als bewaarling der ítad, in een vertrek van een'
toren aan den ftadsmuur als opgefloten'bleef, waar hem
dagelijks eene menigte van menfchen bezocht, die elk op
zijne wijze proeven op zijn verfland of denk- en han
namen; tot dat hij bij een bevoegd man, een-delwijz
Leeraar aan het daar gevestigde Gymnafium , ter inwoning en befturing werd beileld en in noodige kundigheden
onderwezen. — Dit zij vooreerst genoeg van het algemeen
beloop zijner gefchiedenis. Slaan wij het voorwerp zelf
thans wat oplettender gade.
Wij kennen den mensch federt lang in zeer vcrfchillenden toeftand. Slaan wij hem ook in den algemeenen
(laat' der maatfchappelijke befchaving gade , zoo is er
nogtans tusfchen den weelderigen rijke en den noesten
arbeider, geharden zeeman en eenzamen hutbewoner —
tusfchen een' NEWTON Of DE G R 0 o T en een' Noord.
brabandfchen boer — tusfchen den íiillen vrome , die voor
liefdadigheid leeft , en den woesten roover in de dpennïnen een hemelsbreed verfchil. Daarenboven leert ons de
oude gefchiedenis reeds eenvoudige herdersvolken , befchaafde Grieken en Barbaren van verfchillende vorming
kennen. Maar vooral de nieuwere historie , die der
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fcheepvaart en ontdekkingen, welke bij de meerdere kennis der oude twee nieuwe werelddeelen heeft gevoegd,
opent een tooneel van verfcheidenheid in dit opzigt, dat
alle denkbeeld te boven gaat. Gelijk de kleur der huid,
zoo fpeelt de geaardheid, het beflaan en de fchijnbare
gelukflaat der menfehen hier, van het eene uiterile tot
het andere, door alle verfcheidenheden heen. En, „ wat
is de mensch in en door zichzelven? wat blijft er, zijne
opvoeding en vorming door anderen, ja ook door de
bijzondere omftandigheden , afgetrokken zijnde, van hem
over ?" is eene niet onnatuurlijke vraag. Er worden
enkele voorbeelden van dezulken genoemd, die, in de
kindsclrheid verloren, of door een roofdier weggefleept,
op eene bijna onbegrijpelijke wijze het leven behielden,
en, met de redelooze bewoners der wildernis in volfiagene woestheid opgegroeid, in lateren tijd eene geheel
dierlijke natuur, leefwijze en geaardheid deden kennen,
die niet dan met zeer vele moeite en uiterst gebrekkig
voor menfchelijke befchaving weken. En vanhier welligt de verleidelijke droom van eenen Franjchen wijsgeer,
die , de menfchelijke boosheid en ellende in zijn bedorven
hart tot maatftaf van het voorregt des maatfchappelijken
levens aannemende en merkelijk overdrijvende, ons ge flacht, In zijne oorfpronkelijkheid en beftemming , als
eene teelt van goedaardige en gelukkige dieren befchouwde , even als de overige veldbewoners , op voor- en ach
daarheen fnellende. Maar een volwasfen en wel-terpon
als eene-gefchapnmsidterknchi,
volslagene
afzondrank
en
voedfel
,
in
plant bij enkel
dering opgekweekt, bijna als de eerie menfchen , vol
Bijbel , met ontwikkelde vermogens , bij ge--gensd
heele onkunde en onbedrevenheid , op het tooneel der
wereld geplaatst: dat was, zoo veel ik weet, nog niet
voorgekomen. Hoe is hij naar ligchaam en naar geest
geheld ? Wat vermag hij , en wat kan hij niet ? Hoe
bevindt en behaagt hij zich in de wereld ? Hoe doet
zich zijne neiging , ten goede of ten kwade , tot deugd
of ondeugd , liefde of haat opmerken ? Ziet daar, dunkt
mij , vragen, die onze aandacht ten uiterfte waardig zijn.

VAST RASPAR HAUSER.11

Wat zijn ligchaam betreft : hier is hij niet geheel
kind der natuur. Het bleek , gelijk wij reeds aanmerkten, dat hij wakende en flapende in eene zittende hou•
ding had doorgebragt. Dit was niet zonder invloed op
zijn' ligchaamsbouw gebleven , en maakte het hem niet
flechts uiterst moeijelijk te leeren loopen , maar zal hem
zeker voor altijd gebrekkig in dit opzigt hebben gelaten. Wijders waren brood en water zijn eenige voedfel
geweest. En hier blijkt het wel inzonderheid, hoezeer
de mensch , natuurkundig niet min dan zedelijk befchouwd, het gewrocht der gewoonte is. Want, toen
men hem, in het huis des bewusten krijgsoveríie, eerst
met vleesch en bier wilde verkwikken, beet hij wel
gretig in eerstgenoemde, maar wierp het f'raks met affchuw van zich. Hetzelfde had daarna met alles plaats ,
buiten water en droog brood, en de minfte droppel,
waarvan ook, hem door bedrog of geweld ingegeven,
bragt allerlei ongefteldheid en angftige benaauwdheid bij
hem te weeg. Desgelijks was de plaats zijner optlui•
ting fchaars verlicht geweest; en dit maakte, dat hij den
vollen dag in den beginne niet kon verdragen, ja dat hij
lang daarna nog veel beter in den donker, dan bij volkomen licht, zag, en eigenlijk geene duisternis, maar enkel
fchemering kende. Voor het overige fchijnt zijne gezond
volkomen, maar zijne ligchaamskracht gering te-heid
zijn geweest. En zijne overige zintuigen, ja ook zijn
zenuwgeftel, aan niets gewoon, door niets verftompt,
zoo min als geoefend, deden de uiterfte aandoenlijkheid
kennen. Elke reuk, zoo wel de meest gezochte van natuur en kunst, als andere van bijzondere Perkte , vera
wekte hem afkeer en ziekte. De muzijk Rreelde en
boeide hem op dé befisfendte wijze; maar, te fterk
en onverwacht aangeheven, fchokte zij hem gevaarlijk.
Zijn gevoel was dermate als tooverachtig opgewekt,
dat hij verfchillende metalen, zelfs onder een kleed, ja
ook zonder dit aan te roeren , als door een zeker uit
ontdekte en onderkende. De gewone magneet , of-vloeif,
ijzer met denzelven aangeftreken, deed op hem de ílerkle
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werking: hield men hein de noordpool voor, zoo. tastte
hij naar den omtrek van den hartkuil, rukte zijn kleed
open, en zeide, d.at het was, alsof er een luchtflroom
van hem uitging. De zuidpool werkte minder flerk, en
het gevoel was, alsof hem iets toewaaide. Ook het dierlijk magnetismus wordt gezegd hem zeer krachtig te
hebben aangedaan, en zelfs de aanraking b. v. van Gene
kat, of de plaatfing van zijn ligchaam op een paard, en
vooral het verfchijnen bij Gene verzameling van vreemde
dieren , met name het klapperen van de vergramde ratel
veroorzaakten onderfcheidene gewaarwordingen in-flang,
welke aan fchrik of vrees met geenen grond
ligchaam,
zijn
konden worden tocgcfchreven.
Alle deze bijzonderheden zijn hoogst opmerkelijk , niet
zoo zeer als bchoorendc tot de menfchelijke natuur in
hr algemeen — want wij mogen K A s P A R als Gene
plant aanmerken, in Gene trekkas gekweekt; en hoe Ianger hij, als andere menfchen, in de open wereld en
nicer en meer volgchs hunne gebruiken leefde, hoe meer
hij hun in allen dcele gelijk werd — maar als bewijzen
eener oorfpronkelijkc vatbaarheid.
Wat zijn' geest aangaat, dezelve was geheel ongc.
eefend, maar van eene vlugheid, vooral ten aanzien van
het geheugen, die verbaasd doet haan. Met regt ver
wij ons over liet kind, dat in de ecrile jaren-wonder
zoo oneindig veel leert, dat al fpoedig Gene geheele taal
meester is, en hoort het teífens twee of drie fpreken,
of verwisfelt liet fpoedig de Gene met dc andere landoreek, zich alle even vaardig eigen maakt. Hetzelfde
had bij dit volwasCen kind plaats; de grond, die immer
braak gelegen had, bragt aanvankelijk de rijkíl:e vrucht
i orr; fchoon de menigte van denkbeelden, die hem
op eens overflroomde, door duizenden van nieuwsgierigen
bezocht en met allerlei proeven en vragen gekweld wordende, natuurlijk zekere verwarring bij hem te weeg
bragt, die hem ook met de taal nog wor,.ierlijker, dan
het ilamelend kind, deed omfpringen. Nog in zijne
gevangenis had men hein, onbekend met welk oogmerk,
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eentg fchrfjven geleerd. Volgens zijn later verhaal, had
dc maan, bij Wien hij altijd geweest was, op zekeren
tijd, iets wits voor hem ncrgclegd, vervolgens he;ntiets
anders tusfchen duin en vinger geplaatst, en daarop,
zijne hand bethurende, die over het wit bewogen. Bij
des mans verdwijnen, ontdekte R A s P a it de vreemde
trekken; en dit was voor hem genoeg, om zelf'dit ['pel
gedurig te herhalen en even zulke liguren voort te breiigen: Gene bijzonderheid, die bij zijne cerfle verfehijning
in de wereld niet weinig bevreemding en zelfs• vermoeden
baarde, of de vreemdeling geelre vallche rol fpeelde.
Want, toen de Policie bij zijne kennst tot haar niet
wist, wat van liet wonJerveríchijntel te maken, en leem,
onder andere proeven, ook inkt, peil en papier voorlegde,
vatte hij die terflond vrolijk op, en fchreef met tamelijk
welgevormde letteren: Kaspar Iía:afer, zonder nogtans
tot iets meer bewogen te kunnen worden. Schrijven,
en zelfs teekenen, bleef dan ook lang Gene hoofdibezigheld voor hein, waarin hij, vóór alle hulp of aaiii ijzing, door bloote vol?hardiing reeds niet kwalijk (laagde..
Doch verregaand was voor liet overige zijne onkutttic,
of vel gebrek aan begrip der zaken. Hij zag, maar ondcrfcheidde in vele opzigten niet. FIet platte kwam hem
even als liet ronde, het afgelegene als het nabijzijnde
voor. Het uitzigt van zijn verblijf in den toren, op
cone heerlijke afv isíèling van berg ei dal, Bosch en beemd,
fchecn heili als een gefloten luik,^ waarop men allerlei
voorwerpen en 'kleiren had gef ineere en fiat , hij zeer
leefijk noemde. A1wat hij. van (lieren, vogels of dergelijke zag; werd onder Hechts twee beu amingcn,- die
van rnensch of ros (paard), vervat, gelijk wij vroeger
zagen, zijne oudfle en meest beliefde kennis. Ja, wat
meer zegt, het duurde zeer lang, eer hij het onder
levende, bewerktuigde en doode voor -fcbeidtushn
leerde kennen. Aan allen fi.hreef hij gelijkelijk-werpn
gevoel en opmerking toe; zijne hauten paarden moesten
eten en drinken ; de fnecuw zelfs , die hij als witte verf
wilder oprapen, had hem in de vingers gebeten, en, het

14

BESCHOUWING DER GESCHIEDENIS

Christusbeeld op het kruis, boven de kerkdeur geplaatst,
deed hem fineeken hetzelve af te nemen. De gefchiedenis, die wij van hem bezitten, laat onze nieuwsgierigheid op vele pulten, ten aanzien eener voortgaande
behandeling en get adige vordering in kennis, onbevredigd, en er moet te dezen veel gebrekkigs hebben
plaats gehad. Doch, na verloop van twee of drie jaren,
fchijnt hij het verlies van zoo vele tamelijk wel te hebben
ingehaald; zoodat hij in eene befchaafde maatfchappij en
gezelfchap geene geheel ongepaste rol fpeelt.
Eer wij dit gedeelte van onze befchouwing eindigen,
nog ééne bijzonderheid. Bij de eerie verfchijning onder
menfchen, had H A U S E R een zeer dierlijk voorkomen.
Zijn uitzigt was gemeen; zijn gelaat, als het in rust
was, zonder eenige uitdrukking; mond en kin haken voor
blik teekende enkel flompheid. Dan,-uit,endílrak
deze vorm en hoedanigheid veranderden na eenigen tijd,
en de afbeelding, die nu, van hem genomen, het berigt
verfiert, doet ons eene regelmatige, bijna fraaije en bewinnelijke gedaante kennen.
Hoe behaagde hem het leven in de wereld ? Over
weinige zaken valt zoo moeijelijk te beflisfen, als over
menfchelijk geluk. De een noemt de aarde een paradijs,
de ander een tranendal. De omftandigheden zelve, die
hierover zouden kunnen fchijnen te beflisfen, doen ons
vaak het tegendeel onzer verwachtingen kennen. De
zwaarmoedigheid, dé afkeer van het leven en de zelf.
moord zijn gewis menigvuldiger onder de troetelkinderen
der weelde, dan onder hen, die een hard, werkzaam en
moeijeli41k leven leiden. Hoe groot mag• dan wel het we
zenlijk verlies zijn, dat de arme, de min befchaafde en
inzonderheid de wilde, die zijn leven meest ílapend
doorbrengt, bij het gemis van zoo vele genietingen lijdt,
als den meer gezegenden ten dienfle haan ? Raadplegen
Wij H A S PA R en zijne ondervinding over deze zaak;
zijn ongeluk in de langdurige opsluiting blijkt ons blootelijk van ontkennenden aard te zijn geweest; geene
verveling, geene begeerte, niets fchijnt hem bijzonder
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gekweld te hebben. Hij verlangde een' geruimen tijd
blijkbaar naar zijne kooi terug; duidde niet, dat men
van den man, bij wien hij altijd geweest was, als zijnen
mishandelaar,, met af keer fprak , en betuigde , dat hij
in de wereld (zoo noemde hij het tooneel des openbaren
levens) oneindig meer geleden had, dan ooit in dat donker verblijf. Hier pijnigde niet alleen het licht zijne
oogen, de beweging zijne daaraan ongewone voeten, vole
vreemde geuren zijnen ongeoefenden reuk; maar ook de
veelvuldige vragen aan hem gedaan, de proeven op hem
genomen, en de eigene infpanningen, kwelden zijn ligt
vermoeid hoofd. En fchrijven wij dit ook voor een groot
gedeelte op rekening van zijnen bijzonderen toelland,
zoo op eens in den ongewonen firoom van aandoeningen
zijnde geworpen, de zaken zelve, de vermoeijenisfen en
kwellingen, die het openbare leven in de maatfchappij
oplevert, beftaan toch ook voor ons. Van den ande.
ren kant, echter, verfchaften hem velerlei voorwerpen,
die hij leerde kennen, velerlei oefeningen, op welke lij
zich toeleide, een blijkbaar genoegen. Het eeríte gezigt, b. v., van den hemel bij nacht, met sterren bezaaid, dat hem, die gewoon was zich met de duisternis
ter ruste te begeven, eerst laat te beurte viel, maakte
tenen onbefchrijfelijken indruk op hem. Ook beklaagde
hij zich, in dezen lateren tijd, wel opregtelijk over zijne
verloren jeugd en zoo veel genot, als hij gedurende
dezelve had kunnen fmaken. Inzonderheid betreurde hij,
nadat hij eenmaal in een huisgezin was opgenomen.,
het gemis van dierbare betrekkingen; en, wat misfchien
vreemd luidt, niets van het befchaafde leven behaagde
hem, van het eerhe oogenblik af, dat het hem ten deel
werd, zoo zeer, als een goed, gemakkelijk bed. Ja,
opmerkelijk is het, dat hij ook nu voor het eerst met
droomen fchijnt bekend te zijn geworden, die hij, niet
onnatuurlijk, voor wezenlijk gebeurde voorvallen hield,
en ze als zoodanig aan zijnen huismeester mededeelde.
Een aanval op het leven van dit eenige voorwerp in de
gefcbiedenis fchijnt hem in het vervolg bijzondes tot
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nàer lagtlgheid te hebben •gefemd, die zelfs op zijn
voorkomen invloed, had, .en hem, die nog naauwelijks
drie jaren het licht kan hebben gezien, reeds als, in een'
ai`nemenden (laat van bloei door den berigtgever doet
vxiorftelíen.
Ziet daar dus de fpreuk der oudheid bevestigd, dat
ciTe Goden het goede dezes levens niet dan-voor moeite
en arbeid verkoopen! Ziet daar die weldadige inrigting der natuur op nieuw aangewezen, dat onkunde
van dat goede alle begeerte daarnaar onder houdt; dat,
hoe minder wij van der jeugd aan genieten, hoe minder
Wij behoeven; en dat meerdere rust en kalmte des gemoeds voor geen klein gedeelte het genot der fchatten
vergoedt, welke anderen zich geopend zien:! Zestien
of - zeventien jaren der ftreng ie gevangenis, der vol
alle gewenscht genot, der vree -l%rektfbovinga
een geheel werkeloos leven,-felijkcntoghdva
waren voor H A t? s E R als een droom voorbijgegaan,
an welken hij geenerlei geheugen had behouden.
Eindelijk vroegen wij naar zijne gemoedsgelteldheid,
zijne overhelling tot deugd of ondeugd, tot liefde of
baat. — Het is bekend, dat de gevoelens der wijsgeeren
ever des menfchcn natuurlijken aanleg in dit opzigt he.
fnels•breed verfchillen. De een fchrijft alle kwaad, de
andet Ilieest alle goed aan de opvoeding • toe. De een
tchetst ons den mensch in den zoogenaamden •natuurftaat
als een -even zoo onfchtldig en lie, derijk wezen, als de
ander hem woest en vijandig afmaalt tegen alles, wat
hij ontmoet. En, fclioon de gefchiedenis der zeevaart
fin. oiitdekkingen ons met eene menigte volksfammen
heeft bekend gemaakt, die op een' zeer lagen trap van
befchaving hondén, zij heeft dit vraagfluk maar gebrek.
kig opgehelderd. Wij vinden liet eene, de woestheid
en vijandelijkheid, zoo wel als het andere; terwijl ook
de- zachtheid van den •Peruaan of VrIendeneilnnder niet
zelden met groote ondeugden gepaard gaat. Wij treffen
inderdaad den• me»cch, uit zichzelven alleen ontwikkeld-,
nergens aan, Omftandigheden en volksgebruiken of bij-
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zondere lotgevallen hebben hem altijd reeds op eene bepaalde wijze gevormd. Een mensch, als KASPAR ,
in volllrekte afzondering en onkunde opgekweekt, is
dan, ook van deze zijde, een opmerkenswaardig verfehijnfel. En is de regel, hiervan af te leiden, ook nog
niet als algemeen geldig te befchouwen; beroept men
zich daartegen op de bijzondere geaardheid van elke
mensch, op het bepaalde voedfel, dat bij hem uit brood
en water bellond, op Benen toetland, die zoo geheel
eenig, en als kunstmatig, tot op den laatilen tijd zijner
opíluiting, vrij van alle kwelling en ttergingwas, —eene
wezenlijk aangeërfde boosheid en ontaarding der natuur
zelve zou zich toch niet kunnen verborgen houden. Maar
de jongeling, van welken wij hier fpreken, kende geen'
haat. , Hoezeer, bij zijne gewelddadige ontrukking aan
de eenzaamheid, ook inderdaad mishandeld, hij verlangde
ílecbts, dat de man, bij wien hij altijd geweest was ,
nu hi eenmaal de wereld gezien, en daar zoo veel ge.
leerd had, hem in zijne kooi terugvóerde; en toen hij
eindelijk te dezen van denkwijze veranderde, en zich
over het verlies van jeugd, betrekkingen en verloren
tijd bitter beklaagde, was echter het hoogfle kwaad,
dat }dij zijnen mishandelaars toewenschte; voor een' korten tijd, door opíluiting, net gemis te leeren kennen,
dat zij hem hadden doen ondervinden. Ja, in zijne ijl
na, den aanval op zijn leven, bij welken-ho£diglae,
hij inderdaad eene wond aan het hoofd ontving, vloeide zijn mond nog van de betuiging over, dat hij alle
menfc1 en lief, ja ook zijnen moordenaar, en, wien hij
in denzelfden fcheen te vooronderilellen, den roover
zijner jeugd en van zoo vele dierbare betrekkingen ,
lief had !
Zoo ftond het met de gezellige aandoening van zijn
hart, die zich, in zijne onkunde, zelfs tot doode voor
hij den man beftrafte, die-werpnuitílk;zoda
een' boom met zijne bijl neêrhakte of befnoeide, en het
kalken paardje, welks bek door het gewaande drinken geleden had, hein tranen afperfte. En niet anders fchijnt
r
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het met andere eigenfchappen gelegen te zijn geweest, die
zich bij het dier, den barbaar of den wilde dikwijls ongunftig vertoonen. Hij was in alles hoogstgezeggelijk en
volgzaam, fchijnt van zinnelijke liefde geen denkbeeld
gehad te hebben, (fchoon hij echter, bij wat meerdere
ontwikkeling, hoogst fchaamachtig was) en betoonde eene
zeldzame zucht voor orde en zindelijkheid.
Wien komt, bij zulk eene beminneliijke onfchuld van
dit geheel ongevormde wezen, des Heilands taal, bij
het omhelzen dek kleinen, niet voor den geest: „ der ulken is het koningrijk Gods; indien gij niet verandert
en wordt gelijk de kinderkens , zoo kunt gij in hetzelve
geenszins ingaan." ?
En dit brengt ons op nog ééne aanmerking. Men
heeft gevraagd: is de Godsdienst een natuurlijk voort
geest en hart, of 1 zij eene-brengflva'smh
vrucht van hooger onderwijs ? — Een Chriistenwijsgeer (*) wil, dat de aanblik van de wonderen der fchepping den eerften onbedorven mensch tot de dadelijke overtuiging van eenen aanbiddelijken Werkmeester zou hebben
gebragt. De fabel van M A H o M E D leert, dat A B R nH A !6, uit vrees voor NIMROD , in een donker hol
opgevoed, bij zijne eerile verfchijning en befchouwing
van den hemel, tot de ijdelheid van afgoderij en Veelgodendom zou hebben befloten. En nog in den laatften
tijd verfcheen een werkje voor de jeugd in het licht,
waarbij ditzelfde denkbeeld, als leiddraad tot de kenIlisfe Gods uit de natuur, werd gebezigd. Hendrik
,'an Eichenfels, zoo heet de jeugdige held van dit
boekje (t), vroeg bij alles, wat hij zag en hoogelijk
bewonderde: wie heeft dat gemaakt? Bij de zon: wie
heeft die heerlijke lamp daar opgehangen? Bij den regen:
wie befproeit alzoo, als 'met een' verbazenden gieter, het
verdorde gewas? Waarop de vrome kluizenaar, bij wien

(*)

EBERHARD,

Neue Apologie des SOCRATES.

(t) Hoe Hendrik van Eichenfels tot de kénnisfe Gods kwam.
Te 4~erdam, bij G. J. A. BEIJERINCK.
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hij was ontvlugt, hem God en zijne eigenfchappen
doet kennen.
Met grond bepalen wij ons daarom bij het onderzoek:
hoe beftond K A s P A It te dezen aanzien ? En het antwoord
is: de llraks vermelde vraag ontvloeide werkelijk zijne lippen,
toen . hij voor het eerst den flerrenhemel aanfchouwde;
gelijk zij hem bij menig heerlijk voortbrengfel der natuur, dezulke vooral, die met menfchenwerk eenigzins
zijn te vergelijken, reeds meermalen ontvloeid was. On
dertusfchen viel het niet zoo gansch gemakkelijk, hem
omtrent het onzigtbare en toch overaltegenwoordig
Wezen te voldoen, dat men hem als de oorzaak van alles
roemde. Deels te zinnelijk, om zich tot het geestenrijk te verheffen, deels te verílandig, om niet allerlei
zwarigheid te opperen, fchijnt hij bovendien, omtrent
dit onderwijs, in geene gelukkige handen te zijn ge
Slechts de eenvoudige leiding van den man,-valen.
hij inwoonde, en die hem eerst op de werking
wien
bij
van zijn' eigen onzigtbaren wil op de onderfcheidene dee.
len zijns ligchaams opmerkzaam maakte, om hem ver
dien almagtigen wil, welke alles beheerscht,-volgens
eenigzins te doen begrijpen , deed de eerfie kiem des ge
loafs bij hem ontfptuiten, welke vervolgens tot cent
redelijke Godskennis ontwikkeld is.
En alzoo fchijnt zijn voorbeeld, als een gepast midden, die waarheid te verkondigen, welke inderdaad met
de gefchiedenis het beste overeenftemt, dat de aanleg
tot geloof en godsvrucht bij den mensch beflaat, maar
dat dezelve leiding, van boven, noodig heeft; ja dat,
waar het hemelfche licht ondergaat en voor bloot
menfchelijken fakkelglans plaats maakt, het geloof ílraks
in bijgeloof, de Godsdienst in afgoderij ontaart.
Hier eindigen wij onze befchouwingen. Dezelve zul
hun, 'die gelegenheid hadden, bij de lezing des-len
berigts, foortgelijke te maken, welligt min belang.
rijk voorkomen. Inderdaad, zij liggen zoo zeer vpc r
de hand, dat een ieder dezelve gemakkelijk ontdekt,
en, bij het doorloopen van het allezins onderhoudende
B2
,
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en fraaije werkje , als vruchten onder vele bloemen vergadert. De vraag zelve: hoedanig is de mensch in
onverbasterden, ongevormden en- echter volwasfen (laat?
is gewis niet onbelangrijk. En hoe beklagelijk, zoo
wel als onbegrijpelijk, het wreede beluit moge zijn,
hetwelk KASPAR H A u s E a eerst zoo lang opfloot,
toen onbefchermd ter vreemde wereld iníljet, om ein
uit vrees voor ontdekking,-delijknog,warfch
op zijn leven toe te leggen, de vrucht ván dat alles is
niet zonder leering.
In hoe vele opzigten doet zij ons de weldadigheid der
natuur,, de goedheid van den Schepper erkennen! Hoe
verwijst zij ons daarentegen op onszelven , op de menfehelijke, vrijwillige verkeerdheid, als de fprinkader van
zonde en ellende ! Hoe fpoort zij ons aan , om de regte
kennisfe Gods in Zijn eigen onderwijs te zoeken! En
'hoe verilrekt ons dus deze gefchiedenis eener boosheid,
•In een' donkeren hoek door weinige onverlaten gepleegd,
tot een nieuw llaal van licht uit duisternis , van alge
winst uit bijzonder verlies, van menfchel.ijkkwaad-men
bedenken, door God ten goede gekeerd! Wel dan , bezigen wij ze daartoe ; en wen ooit de overmagt en het
geweld ons verdrukken, blinke onze deugd 4n den tegen
meerder uit , ja zij bepaaldelijk in deze dagen-fpoedt
het lijden des vaderlands het verblijden van volken en
-eeuwen , het behoud van orde en regt dé zegepraal der
ware vrijheid !

DE IJZEREN SPOORWEG VAN ST. ETIENNE NAA$ LYON.
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De fpoorweg begint te St. Etienne omtrent ter jlaatfe ,

waar de gewone wagenweg uitloopt. Daar echter laatst5 ) Wij nemen dit niet onaardig geíielde (ukje uit een
buiten!andsch tijdfchrift over, zonder daarom alle ftellingen
en redeneringen goed te keuren. De geest der eeuw helt
(
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genoemde in een zoo oneffen land vele bogten maakt, wijkt
de ijzerbaan weldra van denzelven af, en nadert flechts nu
en dan weder. De oude wagenweg is thans een bijweg, die
weinig gebruikt wordt. Onlangs (1 Maart 1833) hebben de
ondernemers der diligences zich genoodzaakt gezien, bekend
te maken, dat zij wegens de mededinging van den ijzeren
fpoorweg niet langer kunnen volhouden. Een gelijk lot wacht
alle ondernemingen van dien aard. De ijzeren fpoorwegen
zullen dezelve vernietigen. Die van de gegrondheid dezer
Relling^ overtuigd wil worden , doe met mij het reisje van
St. Etienne naar Lyon langs den nieuwen weg.
Men flelle zich eenen dag voor, waarop men bijzonder
wel te moede is ; want gezondheid des ligchaams en kalmte
van geest heeft men noodig, om behoorlijk op te merken en
juist te oordeelen. Welaan dan, een weinig fpoed gemaakt;
flechts tweemaal daags rijden tot nu toe de wagens op den
ijzeren, fpoorweg — Ie chemin de fer part, zegt de Franschman; maar weldra zal het getal wagens verdubbeld moeten
worden. Spoedig ! de fpoorweg wacht op niemand langer dan
vijf minuten, en men bedenke, dat men naauwelijks afgereden i, of men bevindt zich ter befiemde plaatfe.
In een groot koetshuis ftaan de rijtuigen; nemen wij plaats!
De wagen heeft onderfcheidene afdeelingen; vóór zitten wij
met ons zesfen, ieder zeer gemakkelijk, als in eene foort
thans over, om nieuwigheden te bewonderen en hoog te verheffen. Men kan te flerk gehecht zijn aan het oude, maar
ook te driftig ijveren voor het nieuwe. Daar is dezer dagen,
zelfs in de gewone nieuwsbladen, (,lrnhemfche Courant en Alg..
Handelsblad) getwist over eenen aan te leggen fpoorweg van
Amflerdam naar Keulen (binnen 10 uren ! ). De Keulfche Courant,
waaruit wij,, tot onze regtmatige bevreemding, het eerst dit
groot ontwerp, voor ons Nederlanders zoo belangrijk , in al de
bijzonderheden vernamen, rept mede van den fpoorweg van
St. Etienne. Niet vóór of tegen ons verklarende, merken
wij flechts aan, dat alles, wat een voorflander van floom
hier aanvoert, plaatfelijk, en derhalve niet op eiken-wagens
fpoorweg toepasfelijk is. Alleen bij volkomen gelijke omfiandigheden. mag men gelijke uitkommen verwachten.
In het Mengelwerk van dit Tijdfchrift voor 1832, b1.303306, zijn eenige bijzonderheden aangaande fpoorwegen itr
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van armlioel; op den bok ziet men den voerman,,in uniform,
met eene trompet in de hand; midden in den wagen vinden
vierentwintig perfonen plaats genoeg; achter zitten weder
zes, gelijk vóór, en hier is een conducteur, insgelijks in
uniform, met eene trompet. De reizigers worden opgeroepen -- ieder plaatst zich; de eerde wagen is vol, een
tweede volgt, een derde, een vierde nog, tot dat allen,
die van de gelegenheid gebruik willen maken, geplaatst zijn.
De opbrengst van den fpoorweg bedraagt reeds 45,000 francs
maandelijks.
Heeft ieder plaats genomen, en zijn dan alle wagens ach
aan elkander vastgemaakt, zoo blaast de voorfte-tervolgns
conducteur op de trompet, en dit teeken wordt door allen
herhaald. Op hetzelfde oogenblik draait of windt ieder conducteur eene met het rad in verband Baande fchroef, door
middel van een nevens hem geplaatst handvatfel, op; iemand, die daarbij flaat, — ditmaal was het een zestienjarige
knaap — geeft aan den eerfcen wagen een' floot , en nu
komt deze in beweging, en alle de daaraan gehechte rijtuigen volgen. In den beginne gaat het langzaam, doch weldra fneller gn fneller, en eindelijk vliegend fnel. Waarlijk,
het fchijnt als een tooverwerk te zijn, zoo pijlfnel,voortgedreven te worden, en toch niets te zien, dat trekt, en zoo
zacht en gemakkelijk, zonder horten of ftooten — alles zoo
geheel anders, dan op een gewoon rijtuig! Ter wederzijden
van den weg ziet men de oude boomen op de rotfen, ziet
men de ten deele uitgebrokene rotswanden, ziet men hoopen
fleenkalen als voorbij zweven. Nu eens bemerkt men regts
en links eenen afgrond, zestig en meer voeten diep; dan
weder rijdt men een donker, onafzienbaar gewélf in: want
de fpoorweg loopt regtuit, en is onbuigzaam, als het nood
gaat íieeds regtuit, zonder eenigen zijfprong —-lot.He
over dalen, door bergen. Het is, alsof B OS SUET'S krachtige fiem wordt gehoorzaamd, daar die roept: Marche,
marche; marche! Men rijdt zoo fnel , dat menigeen duizelt
en beeft van angst. Wat ik gevoelde, toen ik de eerie maal
het waagde op zoodanige manier te reizen, kan ik, niet met
woorden uitdrukken. Met zoo wonderbare fnelheid door
zoo vele bergen te rijden , over zoo vele diepten te zweven
of glijden, en dat door middel ven twee nevens elkander loo pende ijzeren haven! Deze haven zijn elk twaalf voet lang
en rusten op posten. Nevens de baan liggen eene menigte
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daarvan in gereedheid, om die, welke mogtgn breken , te
vervangen. Het herflellen kan dus in zeer korten tijd ge
wielen is naauwelijks merkbaar,-fchiedn.Durg
offchoon wij nog in wagens reden, welke niet op veren,hingen. Wat zal het eenmaal zijn, wanneer men op deze baan
ook fraaije Engelfche kalesfen gebruikt! De wagens op den
fpoorweg zijn van gewone rijtuigen Hechts onderfcheidendoor
het maakfel der wielen. Dezelve worden namelijk geheel van
ijzer vervaardigd, en hebben de randen een weinig omgebo,
gen, zoodat er in het midden eene kleine goot ontftaat ,
waardoor ze juist op de beide onderliggende Haven pasfen.
Dit overfieken der randen houdt den wagen in het fpoor,
Ik moest mij het meest hierover verwonderen, dat alles zoo
eenvoudig is.
Bij onze fnelle vaart vonden wij den tijd niet, om nog
eenen blik te werpen op de merkwaardige [iad , welke wij
zoo even verlieten — op St. Etienne; en het is inderdaad
jammer, in zekeren zin, dat men zoo fpoedig wegijlt. Welk
eetje menigte van belangrijke fabrijken ligt hier achter ons,
hoe vele ijzergieterijen, hoe vele klinkende aanbeelden, hQe
vele werkplaatfen van zijdewevers ! Hoe vele_ verwers , fineden en wevers zijn daar op de been — hoe_vele raderen en
molentieenen in beweging ! Een verwonderlijk genas —•
overal leven en beweging! Daar wprdt het koper geflagen,
het hout kunhlig gefneden , de zijde geweven , het flaal ge liepen, geboord gewonden, gepolijst, het ijzer gefmolten i
gegoten, geflagen, op menigvuldige wiize bewerkt -- ijzer.,
draad , zijde , katoen , vlas en tule gefponnen en verarbeid.
Dag aan dag, van den op- tot den ondergang der zon, ont.,
flaat hier eene ongemeen groote hoeveelheid voortbrengfelep
van allerlei aard. Eene merkwaardige [lad is dit St. EtienneI
Geraas, en bedrijvigheid, groote welvaart, huifelijkheid,
hebzucht, Christelijke vroomheid , belagchelijke twijfelarij -alles nevens en onder elkander ! Hier heerfeilen ftrenge zeden bij onmetelijken rijkdom; hier ziet men met minaeiltig,
ceder op alles, wat van het gewone dagelijkfche leven afwijkt; hier is de mensch vlijtig, werkzaam, onvermoeid,
koelbloedig , ongemeen gierig; voor de- hoogere genoegens
des gezelligen levens.beeft hij geenen fmaak, en van, eenige
kun
st, die flechts kunst is en geen onmiddellijk voordeej jaallbrengt , naauwelijks eenig begrip, maar fpeculeert zoo veel
te meer op alles , wat op en onder de aarde is. ZonderUnge
-
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plaats ! nooit en nergens ter wereld rekent men zoo veel erl
zoo goed, en weet daarbij minder, dan hier..... Doch dé
foomwagen heeft ons reeds verre van den rook en van het
gewoel der find verwijderd, en als men omziet, is St.
Etienne niets meer, dan eene dikke wolk van flof en fteenkoleh-damp.
Naauwelijks heeft mets eene mijl afgelegd, dat wil zeggen,
tiaauwelijks eenige minuten gezeten, of men rijdt eensklaps
onder een donker gewelf, dat een huiveringwekkend aanzien
heeft. Een ieder make zich gereed — wikkelt u in uwe
mantels; het gaat thans door eenen berg, welke niet minder
dan 4600 voet breed is. Deze berg-, door welken men de
baan moest leiden, was het eerfie beletfel van beduidenis,
dat de ondernemers van den fpoorweg ontmoetten. Geruimen tijd flonden zij befluiteloos — lang overwogen zij , of
men niet door middel van fchuinfche banen daarover zou kuntien komen, even als bij den fpoorweg van Roanne; eindelij k begreep men, midden door den berg eenen weg te moeten openen, en den berg, als 't ware, te doorboren. Welk
een arbeid was dit !
Vil. men vasten fteen doorboren, zoo heeft men, als flechts
eenmaal de rots gebroken is, gewonnen fpel. Kent men
den graad der hardheid, zoo is te berekenen, hoe veel geld
en tijd er wordt vereischt, om het geheele werk te vokooijen. ` Doch hier, in dezen vochtigen, federt honderden van
jaren doorwoelden en ondermijnden bodem, waar overal de
grond wegzakte, was alle berekening, elke raming vruchteloós, Meermalen, wanneer men meende te vorderen, fiortte alles in. Hierdoor bevonden de werklieden zich telkens
In groot gevaar. Hadden deze menfchen niet zoo veel bekwaamheid en volharding aan den dag gelegd — had men
niet over die verbazende fommen kunnen befchikken , het
reuzenwerk zou nooit tot fand gekomen zijn.
Eindelijk dan kwam men alle zwarigheden te boven. Met
de weggegravene •aarde werden de gaten en diepten In de nabijheid gevuld, Een vast gewélf loopt thans 4600 voet midden door den berg. Onder dit gewelf en ter zijde, regts en
links', ziet men een dozijn openingen, die zoo vele koolmijnen zijn. Thans behoeft men hier flechts op den bodem te
Haan, zoo heeft men fleenkolen, en wel van de beste foort.
Ook te dezen opzigte heeft er eene wezenlijke omwenteling
plaacs gehad. Vóór weinige jaren nog zou iemand door ge-

,
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heel St. Etienne uitgelagchen zijn geworden, die voorzegd
had, dat men eenmaal gelijkgronds in de koolmijnen zoude
gaan., en niet meer langs diepe fchachten, in een' f inge
renden emmer, met eene walmende lamp in de hand, ander
gevaar van door den opíiijgenden emmer geflooten te wot{den,
in die onderaardfche Eieden behoeven neder te dalen. Ja,
eene koolmijn te bezoeken, was voorheen een moeijelijk
werk. Langzaam daalde men dan neder in de vochtigediepte;
langzaam ook fleeg men weder naar boven. Zorgvuldig moest
men de wanden en de opwaarts getrokkene kolen trachten te
vermijden. Doch thans keert men zich onder dat gewelf
regts of links, en is midden in de mijn. Zoo geraakt dan
de tot nu toe in de Ingewanden der aarde verborgen Beenkool,
welke men anders met zoo veel moeite' naar boven bragt,
regtuit op den fpoorweg, die dezelvè met ongemeenen fpoed
naar zuid en noord doet vervoeren. Het is geenszins te berekenen, wat hierdoor aan tijd, menfchen, geld, gevaar en
arbeid befpaard wordt; te meer nog, daar In deze op den
fpoorweg uitloopende groeven weder kleine ijzerbanen aan
zijn voor de fchuifkarren, welke de'viachten tot op-geld
den hoofdweg brengen. Op deze wijze kan een- last fleenkolen in de mijn uitgehouwen, vervoerd, o'ergeladen, en
op de Rhóne of Loire gebragt worden -- alles in één' , dag.
Dit geeft eenig begrip van de onmetelijke vodrdeelen van
een' ijzeren fpoorweg. Men bedenke hierbij voorts, dat in
de_ganfche landpreek, door welke de ijzerbaan loopt, alle
eigenaars van koolmijnen, zandgroeven, glasblazerijen, quincaillerie- fabrijken, kortom allen, die fabrijk-voortbrengfelen
ter markt voeren, waarbij de vracht een aanmerkelijk gedeelte
van de waarde der goederen uitmaakt, bijzondere ijzerbanen
voor zich , hulpfpoorwegen aanleggen, welke van hunne fabrijken naar den hoofdweg loopen.
Doch keeren wij terug tot ons gewelf onder den berg;
Is men er binnengereden en zit men vóór op den wagen,
zoo verzuime men niet, om te zien naar het daglicht. Vooruir heeraeht dikke- duisternis; doch keert men zich om, zoo
heeft nien het merkwaardig fchouwfpel van een vetrasfend
uitwerkfel des lichts. Het is, alsof men door het glas van
eene tooverlantaarn in .de verte een onafzienbaar landfchap
aanfchoawde. In de fchitterende , liefelijke zonnefhalen lig
achter de opening des geweifs, in de verte, fraai ver -gen,
heuvels met zacht - groene boomen , enz. Zoolang de-lichte
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Tunnel onder den Theems niet gereed is, blijft de doorboorde berg van St. Etienne de fchoonfte camera obfcura van
de wereld.
Op eene zoo fchilderachtige reis hebben de geringfte omtiandigheden foms hare eigene bijzondere belangrijkheid; en
zoo moet ik dan ook, als naauwkeurig berigtgever, doen op.
merken, dat de onvoorzigeige of misfchien al te vurige
reiziger, wanneer hij zich, bij het rijden onder het donkere
gewelf, met iets anders, dan met de uitwerkfelen van deze
r^mera obfcura , bezig houdt, zich aan gevaar blootftelt.
Toen ik de tweede maal door den berg reed, waren alle wagens. digt bezet. Het was witte donderdag. Verreweg de
meeste reizigers deden vermaakshalve dit togtje. — Eer ik mijn
ivedervaren vertel , moet ik nog te kennen geven, dat het
460Q voet lange gewelf 4000 voet regtuit loopt. Op deze
plaats neemt de fpoorweg, die tot hiertoe in dezelfde lijn
voortging, plotfelijk eene wending; en daar het einde van
het gewelf nu nog Hechts 600 voet verwijderd is, Wordt
men eensklaps, geheel onverwacht, in vergelijking der
vorige donkerheid, door een' lichtilroom als overgoten; en
hierbij kan het iemand , die niet op zijne hoede is, zeer

flacbt vergaan!

Plotfeling dan werd ik uit mine overdenkingen gewekt
door het luid gelaáh mijner reisgenoten. Ik keerde mij om,
en -zag, hoe eene jonge vrouw haar van fchaamte gloeijend
gelaat In hare handen poogde te verbergen. Zij had zich,
naar het fcheen, in al te groot vertrouwen op de donkerhe ld; eenen kus laten ontrooven, en was, bij deonverwachte
wending van de baan, verrast geworden. Een zwarte kroes
zat onbevangen naast haar. Het lagchen duurde in--kop.
tnsfehen voort, tot dat de wagen buiten het gewelf reed;
doch naauwelijks waren wij weder onder het ruime dak des
femels, of de jonge man wees de lagchers te regt met een
paar woorden : Mijne Heeren! zeilde hij , op de verlegene
vrouw wijzende, ik heb de eer, u mijne vrouw voor te flel
kas. En zoo was het ook; hij• had baar den vorigen dag te
U. weine gehuwd, en reisde nu met haar naar St. Chauxsant, eene kleine ilad , welke het naast, wanneer men uit
het geweif komt, ter linkerhand ligt.
Wij liegen hier, te St,.Chaumont, af, en bezigtigden twee
fabrijken, die, eik in hare foort, wonderen van kunstvlijt
zijn„ In de eene vervaardigt men ilaafijzer,, in de andere
,

,

VAN ST. ETIENNE NAAR LYON.

27

lint. Het ijzer, uit het gebergte aldaar gehaald en gefmol-'
ten, is eerst nog een ruwe klomp met fcheuren en oneffen
moet, eer men het tot haven kan verarbeiden,-hedn;t
nog eens omgefmolten worden. Dit nu gefchiedt hier. Dan
komt het in dikke brokken onder een' geweldig grooten,
zichzely' bewegenden hamer, en wordt door dezen platgefagen. Vervolgens geraakt het onder rollen van verfchillende
dikte, en zoo wordt de ruwe klomp allengs gevormd tot
eene lange flaaf. Gisteren werd misfchietí dit ijzer langs den
fpoorweg herwaarts gevoerd, en morgen welligt is het zelf
eene haaf van het fpoor op de ijzerbaan. Juist dit maakt,
deze fpoorwegen alhier in bergachtige oorden zoo ongemeen
belangrijk, dat alles door, en wederkeerig alles voor dezelve
gefchiedt — dat ze even zoo vele dienften vorderen, als ze
zelve aanbieden. Het is inderdaad opmerkelijk, te zien, hoe
de fpoorweg en de bodem, waarover dezelve loopt, elkander
noodig hebben : de ijzerbaan verhoogt de waarde van den
grond, en de grond verfchaft kolen, ijzer, vrachtgoederen'
voor den weg. Zonder de ileenkolen van St. Etienne zoude
hier geen ijzeren fpoorweg zijn, en omgekeerd, zonder den
fpoorweg leverde St. Etienn f niet half zoo veel (eenkolen.
Hebben wij het gloeijende ijzerwerk, den fpringenden vonkenregen en al dat vervaarlijk geraas achter ons, zoo wendea wij ons ter linkerzijde en gaan over eene aardige brug
naar beneden. Wij staan voor de lintweverij van RICHARD
C H A M B O V E T en treden binnen. In plaats van de zware
hamerílagen bij de ijzerbewerking, hooren wij hier een veel
zachter geluid — in plaats van gloeilende ijzerenRangen,• bewegen zich duizende aardige kleine fpoelen. Wakker en onrustig ( eilen zij elkander na, danfen en •huppelen , -en footen toch nooit tegen, elkander. Het fchijnt -oetl tooerWerk
te 'zijn — zoo fchielijk vliegt het door elkander. En alle
deze fpoelen fnorren, ten einde uit linnen, katoenen of zij
draden lint vervaardigd worde. Breekt toevallig één van-den
de honderdduizend draden, zoo blijven terflond alle de met
den afgebrokenen verbondene draden, benevens derzeltterlpoelen, ftaan, tot dat eene arbe loer komt; en de beide einden
weder zamenknoopt. Dan gerakén oogenbhkkelijk de flilftaande fpoelen weder in beweging en fnorren dag -en nacht
voort. Twee of drie vrotwsperfonen befturen gemakkelijk
he ganfche werk, waartoe zonder de machine zeer vele
menfchenhanden zouden vereischt worden. Ik vroeg eene
,
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derzelven, hoe veel ellen lint de fabrijk in een jaar kon leveren.
Het meisje lachte eerst om mijne vraag, doch antwoordde, na
eenig bedenken: Waarlijk, Mijn Heer! hoe veel ellen lint wij
in een jaar maken, weet ik niet; het moet, zegt wen, zoo veel
zin, dat men er vier maal van hier mede naar Rome , en even_
zoo veel maal terug zou kunnen komen. Dit zeggende, knoopte zij een' afgebroken draad aan, en tot mijne verbazing
zag Ik aan het eene einde van een ifuk lint den ijzeren fpoorweg, en aan het andere de St. Pieters-kerk te Rome.
Zoo is het langs den geheelen weg — overal nieuwe wonderen! Van St. Chaumont komt men te Rive-de-Giers, en
bier rijdt men, voor eene korte poos, tusfchen de Rhdne
en Loire langs het beroemde kanaal, dat, ook een wonder
in zijne foort, ééns zoo veel opzien in Frankrijk baarde.
Maar, wat heeft het nu weinig te beduldeil1 hoe klein, hoe
nietig is het door den ijzeren fpoorweg geworden! Zoo
moet het eene fteeds voor het andere onderdoen. Wat langs
dit ééns zoo geprezen kanaal, zelfs in het beste jaargetijde,
vervoerd wordt in veertien dagen, kan langs de ijzerbaan,
in elk faizoen, in één uur ter beftemde plaatfe komen. In
den winter is het kanaal toegevroren; in den zomer ligt het
droog — het ganfche jaar door heeft men gemis van water
te vreezen, en aan uitdiepen is geen einde. De handel maakt
er geen gebruik meer van. Het gaat dus met kanalen ook
al, gelijk met alles, wat eenmaal groot en magtig was op
aarde -- het heeft zijnen tijd gehad. Lang was het kanaal
van Rive-de-Giers als een onbeperkt gebieder, die het omliggende land onder zijne magt had; alle goederen moesten
langs hetzelve vervoerd worden, alle fleenkolen, al het
ijzer, de zware voortbrengfelen van allerlei foort; en de
vawrdeelen van dien vervoer waren ongemeen groot. Thans
ziet de fpoorweg, als 't ware, fpottend op het kanaal neder,
en zwaait nu den handelsfchepter.
Nadat de fpoorweg_een' trotfchen blik op het kanaal heeft
geworpen, loopt dezelve naar Givors.. Givors is eene haven
aan de Rhóne, en van daar gaan de goederen van St. Etienne
user het zuiden. Hier nu behoeven de fteenkolen Hechts in
een fchip geladen te worden, om de Rhdne •af te glijden •+
dien heerlijken ftroom, welke naar de zee af als 't ware
heendanst, waarin hij dartelend verdwijnt. Eene baal goederen of eenen last fleenkolen op den fpoorweg van St.
Etienne te brengen, aan den firoom te vertrouwen en onmiddel-
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lijk over zee te verzenden -- dit is gevolgelijk één werk.
Alwat, gelijk wij, -- ik meen nu niet koopwaren, maar reizigers -- naar Lyon wilde, moest anders de Rhóne oproeijen; thans bevrijdt de ijzerbaan ons vkn deze moeite. Men
rijdt langs den oever tegen droom op, en men weet naauwelijks, of de Rhóne fneller benedenwaarts, dan of de loom.
wagen fneller opwaarts loopt. De oude PASCAL zoude zich
niet weinig verwonderen, als hij dit zag; en ik wilde wel
eens weten, of hij zijne bekende fraaije bepaling van den
vloed op de Rhóne of op den fpoorweg zou toepasfen: De
Jfroomen, zegt hij, zijn wandelende wegen. Welligt zeide hij
thans: De ijzerbanen zijn wegen, die in galop loopen.
Men rijdt tamelijk lang, dat wil zeggen, een paar minuten, langs de Rhóne; men ziet den heerlijken oever met deszelfs witte huizen en overoude boomen, ziet de aangenaam
welker fpiegelbeeld in het water zacht•-ftebuinpla,
kees zich beweegt, voorbijglijden; men begroet_ vlugtig de
grot, waarin JEAN JACQUES xovssEAu bij het ruifchen
van dezen firoom, wiens golven nog dezelfde zijn als toen,
doch waarbij geen JEAN JA C Q u z s meer influimert, een'
zoo heerjijken nacht doorbragt; en nu , is men in la Mule,trière, en de ijzerbaan fpringt gemakkelijk over de Saóne
n
Eene fraaije brug, te dien einde hier gebouwd, brengt jaarlijks tachtigduizend francs aan tol op. Thans zijn wij in
Lyon, en kunnen ons beroemen, de fchoonle reis gedaan te
hebben, die men tot heden op het vasteland doen kan. In
korteren tijd, dan men volllrekt noodig heeft, om te paard
twee Fran/die mijlen af te leggen, hebben wij vijftien mijlen
afgelegd, en dat in een bergachtig land, vol diepten, holen
en beken. Over alle deze beletfelen zijn wij heengevlogen.
Hier is een berg doorboord, daar een heuvel weggegra•
ven; hier eene vreefelijke diepte gevuld, daar over eene an.
dere eene lange en hechte brug geflagen. Op den ganfchen
weg, regts en links, ontwaart men liefelijke of flout verhevene landfchappen; overal, waarheen men ziet, verwonderlijke werkzaamheid — vuur,, ijzer, geraas, veelkleurige
zijde, liefelijk groen enz., en dat alles vliegt men zoo
zacht, zoo zonder eenig gevaar voorbij, of het moest dat
zijn, waarvan wij ftraks een proefje gaven !
.
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MISLUKTE PROEVE VAN EEN' PSYCHISCHEN BAROMETER.

Een Barometer is een nuttig huismeubel. Ik herinner mij
nog klaar; boe mijn grootvader zaliger In zijn' gebloemden
flaaprok altijd 's morgens het wijzertje naar'de kwik regelde,
en dan zijn hoofd fchudde of in de hadden wreef, al naar dat
zijn ítomme weerwijzer hem goed of Hecht weér voorfpelde.
De man hlechtte daaraan zoo flerk, dat, al was her ook het
heerlijkíie weér van de wereld, hij niet velen konde, dat
men dit zeide, als zijn weerglas daarmede in tegenfpraak was.
Hij zeide dan doorgaans: ,, Dat fchijnt zoo, jongetje; laat
u toch niet door den uiterlijken fchijn bedriegen;" en ik hield
veel te veel van den braven, ouden man, om hem van zijn
ongelijk te overtuigen, als het naderhand bleek, dat hij zich
bedrogen had.
Even veranderlijk, neen, nog veel veranderlijker dan het
weér, is -de mensch. Dikwijls heb ik dit aan mijzelven be.
fpeurd. Het kleinfte voorval kan mij fours uit mijne vrolijke
Remming brengen. Als mijne versch gehopte pijp bij het hieltje
afbreekt; als ik onder het ftuderen telkens het verkeerde deel
van mijne Dlctionnaires In de hand krijg; als midden in eene
mooije pasfage de kwint van mijne viool tegen mijne vingers
fpringt, — dat alles kan fours eene aanmerkelijke verandering
in mijne luim te weeg brengen, en het lukt mij niet altoos,
mijne gemoedsftemming door de gulden les van H OB. AT! U s,
non ftbi fubmittere res, fed fe fubmittere rebus, (*) weder in
de regte plooi te brengen. Zoo gebeurt het mij niet zelden,
dat mijn gemóedsbarometer, van mooi weér tot orkaan, op één'
dag al de tusfchenwijzingen• doorloopt, waaruit ik dan liefluit, dat ik inwendig nog veranderlijker ben dan het weer
daar buiten.
Mooi weér.
,

Of de maan bewoond is of niet, daarover zijn de geleerden het Oneens. Dit is zeker, dat, als zij op eel' fchoonen
avond mij met haar' zilverfchijn zoo vriendelijk toelonkt, ik
dikwijls vleugelen gewenscht heb, om naar haar toe te vliegen. Maar mijn wijfje met onze kleine pullen, alle goede
menfchen en mijne viool moesten meé. Anders fiel ik de reis
(*) Zich naar de omítandigheden te fchikken, en niet te
willen, dat de omfiandigheden ons ondergefchikt zijn.
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nog liever wat uit. Duizendmaal heb ik mijzely' al wel afgevraagd., vanwaar toch •dat zonderlinge gevoel, die zachte
weemoedy dat nameloos verlangen, dat onuitfprekelijk genieten? Doch altoos bleef ik mij het antwoord fchuldig. Vóor
eenigen tijd meende ik er den Neutel van gevonden te hebben.
Een van mijn jongens had een mees gevangen en liet mij
zijne vangst zien. Het arme beest trippelde, fladderde, tjilpte,
dat het mij door de ziel ging. Op eens was het mij, als
voer een electrieke fchok door mijne leden. Mij dacht ik
voelde eenige gelijkenis in den toeftand van het.dier en dep
mijnen. Even als dat dier zijne gevangenis, kwam mij de
wereld dikwijls zoo eng, zoo bekrompen, zoo kooiachtig
voor. Het was mij dan, als gevoelde ik, dat er nog eene
andere wereld was, oneindig zoo in tijd als ruimte, even
oneindig in de edelße genietingen; en mij daarin oniloffelijk
en vrij te, bewegen, als een vogel in de lucht, dat kwam mij
altoos zoo regt fchoon, zoo aanlokkelijk voor, er de
voorfmaak van dien gelukílaat, dit, ik gevoelde het -met
geheel mijne ziel, was de bron, waaruit die j}jlle (veemoed, dat rustelooze en nimmer voldane verlangen, die on,
uitfprekelijke gewaarwordingen, zoo rijk in het zaligst ge.
not, zoo mildelijk voortvloeiden. En als nu de maan boven
zilveren wolkjes daar zoo zachtkens langs het azuren gewelf
des hemels dreef, was het mij, alsof ze mij toeriep: Werp
de aardfche boeijen af, en dr ijf op de onvermoeide wieken
der gedachte opwaarts, om u in eens zee van licht en waar.
held te baden!
Is het nu nog vreemd, dat ik wel eens gewenseht heb naar
de maan te vliegen, die mij zoo vriendelijk toefpreekt?
Menigeen zal dat al heel fentimenteel vinden. Ja, ik vind
dat zelf ook wel eens. Maar fentimenteel of niet, nooit ben
ik gelukkiger, dan in die gemoedsíiemming. Moeite, zorgen
en kommer zijn dan vergeten; diepverholen zielsbezwaren
weggeruimd; de form der driften is bedaard; eene- liefelijke
hoop ontfluit mij eene toekomst, fchoon als het dagende mor
mijne ziel is zoo vol liefde, dat ik zou wen,-genrod,
fchen een B R i A R E u S (*) te zijn, om de geheele wereld aan
mijn hart te drukken, offchoon mijne vrouw dat misfchien
niet heel aardig zou vinden.
Als het toeval u ooit in mijne woning brengt , waarde Lezer, en gij ziet mij, na een zuur dagwerk, met de zelfvol(*) BRiAREus
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doening op het gelaat •, voor den irnappenden haard zitteh , in
het vuur de laatfte lichtende flipjes'.van het bijna uitgebrande
bout naoogende, met een' arm om mijn wijfje gepagen met
haat zuigeling aan de borst, dan naoogt gij gerust gelooven,
dat mijn gemoedsbarometer op'mooi weêr fiaat.

Behendig. Goed wedr.
's Morgens flap ik fiksch het bed uit, kijk naar buiten, wrijf,
al is het juist niet koud, de handen, loop een paar maal op
een' kippedraf liet huis door, en ga daarna bij mijne vrouw,
die altijd vroeg ter bane is, onder eene fiichtelijke lectuuí ontbijten.
Een ezel is in vele opzigten al een zeer benijdenswaardig
dier: Dat kalme, dat bedaarde, dat geduldige — waarlijk men
moet over zijne eigene gelijkmatigheid al bijzonder tevreden
zijn, om'daarnaar niet foms te wenfchen. Men behoeft daar
niet, op een' hartstogtelijken toon, uit te roepen: Och of
-om
ik een ezel ware! maar ik reken toch den man gelukkig,
die ond'et''de !lagen van het lot zoo gelaten blijft als vrlénd lang
onder den knuppel van zijnen drijver. S o c R AT ES moet her-uor
daarin al vrij ver gebragt hebben. Zijne vrouw, gelijk bekend
is, overlaadde hem eens met fcheldwoorden ; en toen hij, om
dem tiorm te ontwijken', de deur uitging, ílortte zij een kan
watèr op zijn hoofd uit. Een ander had zich daarover zeker
eens regt boos gemaakt. Hij niet. Hij zeide alleen, dat hij
wel gedacht had, dat op zulke hevige donderfagen een
flagregen volgen zou: iets, dat ik, in aanmerking genomen
het onmetelijk onderfclleid, dat er tusfchen mij en s o c R ATE s beftaat, at vrij gelijkítel met de gelatenheid, waarmede
ik onlangs, toen mijn - boterham met den boterkant op het
kleed viel, er de 'haartjes voorzigtig één voor ééi ' afpluisde.
De barometer (load toen op goed weer.
Een goede, kernachtige zedelijke lectuur in den morgen
heeft een' onbegrijpelijken invloed op den geheelén dag. Her
geeft aan onze gedachten den deftigen, gelijkmatigen gang
van een trekfcbuit, aan onze driften den fukkeldraf van
het jaagpaard, waardoor de lijn voor breken bewaard wordt,
en wij dus zonder íloornis naar onze beflemming worden
gevoerd. VOLTAIRE, daar ik anders juist niet hoog meé
loop, zegt ergens niet onaardig, dat de driften de winden
zijn, die de zeilen van het vaartuig doen zwellen. Zij kun-
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nen het, zegt hij, fomwijlen doen fchipbreuk lijden, maar
zonder dezelve werd het niet voortgeftuwd. Voor die fchipbreuk nu moet ons de vestiging onzer gedachten In het
morgenuur bewaren, en zij zal zulks, zoo wij flechts het
oog onzer ziel rigten op waardige voorbeelden; allermeest,
zoo wij het., met infpanning van geheel ons denkvermogen,
vestigen op het eenige waarachtige toonbeeld van alle volmaaktheid, dat van eeuwigheid tot eeuwigheid onveranderd
in de oneindige ruimte, onmetelijk en oneindig als die ruimte zelve, zetelt. — Zoo wij den indruk van hetgeen ons
oog, door de Godsdienst gelouterd, daar aanfchouwt, in ons
gemoed levendig houden, zal in onze handelingen, hoe flaauw
dan ook , als 't ware een afdrukfel aigtbaar zijn van 't geen
wij daar zagen, en de dag onzes levens, zóó begonnen,
zal in behendigheid den {'cboonfen lentedag evenaren.
Veranderljk.

Mijn kleine mops is een allerliefst aanhalig diertje, en ik
heb er mijn' fchik in, hem met zijn roode halsbandje met
rammelende belletjes door de kamer te zien trippelen, om
zich daarna met eene.fireelende zelfvoldoening, alsof hij wonder wat uitgevoerd had, met uitgestrekte poolen In eene deftige bedaardheid op het tapijt neder te vUjen. Die kalme
stemming is echter doorgaans bij het 'dier van korten duur.
Een bard fchellen, een miaauwende kat, een onbeduidend
geritfel in huis kan het dier in zulk een' verbazenden gloed
van ijver doen ontvlammen , dat vaak alle poging, om het
tot bedaren te brengen, vruchteloos is. Die hevige aanval
wordt dan gewoonlijk met een allengs afnemend knorren befloten, tot dat eindelijk de oude welbehagelijke houding weder wordt aangenomen.
Waarde Lezer, ik gevoel de behoefte, u mijn hart uit te
Eiorten , en u met een droevig helaas! te verzekeren, dat ik
in dit opzigt veel van mijn' mops heb. Er zijn in het dage.
lijksch leven duizend kleinigheden, die vaak zoo wonderlijk
zamenloopen, alsof er iémand achter het fcherm zat, die ze
ons toezond, om ons gemelijk te maken. Onlangs nog moest
ik aan een hoog perfonaadje een' brief fchrijven, 't geen mij,
den Hemel zij dank, zelden overkomt. Ik begin op een kladje,
en pijnig mij af, om den man mijn verzoek op eene behoorlijke wijze, zonder grootfpraak of laagheid en toch eenigzins
MENGELW. 1834. NO. 1.
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vledjend, voor te hellen. Waarlijk een zure arbeid! Aan ieder
haar hangt mij een bange druppel zweet. Onverhoopt gaat
bet goed. Victoria! denk ik, Ik ben klaar. Toen een pen
keurig vermaakt, een velletje velijn genomen, vlug gefchreven , om het vermoeden te ontgaan van er lang op gedacht
te hebben, en onderteekend. Daar geeft plotfeling mijne
vrouw een' gil. Ik ontílel hevig. Een [pin! een [pin! — 0,
anders niet ? -- Ach, waarde Lezer, mijne pen wad op he;
fchrift gevallen, en een lange, leelijke, afgrijfelijke klad....
Genoeg. Ik denk, 't is niets. Met de uiterste bedaardhel;i
een ander vel genomen en overgefchreven. Nieuwe ramp !
Reeds bij den tweeden regel fla ik, een paar woorden over.
Andermaal begannen, terwijl ik mijzely' al voorpreek: be.
daard, bedaard gebleven. Dem Hemel zij dank, het loopt
ten einde toe goed af. Nu nog gelakt. In mijne verbeelding
zie ik het onnavolgbaar gefneden feenen wapen van mijn'
grootvader reeds voorbeeldeloos afgedrukt. De eerfte maal
gaat het lak te vroeg uit. Bij de tweede proef, ai! daar
valt mij een brandende druppel. op. mijn' vinger, twee drie
druppels op mijn' brief. Schier wanhopig laat ik mij in mijt'
floel achterover vallen.
Om uit mijne knorrige stemming te geraken, zoek ik mijne
viool op. De a-fnaar is íluk, Ik wil de meid uitzenden, om
er een te halen. Die is bezig aan de waseh. Klimmend.
misnoegen. Eindelijk neem ik mijne toevlugt tot SE NE c*, de
Ira. Al dadelijk treft mij zijne befchrijving van den toornige:
die vlammende, vonkelende oogen, die bloedroode kleur, over
het geheele gelaat, die bevende lippen , dat zamendrukkenn
der tanden, dat te berge rijzen der haren, die gedrongen en
hijgende adem. Genoeg, genoeg, denk ik; de Hemel beware.
mij , dat het zoover zou komen! Ik neem mijn' hoed,, ga
de deur uit, en kom opgeruimd weér te huis.
De apothekers fchrijven op hunne rekeningen: iteretar.
Om it getrouw het overige gedeelte van den dag op _ te
biechten, waarde Lezer, moet ik zuchtend zeggen: iceretur,
iteretur, iteretur!
Veel regen en wind.
Niet altijd plast uit zwang're wolken
Op 't glibb'rig land de regen neér.
Niet duurzaam roert de wind de kolken
Van 't hevig opgeruide meer.
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Niet dag aan dag zendt 't barre Noorden
Den form, die 't eikenwoud ontkleedt,
En 't fpelend beekje aan zijne béorden
Met broze en kille kluisters fnieedt.
Regt zoo, vader II o a A Ti U s of Psrudo -n o R A T tu 5! Innar
was het ook zoo niet, wie zou het dan niet Wel eens te
benaauwd krijgen?
Ik heb een' fchromelijken hekel aan zoogenaamde familiaire
foupé's. Spreekt men weinig, dan is het: hij heeft zitten
kijken als een fops. Spreekt meur veel, men heeft zich van
het discours geémpareerd. Denkt men bij zijn fpel, men
fpeelt gelnteresfeerd. Speelt men gedachteloos, men verliest
het refpect nit het oog. Eet men fniakelijk, men kent zijn
wereld niet. Eet men weinig, men is zoo kieskeurig. Is
men galant, dan kijkt vrouwlief zuur. Is men afgemeten,
dan is men ilijf. 't Is volmaakt de oude mail met Zijn' ezel
bij LAS O N T A I N E ('). Ik heb het dan ook al zoo ver
gebragt, dat ik mij aan al dat bedillen niet floor, en, als
ik dien nergens anders vinden kan, mijn' troost aan tafel in
mijne flesch zoek. Had ik nu maar een goede maag; maar,.
heláas'! ik moet dien lavenden troost van het liefelijke druivenfap bitter bezuren, en des anderen daags iaat mijn barb.
meter op veel regen en wind.
1 oom, met ronde oogen en bleeke kaken, flap ik gemelijk_
een uur te laat uit de veren. Had ik toch maar met mijn
lieve wijfje bij een knappend vuur ons eenvoudig avondbrood
genomen! zucht ik, terwijl ik mijn beilagen tong in den
fplegel bekijk. — Hadt gij dat niet kunnen doen, ezel, die'
gij zijt! is het onbefchofte antwoord van mijn wedefIk. --- Ja, maar men kan zich toch niet van de wereld af
Waarom niet van die wereld? -- Daarop raak-zonder.
(*) Zoo gaat het deti Redacteur van dit Tijdfchrift ook,
met betrekking tot zijne Correspondentie op den omslag. Toen
hij gemotiveerd verflag gaf van het ingezondene, vond men
dit meermalen ongevallig voor de zenders: dezen was hij
te fcherp, genen te flaauw; dezen te fireng, dien te rek
hij alle beoordeeling achterwege laat, beklaagt-kelij.Enu
men zich, fchoon te onregt, dat elks bijdragen met de prullaria
worden gelijk gefield ! -- manteek. van den Redacteur.
C2
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ik aan het malen, aan het knorren op mijzelven. Ach , waarde Lezer, 't is beter met de geheele wereld dan met zichzely'
overhoop te liggen 1
Bij heel Hecht weder, dat blijft aanhouden, zegt men,
dat de kippen niet fchuilen, maar zich gemoedelijk laten nan
regenen. Eveneens laat ik dan de veren hangen , en -niets,
zelfs mijne viool kan mij niet opbeuren.
Mijn eenige troost is dan:
Niet altijd vloeit van meidenlippen

Een vriendelijke boodfchap neer.
Niet duurzaam floot men op de klippen

Van 't: Neem het zoo voor lief, Mijnheer !
Niet dag aan dag zendt 't vat der druiven
Een' plas , die 't fap der maag verzuurt ,
Die 't bloed ons naar het hoofd doet fluiven
En 't hart voor elk genot ommuurt.
Ja, en dat is wel gelukkig,

Orkaan.
. ll;ampzalige toeftand van een' eerstbeginnend' Schrijver 1
De hevigfte form op zee is een liefelijk lentekoeltje, in
vergelijking van de tallooze rukwinden, die uit alle fireken
van het kompas met onweérftaanbaar geweld op 's mans
gemoed losilormen. Hoop en vrees wisfelen, elkander ge
af met de fnelheid van den blikfem. Eigenliefde,-ßaàg
eer- en roemzucht breken woedend als uit Aeool's klui.zen los, en vallen met toomelooze vaart van alle zijden op
de havelooze kiel aan, die het onderfond op den klipvollen eo onmetelijken letteroceaan den gevaarvollen togt te
wagen. Nijd en cenfuur dagen loeijend en gierend uit
zee op, als wilden zij den roekeloozen bootsman met geweld, zelfs ten koste van een fchipbreuk, naar de haven
terugflingeren. Vergeefs ! Die eenmaal de veilige reede verliet, hope op geen' terugtogt meer. Zijn leven lang zal hij
op de onítuimige baren dobberen.
Was men nu terstond een ilatige zesennegentiger, die door
zijn ftevig maakfei de formen trotfeert , en met zijne dreigende gefchutpoorten zijne vijanden tot zwijgen brengt, -ja
dan was het ligt te ondernemen. Maar neen; op een broze
visfehershulk moet men den eerften togt wagen, en, van
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tallooze klippen omringd, op de genade van normen en vqdaar heen drijven.
Als ik dat alles bedenk , waarde Heer Redacteur, dan
breekt mij van alle kanten het angstzweet uit , en met een
fmartvol gevoel jammer Ik: Elch mij dwaas! roekeloos en
vermetel heb ik mij in dien maalßroom van gevaren geßort.
Red gij mij daaruit, bid ik u, en, zoo u mijn nederig hulkje
voor de reis te ligt gebouwd voorkomt, verbrand dan mijn
gefchrijf, al moest dan ook bij het uitkomen der volgende
Letteroefening mijn barometer op orkaan fiaan. Of zendt gij
mij In het ruime fop, vergun mij dan althans mij fchuil
te houden onder het gebruikelijke teeken van de onbekende
in de vergelijking; dan blijft mij nog altijd de terugtogt naar
de veilige haven ontfloten. (•)

anden

X.

(') Volgaarne (tellen wij de haven van ons Tijdfchrift open
voor zulke waar. De geestige en menschkundige Steiler mag
zich, onzes oordeels, verzekerd houden van goed en graag
vertier. Wij noodigen hem alzoo minzaam uit tot eene tweede
bezending, vooral van proza -artikelen; met name voor dePlatonifche Fragmenten, gewijzigd naar den geest der Eeuw. — Redact,
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WEGENS MOSKOU.

.1n Moskou is alles niet zoo duur, als te Petersburg; doch
men zou in de Rusßfche herbergen alhier te vergeefs behoor
bediening, zindelijkheid en welingerigte kamers verwach--lyke
De
herbergier is niet gewoon, vreemdelingen zoo te ontten.
vangen, als in andere landen. En hiervoor beflaat ook eens
zeer natuurlijke reden. De reizende Rus heeft flechts een paar
kamers noodig — bedden, wijn, thee, koffij, vleesch, wildbraad, gevogelte, enz. gelijk ook eenen kok en andere bedienden, brengt hij zelf mede. De herbergier verdient dus

aan hem niet veel meer, dan de kamerhuur, die echter hoog
genoeg is.
Men begrijpt ligt, dat het nieuwe Moskou beter en regL^matiger, dan het oude, gebouwd werd; evenwel vindt men
hier nog oude, naauwe, kromme, donkere, morfige Braten,
aan welke men de fporen van den verfchrikkelijken brand van
1812 bemerkt. De puinhoopen van tachtig of honderd huizeir
zijn nog zoo vele herinneringen van den verderfeli3 t► vt*h.
togt en van de gruwelen der Pranfehen.
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Het Kremlin, benevens het Keizerlijk paleis, het tuighuis,
de wapenkamer, en vele bijzondere buizen, winkels en berg_
piaatfen van koopmansgoederen, is met een' zeer hoogen muur
omgeven, waarop vele oude en fierke torentjes zijn, die met
groene, gladde dakpannen flatig prijken. Buiten dezen muur,
MU den eeneu kant , waar vroeger eene ondiepe gracht lag,
uit welke flinkende dampen opílegen, is thans een Engelfehe
aanleg gemaakt, om tot eene aangename wandelplaats te dienen. Andere partijen, onder den naam van boulevards bekend,
ßrekken zich tusfchen de oude en nieuwe stad pit. Ook zijn
bier en daar in de flad groote en aangename tuinen, die al.
tijd voor ieder openfaan. Freaije fonteinen werden bij de
Nikola;- poort, bij de Iverifche, yen voor den grooten Peters - fchouwburg aangelegd. yet nieuwe houten ítraatplaveifel , dat In Petersburg het rijden door de fchoone íiraat van
Newsky en elders zoo 'gemakkelijk maakt, wordt ook bier
reeds ingevoerd.
Koffijhuizen, zoo als in andere landen, en huizen, waar
men niet alleen om te eten en te drinken, maar om de gezel.
lige verkeering gaat, ontbreken hier, even als in Petersburg,
geheelenal. Suikerbakkerswinkels, In welke men alle foorten
van fijn gebak, thee, kolf j, chocolade, ijs, wijn en andere
dranken vindt, gelijk ook de Duitfche, Rusfrfche en Franfcho
nieuwspapieren, vervangen eenigermate de plaats daarvan;
doch zelden ziet men er talrijk gezelfchap. Ook heerscht
hier Beene levendige vrolijkheid en vertrouwelijke mededeeling van gedachten, maar doorgaans een geheimzinnig, fom.
her en wantrouwend ftilzwijgen. In puitschland vindt men
gezellige, mededeelende vreugde, in Frankrijk uitgelatene
vrolijkheid, en in Italië fnapachtige blijmoedigheid; doch hie;
Raat veelal koele ernst op het gelaat der jeugdige fchooneu
geteekend, en zachte weemoed zweeft op het ilrakke gelaat
des jongelings.
Een groot ongemak voor Moskou is het gemis van bronnen
en van frisch , goed drinkwater; hetgeen evenwel door wa.
terleidingen te verhelpen ware, alzoo Hechts eenige mijlen;
van de flad zuiver en gezond bronwater wordt gevonden.
Den gemeenen Rus fchijnt het echter vrij onverfchillig te
zijn, of het water uit eenen pui of uit gene bron, uit eene
rivier of beek genomen wordt.
Die Rusland en de Rusten wil leeren kennen, moet hq;
Rusftfche volk in Moskou, niet in Petersburg, waarnemen.
Hier leeft de rijke Adel benevens de menixte van deszelfs
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onderhoorigen « •hier Is de zetel van den eigenlijk Rusfrfchen
handel, van fabrijken, manufacturen enz. Het aantal der alhier levende vreemdelingen heeft, in verhouding tot de Ras.
fin, zeer weinig te beduiden, en zal Durtfchers, Franfchen,
Engelfchen en Italianen te zamen gerekend, naauwelijks vijf.
duizend bedragen, daar men wel vijftigduizend van dezelven
in Petersburg mag feilen.
De gastvrijheid is hier 'nog grooter, dan in Petersburg, en
dezelfde, als sn het overige Rusland. Maar ook in geen land
heeft men daaraan zoo zeer behoefte , dewijl herbergen en
pliatfen van uitfpanning of vermaak nog op den benedeníten
trap flaan, en men slechts zelden in zoodanige toefplaats eene
welaangeregte tafel zal vinden. Doch gezellige familiekringen zijn, zoo in Moskou als in Petersburg, zeer menig
ook onontbeerlijk, daar men het groottie gedeel--vuldigen
te van het jaar, wanneer het gure weder het uitgaan en genot In de vrije natuur verbiedt, in huis moet doorbrengen, en er, uitgenomen den fchouwburg, des winters geene
openbare plaatfen van vermaak zijn. Men treft daarom des
middags en des avonds in elk huis gasten aan, die zioh in het
Rusfrsch of Fransch, zelden in het Duitsch, met elkander on.
derhouden. In Rusland heerscht niet het begrip, dat de gast
aan den gastheer dank fchuldig is ; meermalen dankt de laatf e
den eerften voor zijne moeite, dat hij bij hem gekomen is, en
voor de opoffering van zijnen tijd. In vele Rusfifche huizen
is het eene ingevoerde gewoonte, één' of twee dagen in de
week te bepalen, op welke men vrienden en bekenden des
middags ontvangt. Deze worden eens voor altijd ten eten genoodigd, en dan behoeft naderhand nooit weder eene uitnoo.
diging te gefchieden. In-de vasten, niettegenftaande geboren
Rusfen dezelve zeer ftreng honden, wordt in zoodanige bui.
zen gewoonlijk ook vleesch opgedischt, dewijl er onder de
gasten andere perfonen kunnen zijn. Welke eene tegeraoetkoming en vriendelijke verdraagzaamheid 1 — Voor den inlander, die geene eigene huishouding heeft, gelijk ook voor den
eenigzins befchaafden vreemdeling, die nergens zoo gemakkelijk, als in Rusland, belangrijke kennis kan snaken, blijft
dus zelden een dag over, waarop hij in eene herberg moet
eten; en juist hierom eet men in dezelven, te Moskou en te
Petersburg, zoo flecht en treft er zoo weinig gezelfchap aan,
dewijl de gastvrijheid in bijzondere huizen zoo groot en zoo
algemeen is. In deze gezellige kringen vindt men evenwel
niet altijd die ongedwongene vrolijkheid, welke in zuidelijker
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landen van Europa het genoegen der gezelligheid zoo zeer
verhoogt; de Rus is ook hier, gelijk in alle betrekkingen
des levens, ernsthaftig, dikwijls koel, wantrouwend en niet
open van aard. Daarentegen heeft hij weder andere zeer goede
eigenfchappen: hij is vatbaar voor befchaving, leerzaam, onbekrompen, goedhartig; hij toont edelmoedigheid, zelfs met
opoffering, weldadigheid tot kwistens toe, onbaatzuchtige,
verhevene vaderlandsliefde ; hi onderileunt gaarne kunften en
wetenfchappen, en (chat talenten, kunde en geleerdheid.
Merkwaardig is in Moskou het plavelfel der traten, beßaande uit fteenen van verfchilleude foorten en kleuren, als
bazalt, fleenkoralen, enz.
De lengte van deze groote ftad is van het zuidoosten naar
het noordwesten li Duitfche mijl, en de omtrek bijna 51
mijlen. Sedert den zwaren brand van 1812 tot nu toe is
hier veel drokte in het bouwen. Meermalen ziet men een
groot gebouw, waarvan in Mei de grondflag werd gelegd,
In den herfst reeds onder dak. Het luchtgeftel maakt dezen
fpoed noodzakelijk. De meeste huizen zijn van fleen. Vóór
den brand honden er 9212, waarvan de vlammen 5406 ver
Sedert dien tijd toe nu toe zijn er 8640 nieuwe-terdn.
gebouwd; zoodat het geheele aantal thans over de 12,400
bedraagt. Kerken zijn er 270, waarvan fommlgen koepels
met vier of vijf torentjes hebben. Rekent men hierbij 21
kloosters, 55 hospitalen en nog eene menigte gebouwen
van de kroon, zoo zal men eenigermate zich kunnen verbeelden, hoedanigen indruk het gezigt der flad op eenen
afftand moet maken, wanneer het oog bij zonnefchijn de
ontelbare torens en torentjes, koepels en krullen aanfchouwt.
Moskou heeft binnen de Clad 1000 tuinen, 183 oranjerién
en trekkasfen, 305 vijvers en waterkommen, 8412 koop.
tnanswinkels, 478 herbergen, 28 wijnhuizen, 316groentewinkels , 150 kroegen, 140 bakkerijen, 195 moestuinen, 56 openbare baden, 5173 lantaarnen, 4091 bijzondere en 56 openbare fonteinen; — 16 groote en breede hoofditraten loopen
uit het midden der ftad naar de poorten. De ftad is verdeeld in twintig wijken, waarin men 158 grootere en 610
dwars- of kleinere firaten telt. Behalve den gedungen aan
gedeelten der flad, is er thans in-bouwinderfch
de nabijheid van het Kremlin eene geheel nieuwe wijk
ontstaan.
De bevolking beloopt thans , in den herfst, 247,000 zie.
,
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len; maar in den winter, als de Adel met eene menigte
van bedienden; en vele kooplieden en kramers, die des zo.
roers in andere fteden van het Rijk rondreizen, teruggekeerd
zijn, klimt het aantal tot 500,000 en meer perfonen.

VERGELIJKING DER WAGT VAN PORTUGAL EN NEDER LAND IN 1648.

(Uit de Redevoering van den Portugefchen jezult VIE Y R A
in eene Kabinetsvergadering van Keizer JAN IV, over
de vraag, of men Brazilië af zou Baan. Bij s O U T H E Y,
Hist. of Brazil, Vol. II. p. 225.)
„

17V ij (de Portugezen) kunnen misfchien nog ééne uit

doen; Holland vele. De Westindifche Com--rustingez
pagnie moge arm zijn; de Oostindlfche is rijk, en zal pns
alles, wat wij in Indië nog hebben, ontnemen. Kastillé maakt
een' onteerenden vrede met Holland, liever dan dat land en
Frankrijk te gelijk tot vijand te hebben. Frankrijk lijdt
liever van Holland verongelijkingen, dan zich bloot te ßeIlen , om tevens met hetzelve en Spanje In oorlog te komen;
en wij, die nooit onze krachten berekenen, wij zouden
oorlog met hen voeren ! Zonder twijfel zouden Spanje en
Holland, wanneer zij vereenigd waren, de wereld veroveren; en wij denken die belde tegenfand te kunnen bieden!
Waar zijn onze foldaten? Bij elke verontrustende' tijding
moet men de fludenten van de Hoogefcholen, handwerkslieden uit hunne winkels, boeren van den ploeg nemen. Waar
is ons geld ? In dit jaar alleen zijn zestig fchepen (door de
Hollanders) genomen. Acht jaren zijn er verloopen, federt
wij ons van Spanje bevrijd hebben, en nog zijn de grenzen niet bevestigd, nog Is Lisfabon niet in ftaat van ver
bij gebrek aan middelen. Vergelijk hiermede 's-deign—
vijands hulpbronnen ! In Holland heeft men veertienduizend
fchepen; in Portugal geen honderdvijftig. In Oostindié
hebben de Hollanders meer dan'honderd oorlogsfchepen tusfehen de 24 en 50 (lukken ; wij geen één. In Brazilië heb- ben zij zestig fchepen, waaronder vele groote; wij zeven,
zoo wij ze nog hebben. Zij zijn van de Spaanfcke magt
ontflagen, die nog geheel tegen ons gerigt is. Zij hebben
In Europa geen' vijand; wij geenen vriend. Zij hebben meer
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dan tweemaal henderdd fwd géeliede wij vierdultd. Zij
hebben overvloed aan krijgebehoe€ten ; wij niets-, behalvé't
geef wij van hen koopen. Zij hebben ukmunttadé Ingenieurs, beste bftieren ; uitflekende foldaten; wij wel goede
foldaten In Brazilië, maar geene bevelhebbers. In 't kort.
,de Hollanders hebben hunne vlijt, hunne nijverheid, hunne
zucht naar voordeel, hunne eendragt, hunne Iiefde voor 'c
algemeen welzijn; wij, onze tweedragc, onzen nijd, onze
verwaandheid, onze nalatigheid, en ons eeuwig uitfluitend eigenbelang."
Vi eY R A was In Holland geweest. Zijn raad , Pernambuco,
Ja Brazilië, te verkoopen, en dan ook alles in Indië te
behouden, zou waarfchijnlijk voor Portugal nuttig geweest
zijn. Thans won dit Rijk het eerstgenoemde land, maar ver.
loor daarvoor Ceylon, Coromanäel en geheel Malabaar.
;

HItRINNERINO.

nat gedragen,
Toen eens ons zwevend fchip, op 't fchuimend
't
Werd tegen wind en fcroom gevoerd naar

vreemd gebied ,

Was 't of de ranke kiel haar zwijgend leed ging klagen
Aan 't wijkend eiland in het nevelgraauw verfchiet
Zoo grijpt de bitt're rouw in 't afgefolterd harte,
Als 't uur van fcbeiden Haat, het uur der wrange fmarte;
Zoo keert de ziel, waar zij zich ook bevind',
Terug naar hen, nog innig diep bemind.
Wanneer bij 't vriendenmaal de beker wordt geheven,
En menig zoet gefprek naar vroeger tijd ons voert ;
Wanneer een stille traan den glimlach heeft verdreven,
En zachte weemoed heerscht bij fcherts en gulle boert;
Wanneer elk fchoon verbond, bij jeugd en kracht gefloten,
Ons weer befeffen doet, wat eenmaal is genoten, -0, zalig dan de dronk, gewijd aan d' ed'len vrind,
Door 't gloeijend hart nog innig diep bemind!
Wanneer we In 't vreemd gewest een' fchoonen berg ontmoeten,
Een eiland of een dal, waar ziel en oog geniet;
Wanneer we een heerlijk land met dankb're vreugd' begroétetl,
Waar alles bloeit en tiert, alleen de liefde niet —
0, dan gevoelt het hart, wat heil ons waar' gegeven,
In dat gezegend land in kalm genot te leven,
Maar Hechts met hen, zoo warm bemind,
In wie ons hart zich wedervindt !
;
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Gell t de wa» lgar waar de duistere os>rerkims n
;

Terugziet, als de zon reeds ßaauw4r lfiralen fchiet,
£u ala de fcbem'zing kowc, met nachtelijke fchimmen,
Den jaatfiem gloed met ttille vreugde in 't hart geniet,
Zoo wordt een kalm genot den fterv'ling aangeboden,
Wanaeex ee» dag der vreugd', de laatste, is heengevioden;
Dan keert de ziel, die weemoed zalig vindt,
Nog reus terug near alles, wat zij ajnt.
LUaLINK WEDD;it.

Naar bet L gelth vau THoxAi asooRE,
DE KOEKOEK EN DE MUSSCHEN,

Lene Fabel.
De Koekoek zat eens, hoog verheven,
J3j najaarswe@r, in 't woud , en dacht aan 't geen hij was:
biij bad zijn beeld gezien in 't zilver van den plas;
Wat welbron van genot kon dat gezigt hem geven!
Hij fpringt van tak op tak, meest met zichzely' voldaan;
Hij ziet behaaglijk neér op 't fchoon van zijn pluimaadje,
En 't: „koekoek! koekoek
rolt door heel de lustboschhaadje;
-Jij prijkt den fnavel op, en — vangt met fpreken aah ,
!"

„ Wat ben Ik fchoon van zang en vereni
Verheven boven 't laag gebroed
Vati Musfchen, die in 't woud zich dag op dag vermeéren,
„ En wier getjilp ik, lacy! hooren moet!
„ De Nachtegaal, ja, hij 'heeft regt in '; bosch te leven;
„'t Is zijn gebied, hem door de Goden zely' gegeven;
„ Hem dank ik, dat mijn toon z66 zacht, zó6 roerend klinkt.
„ Dan, ach! het fchoon verdween, waarin de Lente blinkt,
„ En Philomela zwijgt, in de eertijds groene dreven,
„ Thans dor en naar, en waar de nacht op nederzinktl
„

„ Wel hoor ik fomtijds nog eene enkle Lijster kwelen;
,, Wel paar ik aan zijn' zang den nagalm van mijn lied,
„ En 't fineltend: koekoek!" mischt door hooggetopte abeelen;
„ Maar Philomela is er niet:
Zij zwijgt ! — wat nooit gepeild verdriet !
't Is wanhoop, die alléén den Koekoek overfchiet!
.. .
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„ Dan, duldbaar nog die (marc en 't bngend boezemjagen,
„ Bleef nu voortaan en beemd en akker fiom;
„ Maar 't lage Muschgebroed kwelt mij bij nacht en dagen,
En, wijken ze al een poos, ras keert de zwerm weérom.
„ Slechts ééns In 'c jaar deed Philomeel zich hooren;
„ Maar 't Musfchenheer, vereend In koor bij koor,
„ Als had dat tjilpend tuig mijn' ondergang gezworen,
a Zwermt, lijder! maand op maand de Rille dreven door!
0 Lijster ! trouwe vriend ! wat baat het, dat wij zingen?
„ Het (narrend Musfchenras fmaadt onzen Godenzang;
„ Zij tjilpen eeuwig voort, zij huppelen en fpringen,
„ En hun gefnater maakt ons 't leven zuur en bang!
„

„ o Jupiter ! verhoor mij, op mijn fineeken !
„ Wil op het fchenzlek rot in feilen toorn ontfieken !
„ Wil de eer van mijn geflacht en dat der Lijsters wreken
„ Op wie (o gruwel !) dus Apollo's eer belangt!
„ Geef Gij dien God , die Python eens deed bukken,
„ Verlof, om Musch bij Mugch, als Vinken, kaal te plukken,
„ En hun (wat wellust 1) dan den gorgel digt te drukken!
Ach! 't is een Koekoek, die 't U vraagt !"
De Musfchen hoorden dus den ijdlen fnorker fineeketr;
't Gebed bleef onverhoord — men zegt, het kwam ce 4a':
Maar toen de fineekling zweeg, den hoogen olm ontweken,
Begon het tjilpend kroost, in chorus, los te breken,
En riep den kakelaar zijn: „ koekoek!" fcbatrend na.
Vraagt iemand naar moraal•, die fabien ons doen lezen;
Vindt men baar niet op Aard', zij moet bij de EN G'L Rø wezen !...

F
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DE KABAAL.

[Joe bloedig ook en energiek,
Hoezeer met ach en wee gekruid,
Werd zeker treurfpel door 't publiek
Verwelkomd met een Echel geduic.
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Een hopje kabalieten ßecht5
Klapte onverfchrokken in de hand,
Doch oogstte daarvoor links en regts
Bij '; morrend volk flechts fpot en fchand'.
Een hunner, die een wijl met kracht
Zijn handgeklap weergalmen liet,
Riep toeft, als had hij zich bedacht:
„ Dat titelt verdient beo fpelen niet;
„ Het is ee0 prulwerk, op mijne eer !
„ De auteur een zot in folio."
En nu applaudisfeert hi weer,
En roept die dol: » Bravol bravo!"
Een 'buurman tiet verbaasd hem aan,
En zegt: ,, Zoo 'k u verzoeken mag,
„ Doe mij de reden eens verftaan
Van zulk iaconfequent gedrag." -„
„
„
„

Hoor, beste maat, — maar flil er van —
Voor 't handgeklap betaalt men mij:
Ik klap dus, als een eerlijk man;
Maar 't is een vod, daar blijf Ik bij."
G. M. NAGEL.

DE STOOMBALLON.

Jai ver heeft 's menfchen fchranderheid
En vlijt het reeds gebragt:
Hij zeilt de wijde wereld rond,
Trots fiorni en Iangen nacht.
Hem kommert winditreek > noch getij,
Noch branding meer, noch broom:
Hij zegt: „ Op dien fond ben ik daar !"
En maakt zijn dienaars ttoom.
En, niet voldaan met paardenkracht
En fnelheid, denkt hij door,
Vermenigvuldigt kracht en fpoed,
En vliegt langs 't ijzerfpoor.
-
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En, lagchend met het ojlonhliogd
Door heuvel, dorp of vaart,
Smaadt Bij, Natuur tets fpij r,. een' weg,
En hangt dien boven de aard'.
Ja s waar het albeheerfcliend goud

Voor zijne xnagt niet bukt,
Dx+aagt zijn vernuft de zege weg,
Of 'choon 't- ontiverp mislukt.
Getislg het, Theems ! die op uw' rug
Zijn zeekasteelen- draagt,
Hoe 's menfchen brein, zoo diep als flout,
Uw ingewand belaagt!
Geem afgrond, die de fehepping heugt,
Geen wereld In uw diep
Weérhield den delver, wiens vernuft'
Den Routen Tunnel fchiep.
,

En Waar de Handel vleugels eischt,
Diet zeil en doom voor zwicht,
Neemt bij der duiven wiek te baat,
Of feinen, feet als 't licht.
-

o Montgolfier ! wiens vliegend brein
Het eerst den Luchtbol vond ,
Ach, waarom bleef uw vindingskracht
Onvruchtbaar', tot dèez' frond 1

Misr neen — met zweeft zoo hoog - en ver —
Gewta, de tijd is daar,
Dat men, door geld noch goed bezwaard,
Van hier nur' beven vaar' t
Een: prijsvraag flecíiig , of ridderband:,,
Voor die he tachtroer vindt, Din zweven we', als de dagkaael,Op v dug'!en van den wind.
-

Dat, zal eon goedkoop levetr zijn 1
Geen Diligences meer;
Geen ftraatweg, dour, van onderhoud;
Geen toi voor heen en weer.

DE STOOK ALLON.

Geel, poortgekl $ dat den ambachtsman
Zoo menig fuaps Qntgkist ,
En waar de nijv're kastelein
Zoo menig flesch door mist.
Geen koppig of onbandig ros
Jaagt toorn of angst ons aan;
Geen fchooijer op den heerenweg,
Door niemand meer begaan.
Geen borne trekfchuit, naar 't model
Van Noach's 4rk, gebouwd,
Waar rein en onrein, tegen dank,
Elkaar gezelfcbap.houdti
Waar men des. zondags, vaak geluwd
Als haring in de- ton,
Vijf, uren zwoegt vpor 't kort genot
Van Haarlems. lieve zon.
Wat zeg ik? Waait de lust ons aan,
Men drinkt ('t is digs bij huis)
Ligt in Parijs een kopje thee,
En is vóór donker thuis.
Of lokt ons Belgiés Paradijs,
Men huurt een' blaauwen kiel,
En keeaf, en zegt: „Gelukkig land,
„ Waar zó6 de liefde viel l"
En wien het hier foms niet bevalt,
Wie lucbckasteelen bouwt,
Dien maakte ik kapitein der boot,
Als met de zaak vestrquwd.
,

Fair wien een lastig crediteur

Zijn rust gefiaag verftoorc,
,

Die_ abonneert zich bij het veer,
En zoek; de Zon in 't Noord'!
De pogcher, of de fpeculant
Op fondfen in de Maan,
Vangt zeker eene ontdekkingsreis
Naar zijne goed'ren aan.
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Men lagch' niet, neen! Een Duitsch vernuft
Zag, door zijn teleskoop,
Reeds huizen, Iterkten , Reden, zelfs
Maanmenfchen bij den hoop.
Dat volkje is wis verbazend rijk,
Befchaatd, gefepen, fijn;
Wat (lokt de lieve Maan niet op!
Daar moeten fchatten zijn.
Zoo zegt men, bij een deficit:
„ Het geld Is naar de Maan ;"
Welnu, men ruste een luchtvloot uit,
En haal` 't er weêr van laan i
Doch, vóór die vloot nog luchtreé is,
Wat lust, Wat zaligheid
Is niet, komt eens de-zaak tot Rand,
Ons jong gefacht bereid t
Als ganzen, in een' digten drom,
Trekt dan bet minziek volk
Naar de eerb're, reine, teed're Maan,
Steeds der verliefden tolk.
Één voordeel nog zij bier vermeld,
Een' beter' zanger waard' :
De dichtgeest, die niet opwaarts wil,
Door 't logge Rof bezwaard , —
Hij krijgt gewis, voor kippevlerk,
Eene ad'laarswiek ia iteé :
Want als het lijf naar boven vaart,
Dan moet de geest wel me@.
Ook ik, nog Reeds aan de aard' geboeid,
Wie weet, wat ik vermogt?
Och, was het roer van 't fchip maar klaar!
Ik deed den eeríien togt.
J. W. IJNTEMA.
Voor een klein gedeelte naar het Hoogdutnch.
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VROUWE K. W. BILDERDIJK,
'BESCHOUWD ALS KINDERDICHTERES..

Door
K. SYBRANDI. (*)

H

et is eene opmerking , die wij dagelijks door , de 9n-T
dervinding kunnen bevestigd zien, dat de, kinderwereld,
het tooneel is, waarop zich de vrouw in hare hopge
waarde ontwikkelt. In hoe vele andere betrekkingen, de;
man door talenten en vermogens , door naguir131ken ,ate.
leg _ . t f verkregene kundigheden boven, ,de; vrouw mqge
fchitteren, . in alles , wt het .kind betrg t j -, a^thglls , i.p, 4e
jaren der vroegste ontwikkeling, mogep; de vrouweiijlce.
feherpzh nigheid , hare gave van opmerking , haar juist
en fijn gevoel gezegd worden,, boven die des- mans, den,
lof van juistheid en gepastheid te verdienen , en tot de
belangrijkfte uitkomtlen , ten opzigte der l'gehamelijke ,
veriandelijke en zedelijke opvoeding , te geleiden. Het
was dus niets meer,, dan eene openhartige erkentenis der
waarheid , maar waarin voor valen zijner ambtsbroederen,
eene gewigtige les lag opgef oten , toen een beroemd vaderlandsch Geneesheer van onze dagen, niet minder merkwaardig wegens zijne diepe kennis van het menfchelijke
haft en leven , dan geacht om zijne geneeskundige bekwaamheden , ergens fchreef : „ Gelukkig de Arts , die ,
alwat hij in zijne dikke boeken geleerd heeft vergetende,
-

(*) Uitgefproken bij gelegenheid van eene Prljsuitdeelirlg
aan de Kinderen der School van het Departement Nijmegen
der MaatfChappij TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN, Oct . 1833 .
D
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bij het kinderbedje zijne wetenfchap der moeder afziet!
Veranderingen in gelaat, houding , kleur, flem , welke
den fcherpzinnigften Arts ontfnappen , zullen het moe
oog en oor treffen, en dc moederlijke arm zal-derlijk
beter, dan de fijnfte balans, af- en toenemen van kracht
en vleesch op een haar bepalen."
Wat in deze woorden ten aanzien van den ligchamelijken toeíland van het kind wordt beweerd , dat laat
zich met evenveel regt op het verstandelijke en zedelijke
toepasfen. Gewoonlijk zal de moeder elke ontwikkeling
van de geestvermogens van haren lieveling naauwkeuriger
en juister opmerken, dan de vader dit, ook bij den besten wil, vermag. Gewoonlijk zijn haar, indien zij althans door geene dwaze en verkeerde vooringenomenheid
is verblind, de eigenfchappen, neigingen, driften en hartstogten van het- kinderlijke gemoed, van derzelver kwade
zee wel á!s goede zijde, reeds volkomen bekend, wanneer de aandacht van den vader ter naauwernood op dezelve gevestigd is.
De oorzaken van dit verrchijnfel zijn niet moeijelijk te
ontdekken. Het huisgezin is de geheele wereld der vrouw-;
daarin leeft en beweegt zij itch ; het is de kring , waar
zich hare meeste gedachten bepalen , het voorname-toe
tooneel , dat haar ter befchnitwing wordt aangebodeni ,
en dat zi , door liefde gedreven, met telkens vernieuwd
genoegen befchouwt. De man, daarentegen, vindt in ruimeren werkkring meestal zijne bezigheden; hij wordt door
duizende omítandigheden in de gedurige opmerking van
het kind verhinderd, en -is veeltijds buiten de gelegen
om het, gelijk de moeder, op ieder oogenblik en in-heid,
elke bijzonderheid te befpieden. Wij doen daarbij voor
aan ons geflacht geen onregt, wanneer wij bewe--zekr
ren , dat de meerdere vastheid en ílerkte van het mannelijke karakter, hetwelk eene meerdere ruwheid en grofte
van gevoel en gewaarwording, van beweging en beffaan
medebrengt , van zelve aanleiding geven, om de fijne,
dikwijls vlugtige werkingen der kinderlijke ziel mincer op
te merken. Dat is de gemakkelijker en aangename taak
,
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der vrouw , , die in gevoel en zin dikwijls zoo veel meer
van het kinderlijke behoudt.
Met bijzondere belangftelling behooren wij dan ook
de voortbrengfels van den vrouwelijken geest te befchouwen , wanneer deze ons de vruchten zijner opmerkingen
voor of uit de kinderwereld mededeelt. Waar eene fchrandere en begaafde vrouw zich daartoe verledigt , die door
huisfelijke of andere betrekking in de gelegenheid was ge
om het kinderlijke verfland en gemoed te leeren-iled,
kennen, daar mogen wij verwachten in zijne foort iets
voortréffelijks te zullen vinden, hetwelk onze naauwkeurige befchouwing en waardering ten volle verdient. Deze
gedachten bewogen mij , om, te dezer gelegenheid, voor
eenige oogenblikken, uwe aandacht te bepalen bij Vrouwe
KATHA1tINA WILHELMINA BILDERDIJK,, 6 fchouwd als Kinderdichteres. Ik achtte dit onderweip
niet geheel vreemd aan het kinderfeest _van dit uur. Ik
durfde daarbij rekenen op de belangílelling van mijne
Hoorders en Hoorderesfen, die voor het meerendeel tot
de hinderwereld In naauwe betrekking tlaan; en ik hoopte
daärdoot gelegenheid te hebben, om ook de jeugd , hier
thans tegenwoordig, van tijd tot tijd niet onaangenaam
te onderhouden. Hoort gij mij dan, meergevorderden
van jaren , met goedgunílige en toegevende aandacht ; en
gij , lieve kinderen , bedwingt uw ongeduld nog cenige
oogenblikken, en luistert in flilte naar datgene , wat in
mijne rede ook voor u gefchikt en welgevallig zijn mag!
Men zou kunnen vragen, of in eenen tijd, waarin
zooveel en zooveel voortreífelijks voor de jeugd wordt
gefchreven , de taal der dichtkunst nog moet te hulp geroepen worden, om het aantal der kinderleesbockjes te
vergrooten. Is zij daartoe wel gefchikt t en kan zij met
vrucht tot dat oogmerk worden aangewend? Voorzeker
niet, wanneer wij haat beperken tot die verhevener of
althans gekunítelder manier van fpreken, die bijna in elke
taal de poëzij tot het moeijelijkíle gedeelte harer letterkunde maakt ; niet , wanneer wij fleghts de hoogere Poorten der dichtkunst als zoodanig willen erkennen, en die,
D2
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welke lager bij den grond zweven en zich niet tot hoogere fferen verheffen, als harer onwaardig, verwerpen..
Het zoude dan dwaasheid zijn , van gedichten voor kinderen te fpreken; en dat, hetwelk niet zelden zelfs voor
den betchaafden en ontwikkelden man te hoog is, of
waaraan hij althans moeijelijk duidelijke en bepaalde begrippen weet te hechten , zou ongetwijfeld voor het kind
geheel onverttaanbaar iijn. Maar er beflaat eenc poëzij
der natuur,, de ongekunlelde taal des eenvoudigen gévoels; zij is zoo oud, als het menfchelijke geflacht zelve,
en werd en wordt welligt daar vooral gevonden , waär
de maatfchappij nog in hare kindschheid zich bevindt.
Om haar te verltaan , is geene vergevorderde ontwikkeling noodig; en de Indiaan, voor wien de voortbrengfels van hooggeroemde dichters wclligt enkel raadfels zou
den zijn , zou u in Bene taal kunnen toefpreken , die in
dichterlijke waarde daarvoor geenszins behoefde te wijken. Het is ook in dit opzigt met den mensch in het bijzonder,, als met het menschdom in het algemeen : dè
kindscheid van het menfchelijke geflacht heeft grote
overeenkomst met die van eiken afzonderli<jken menscj!;.
De poézLj', die in de wilde bosfchen van Imerika zou
gefproken worden, zou liet kenmerk dragen, van de tooneelen , .die de (prekers omringden; daarvan zou elke
uitdrukking, elke beeldfpraak, elke fchoonheid ontleend
zijn. Wilt gij poëzij voor ,kinderen , ook deze zij ontleend van datgene , wat binnen den gezigtskring van den
jeugdigen mensch valt; ook deze zoeke daar onderwerpen , woorden en sieraden. Wie gedichten voor kinderen wil zamenftellen , moet zich geheel in de kinderwereld weten te verplaatfen; — waar h j haar zelve niet
ten tooneele voert , moeten de onderwerpen, die h j behandelt, toch alt jd binnen den kring der kinderl jke
bevatting bljven; -- hj moet in taal en toon den kinderlíj'ken geest weten uit te drukken; eindelijk hij'
moet ,z jne poéz j aan zedeljke bedoelingen dienstbaar
maken. Waar deze vier kenmerken gevonden worden,
daar is de vraag overtollig , of de taal der dichtkunst
;
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voor kinderen gefchikt zij. De ondervinding beantwoordt
haar luide en bevestigend. Ter naauwernood is het kind
de gave der fpraak in Benige volkomenheid meester, of
het fchept vermaak in het hooren van gedichtjes , voor
deszelfs leeftijd en begrip gefchikt; het fchept vermaak,
om ze, hoe gebrekkig -dan ook in den beginne, na te
zeggen, en zij prenten zich als van zelve in liet kinderlijke geheugen, prenten zich daarin zoo vast, dat ook in
vólwasfen leeftijd, bij de minfle herinnering , het geheel
den man weder voor den geest (laat. Zoo gaat het met
dé onovertroffene meesterhukken van onzen H I E R 0 N YM U S 'VAN ALPHEN , en ik kan er niet aan twijfelen,
Of in den huisfelijken kring van velen uwer herhaalt de
kindermond nog dikwijls zijne bevallige woorden: Die
perzik gaf min' vader mij ; of zijne naive taal: Hoe
ddnkbaar is min kleine hond; of het diep gevoelde en
aandoenlijke : Wanneer ik , neergezeten , bedaard het
beeld aanfchouwe van mine lieye moeder,, enz.
Wij kunnen dus niet anders, dan elke poging toejuichen , die er Ixet gelukkig gevolg ter uitbreiding eener
dergelijke lectuur wordt aangewend; en wanneer het bundeltje van Vrouwe B I L D E RD IJ R, onder den titel van
Gedichten voor Kinderen uitgegeven , aan de zoo aan
opgenoemde kenmerken voldoet, zoo mogen wij-ftönds
haar den lof van Kinderdichteres , den lof van der jeugd nuttig te zijn geweest , niet weigeren. Wij willen dan'
hare flukjes aan de opgegevene vereischten toetfen.
Het eerfte, wat wij van den dichter voor kinderen meenden te mogen en te moeten vorderen-, was dit, dat hij
zich geheel in de kinderwereld moet wetorr te verplaatJen. Mishage u deze uitdrukking van kinderwereld niet, T. , noch acht haar te flout en te grootsch , ter beteekening van Bene geringe zaak. Inderdaad, wie in het leven
en zijn der kinderen niet geheel vreemdeling is , zal er
gereedelijk eene wereld in het klein erkennen. Gij vindt
daar bezigheden en uitfpanningen , Ilrijd van hartstogtenr
en belangen , evenzeer als in dc maatfcllappij der vol
waarin beftaat dan het groote vcrfchil tus.-wasfen.E

-
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fchen de bejagingen en bemoeijingen van latere jaren en
tusfchen die van den kinderlijken leeftijd? Ach, wij
menfchen blijven in zoo vele opzigten dezelfde; en met
hetzelfde regt, waarmede het kind de mensch in het
klein mag worden genoemd, verdienen wij zoo dikwijls
den naam van groote kinderen. De voorwerpen , naar
welke onze verlangens en begeerten zich uitílrekken, zijn
wel van gedaante veranderd, maar het meerendeel daarvan is inderdaad weinig of niet belangrijker, dan de wen
fchen van den ontluikenden knaap of het fpelende meisje;
en, tot het einde genaderd, zullen wij er geene hoogere
waarde aan hechten, dan wij thans aan het fpeelgoed
des kinds en aan de voorwerpen van deszeifs begeerten
toekennen. Voor het kind althans, zoo lang het den
kinderlijken zin nog heeft behouden, die in onze dagen,
bij de overdrevene zucht naar fchielijke vorderingen,, mis
maar al te fpoedig verloren gaat, is de kring -fchie,n
waarin het zich bewéegt , even belangrijk , als voor u
datgene, wat u zelve omringt. Het kent nog geene an
betrekkingen en voorwerpen , en de kinderlijke ziel-der
is er geheel mede vervuld. Zijne kleine bezigheden, de
lesfen, die hij voor den meester moet leeren, zijn voor
den knaap niet minder gewigtig, dan de ftudie van den
geleerde in zijn boekvertrek , de berekeningen des han
zijn kantoor, de bezigheden van eiken vol-delarsop
zijnen kring. De jongen geniet zijne ge.-wasfeni
hoepel
noegens met
en drijftol, met hobbelpaard of houten wapentuig, het meisje haar fpel met pop en wieg,
suet winkeltje, of huisraad, met niet minder vreugde en
belangfleUing , dan de bejaarde zijne kostbare en prachtige vermaken , die zoo dikwijls van niet hooger gewigt
zijn , dan de fpelen der kindschheid. Treedt die kleine
maatfchappij binnen; gij zult er de botfing vau (}rijdige
belangen en hartstogten evenzeer aantreffen, als in uwe
eigene kringen. Het verlies van het fpeelgped is voor
het kind, wat voor u het gemis van hooggewaardeerde
bezitting zijn zou ; de koperen legpenning , wat voor u
het gouden muntítuk is ; de teleurge(telde hoop op kin-

ALS KINDERDICHTERES.

55

derlijk genot, wat voor u de verijdeling is van de fchoonftc verwachtingen ; voorbijgang en miskenning in de kinderlijke fpelen , wat voor u de krenking der eerzucht
in uwe maatfchappelijke- betrekkingen zijn zou; de woelingen van kinderlijke driften en neigingen , voor het
zedelijke misfchien niet minder belangrijk , dan de form
der hattstogten in den mannelijken boezem, Wie dan
voor het opkomende gelacht wir fchrijven, die moèt
in deze kleine wereld als te huis zijn , Indien hij zich
althans van der kinderen aandacht en belangftelling wil
verzekeren. Hij moet geen vreemdeling zijn in hunne
bezigheden of genoegens ; fchijnbaar moeten zij hem evenzeer belang inboezemen , en ook geen enkel woord moet
het vetraden , dat hij zich boven hen, verheven acht, of
ze Aechts gebrekkig heeft leeren kennen. Gelijk de vol
tegen het kos-wasfendtolprgenmisßa
vordert het kind , waar-tumkwijfcheld,vnzo
bet zichzelven en zijn bedrijf vindt afgeteekend, onopgefmukte natuur en waarheid. Dat het geenszins altijd
eene gemakkelijke taak is voor hem, die reeds lange de
jaren der kindschheid, en met hen derzelver gedachten
en fpelen en manieren, ontwasfen is, om zich daarin op
nieuw zoo geheel te verplaatfen , dat hij er als met kinderlijke kennis en belangftelling over fpreke en nimmer
zijne meerderheid verrade , gevoelt ieder,, die begrijpt ,
hoe moeijelijk het is, om in de voortbrengfels van zijnen geest zijn eigen karakter,, denk- en handelwijze als
geheel te verzaken. Inderdaad , ik geloof,, dat juist hierin de reden te zoeken is , dat zoo vele gedichten voor
kinderen mislukte proeven moeten genoemd worden, omdat de dichter, reeds door maat en rijm gebonden, zich
daarenboven geheel buiten zijne í%er moet bewegen ,
zal hij in waarheid voor kinderen fchrijven. Maar be,
hoef ik het u dan ook nog te herinneren, hoe vele voorregten in dit opzigt de moeder boven alle anderen bezit'
Zij beweegt zich bijna in geen' anderen kring , dan in
dien harer kinderen. Met hen leeft zij , als 't ware,
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hare eigene kindschheid op nieuw. Zij is onophoudelijk
bij hunne fpelen tegenwoordig, ja deelt daarin zelve,
om het genoegen van haar kroost te verhoogen. Zij regelt 'hunne werkzaamheden, tempert en beftuurt elke uit.
baríiing der kinderlijke driften en hartstogten ; met één
woord , zij maakt, als 't ware, mede een lid uit van
die kinderwereld', die in zoo vele opzigten gelijk is aan,
en tevens in even vele opzigten verfchilt van de maat
Verwonderen zal het ons dan-fchapijdervolwsn.
ook niet , T. , dat Mevrouw n I L D E R D K, zelve
moeder van verfcheidene • kinderen , die zij , helaas , op één
na, allen overleefde, in hare gedichtjes , waar het pas
gaf,, die kinderwereld naar het leven wist af te fchilderen. Misfchien zou men het mogen betreuren , dat het
aantal der Rukjes , waar zij de kinderen zelve geheel als han
doet optreden , niet grooter is ; maar ontkennen-deln
zullen wij het niet, dat zij daar, waar zij deze allezins
verkieslijke inkleeding gebruikte, ons de kleine maatfchappij
als 't ware binnenvoert. Het geldt daar evenzeer,, bis
bij den volwasfen mensch , dat goed en kwaad er is ondereengemengd , en ook in de kinderwereld worden book
zen en goeden gevonden. Beider deugden en gebreken
zijn naar hunnen leeftijd gewijzigd , en moeten naar dezen worden afgeteekend. En waarlijk, Vrouwe B I LD E R D IJ K wist beide treffend voor te tellen. Het zijn
inderdaad kinderen, die er handelen. Hoort zelve de
taal van het ordelijke kind, dat gereed ílaat naar zijne
legerftede te gaan:
'k Heb min fpeelgoed reeds geborgen
En mijn boekjes, dat ik morgen
Alles weer in orde vind.
Moest ik zoeken
Naar mijn boeken,
'k Heette vast een flordig kind.
'k Hou mijn kleertjes bij elkander;
'k Gooi het een niet op het ander;
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Alles leg ik netjes weg.
In den blinden
Kan ik 't vinden,
Als Ik weet, waar Ik het leg.
,

Is dit niet de natuurlijke taal van den kindermond ,
waarin zich de zorgvuldigheid en netheid tot alle de kinderbelangen uitftrekt , en fpeelgoed en boekjes en kleertjes
naauwkeurig verzorgt ? En zouden wij het daarbij mogen voorbijzien, dat wij hier de taal van een meisje
hooren 7 Juist dit teekent ons de fijne opmerkiler,, dat
de Dichteres geenen knaap , gewoonlijk wilder en woester , maar de flillere dochter heeft gekozen , wie zij dc
lieve en zachte woorden in den mond legt. Intusfchen
waren haar de driften en hartstogten en de gemoedsgefIeldheid van de jeugdige knapen evenmin onbekend; en
waar zij deze in hunne verfchillende karakters wilde ten
tooneele voeren, drukte zij de natuur met evenveel waar
getrouwheid uit. I-let is , alsof wij in het mid--heidn
den der fpejende jeugd worden verplaatst , en hier den
onbefuisden , ginds den zwakkeren , elders den hed;arderen knaap aanfchouwen. Naar mijne herinneringen althans is het volgende tooneel als der kinderfpelen afgezien, en velen uwer zullen zich welligt íoortgelijke van
hun eigen kroost en deszelfs fpeelmakkers voor den
geest brengen :
Eens brak de wilde Ferdinand
Zijn fraaije zweep aan bukken.
Toen zocht hij fluks zijns broeders zweep,
Die hij met beide handen greep,
Hem met geweld te ontrukken.

De brave Willem fond er bij ,
Wien zulk een onregt griefde;
Hij haastte zich naar Ferdinand,
En nam, hem minzaam bij de hand,
Met broederlijke liefde.
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Bedenk, dus fprak bij , wat gij doet,
En vraag uw eigen harte,
Toen laatst uw nmakker bij u kwam,
Die met geweld uw fpeelgoed am,
Of dat u toen niet fmartte?

-

Gelukkig was de wilde knaap
Gevoelig voor 't vermanen.
Hij bloosde, zag met fchaamte neèr,
En gaf zijn' broeder 't zijne weér,
Met de oogen vol van tranen.
Toevallig kwam zijn vader aan,
DIe gaarne braafheid loonde.
Hij prees des braven Willem's aard,
En Ferdinand kreeg zweep en paard,,
Omdat hij rouw betoondel

Ik moet mij bij deze beide proeven bepalen , om u:
aan te tootlen , dat Mevrouw B I L D E R D W K in de kinderwereld geenszins eene vreemdelinge was. Of ehoon
het mij niet moeijelijk zoude vallen, het getal der voor
te vermeerderen, en u te doen zien, hoe zij ook-beldti
andere driften en hartstogten van den kinderlijken leeftijd
wist uf't te drukken en werkzaam ten tóoneele te voeren, zoo is het er echter verre van verwljdeid , dat zij
zich daartoe in hare kindergedichtjes zoude hebben bepaald. Met eenen wenk gaf ik het u reeds te kennen,
dat zij , in vergelijking althans , niet te vele van dergelijke Rukjes had vervaardigd. In een aantal barer kindergedichtjes is zij het zelve, die tot de jeugd fpreekt, zonder zich van de inkleeding van een of ander verhaal te
bedienen. Misfchien wordt er over de meerdere of mindere gepastheid hiervan verfchillend geoordeeld ; en wanneer ik den vrij algemeen heerfchenden (maak onzes tijds
in aanmerking neem, zal, geloof ik, dit oordeel bij velen ongunflig uitvallen. Bij jong en oud bepaalt zich
de lectuur grootendeels tot werken van verbeelding en
verdichting. Het aantal van romans an allerlei gehalte
,
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en foort, voor allerlei jaren en finaak vermeerdert fchier
dagelijks. Gelooft niet , dat ik den geftrengen zedemeester
zou willen fpelen, en derzelver lezing onvoorwaardelijk afkeuren. Integendeel, gaarne erken ik, dat een goed gcfchreven roman mij niet zelden eenige uren van uitfpanning
aangenaam heeft doen flijten. Maar ook hier, gelijk
overal , zal wel elke overdrijving fchadelijk zijn. Men
is begonnen, romans en verhalen, ook in het zedelijke,
tot veelvuldige , misfchien hier en daar bijna tot uitfluitende lectuur te maken. In verhalen en verhaaltjes worden aan het kind deszelfs pligten voorgehouden ; in romantifchen vorm worden de waarfchuwingen en vermaningen voor jongelingen en maagden ingekleed; ja zelfs
voor den volwasfenen maakt men van die inkleeding tot
zulke oogmerken gebruik. Ook hier wil ik geenszins onvoorwaardelijk een veroordeelend vonnis uitfpreken. Ter
afwisfeling kan zulk een vorm en inkleeding niet ongepast worden geacht. Doch de meer en meer toenemende
algemeenheid van deze manier van handelen fchijnt mij
de nadecligfte uitwerking voor verfland en hart te kunnen
hebben. Niet ongegrond toch, geloof ik, is de vrees,
dat het grootfl:e aantal der lezers te veel aan den vorm
van het gelezene blijve hechten, zonder zich om liet wezenlijke en innerlijke te bekommeren. De nieuwsgierig
wordt door de behagelijke inkleeding overprikkeld;-heid
gevoel en verbeelding worden te veel en te vroegtijdig
opgewekt, en de gefchiktheid voor grondige (folide) en degelijke lectuur gaat verloren. Ach , bedachten alle ouders daarvan regt het nadeelige, hoezeer zouden zij zich
wachten van althans aan hunne nog jeugdige kinderen eigenlijf dus genoemde ro aans in handen te geven:!
Zelfs bü de lezing van zoogenaamde zedelijke verhalen
valt deze fchadelijke ftrekking gemakkelijk op te merken:
het kind, de knaaap, ja de jongeling verflitidt, als 't
ware , het boek, maar flaat gereedelijk de tusfchcngevlochtene zedekundige aanmerkingen over, die de fchri ajver zich gerusteliik had kunnen befparen, en bekommert
zich weinig over de zedelijke bedoeling, van het geíchrift.

90

VROUWE K. W. BILDCRDIJK I ESCIIOUWD

Vraagt men , hoe men dit meer cn meer toenemende ge*aar best te keer ga, ik-geloof, dat het middel vooraf
daarin beftaat, dat men vroegtijdig het kind aan het lezen van ernftiger gefchriften gewenne, daardoor trachte
het verband en het nadenken op te wekken , en de te
vroegtijdige-ontwikkeling van gevoel en verbeelding, waar
ontwikkeling maar al te zeer beleffi--dorveianljk
merd wordt , tegenwerke.
Deze algemeene aanmerking achtte ik hier geenszins eene
ongepaste - uitweiding, omdat zij strekken kan, niet ter ver
maar ter regtvaardiging van Mevrouwe-ontfchuldig,
B I L D E It D IJ K's handelwijze, wanneer zij in hare kindeïgedíchtei zoo dikwijls den vorm van verhaal laat varen en die van ernftige toefpraak aangrijpt. Wij achten
dit, bij gepaste afwisfeling , veeleer eene deugd ook bij
hem of haar, die voor kinderen fchrijft , maar meenden,
als een noodzakelijk vereischte , te moeten vorderen, dat
de aldus 'behandelde onderwerpen binnen den kring der
kinderlijke bevatting blijven. Moeijelijk is het voorzeker, om hier de juiste grenslijn te bepalen, en veel
hangt er af van den leeftijd, voor welken zij betlemd zijn.
Intusfchen , zoo zeer men zich hier ook voor het te veel
en te hoog hebbe te wachten , evenzeer en misfchien
nog meer hoede men zich voor het' al te geringe en lage.
Het is met de vermogens der kinderlijke ziel , in zeker
opzigt , als met de krachten van den magneetíteen. Blijven deze ongebruikt , zoo verminderen zij ; terwijI de
aantrekkingskracht, bij trapswijze vermeerdering van het
aangehangene gewigt, als 't ware toeneemt. Zoo gaat
het met het verliandelgke begrip van het kind insgelijks, Wordt het geoefend , zoo groeit het fchier met
eiken dag aan , en gedurig toenemende moeijelijkheid van
voorwernen is dus van . het uiteri}e belang. Dit mogen wiij
dan ook bij de beoordeeling der behandelde onderwerpen
in de kindergedichten, waarover wij fpreken , niet uit
het oog verliezen. „ Het zijn gedichtjes voor kinde„ ren ," lezen wij te regt in de voorrede ; „ dat het
„ daarom juist geen kinderlijke" (liever kinderachtige)
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gedichtjes behoeven te zijn, zullen zij gevoelen, die
„ weten , wat liet is , de vatbaarheid van het verband
„ in een kind te ontwikkelen en tot hooger op te lei, f den." Misfchien heeft Mevrouw B ID- It D IJ K (want
waarom ,-zouden wij het gebrekkige niet evenzeer als het
voortreffelijke aanwijzen ?) in een enkel, fchoon zeldzaam,
geval te dezen aanzien zich te verre laten vervoeren, ei
zou een enkel ftukj g , als boven de kinderlijke bevatting j
moeten worden gewraakt. Maar over het algemeen heeft
zij in dit opzigt uitnemend het leerzame met het bevat
telijke weten te paren. Neen , het is ,voor het kil}d piet
te hoog , wanneer zij nu eens de kinderlijke ziel in gebeden tot den troon des Hemelvaders voert , dan weder de jeugd op de liefde van God en j F. z u s wijst
en tot wederliefde aanfpoort. Het ligt niet buiten den
kring der kinderlijke bevatting , als zij in -het voorbeeld
der fpin , die telkens haar gedurig verwoest web weder
aanvangt, tot geduld, in het voorbeeld van de- mier tot
tijdige werkzaamhei4 opwekt. Het is, noch oplig nqe#
ongepast, als zij liefde tot de., otr4ers tot. het.ondjerf
werp van haar gedicht verkiest , : pf aandacht bsj Collf
woord van de jeugd eischt, of haar reeds- v,;Qeg met dg
kracht van het geweten zoekt bekend te, maken. Y-eracht geen ,arme ! geloof geen lasteraar ! , zijn lesfeta,
die niet te vroeg het kind kunnen worden ingeprent.
Gij gevoelt zelve , T. , dat ' hier veel , ja dat mis,.
fehien hier bijna alles afhangt van de wijze, waarop alle
deze onderwerpen worden behandeld. Er zijn menfchen,,
die de eenvoudigfe, zaken door hunne voordragt duister
en onverulaanbaar doen worden; terwijl anderen, daaren.
tegen , de gave bezitten , om zelfs diepzinnige befchou7
wingen , door geleidelijkheid en gemakkelijkheid van voorf elling , ook voor de bevatting van mingeoefenden get
fchi1 t te maken. Dit laatfile is voorzeker voor ieder,,
die voor het publiek, hetzij als fpreker, hetzij als
fchrijver,, optreedt , eene zeer wenfchelijke eigenfchap , die
misfchien maar al te dikwijls aan de zucht naar fier,
lijkheid en hoogdravendheid wordt opgeofferd. Men ver-
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warre haar vooral niet met alles, wat naar platheid
gweemt: het eenvoudige , dat in ieder werk van kunst
en finaak het kenmerk van het ware en fchoone behoort
te wezen , vordert ongetWijfeld eene hooge mate van
gekuisch beid. Het is daarniede als met de kleeding der
bgvallige maagd : hoe eenvoudiger deze iS , des te meet
verhacikt' zij hare natuurlijke bevalligheden ; maar ook
elke onaehttaamheid, elk tébrek aan netheid valt des te
íkrker in liet oog en verdient des te geftrenger berisping.
Wanneer wij dan vooral van hem, die voor kinderen
fchrijft of dicht, eenvoudigheid en natuurlijkheid vorderen, zoo achte men deze niet door kinderachtige taal
bereikt. Gelijk het bij de genezing van ziekten en kwalen
dikwijls gaat, dat men meer vermag door onthouding,
dan door dadelijke middelen , zoo is ook hier het ver
deze en gene dingen van meer belang , dan-mijdenva
opzettelijk lireven naar het eenvoudige. Dit laatfte ver
zich meestal of in platheid of in gezochtheid en-liest
gekunfteldheid. Maar de kinderdichter wachte zich voor
het gebruiken van figuren en beelden, die elders de
fieraden zijner dichtihikken zouden uitmaken, maar die
voor het kinderlijke begrip te kunftig of te hoog moeten
worden geacht. Hij vermijde het bezigen van verhevene
of géiochte woorden en uitdrukkingen, en vergenoege
zich meet de eenvoudige taal des gezonden veríiands te
(preken ' en zich niet te zeer door dichterlijlk vuur te
laten wegfiepen. Voorzeker is dit geene gemakkelijke
taak, vooral voor den genen, die gewoon is, zich in
zijne poézij hooger te verhéf en ; en misfchlen is in dit
t pzi jt onze VAN A L F R I N bezwaarlijk te evenaren
en wcl nooit te overtreffen. Vraagt gij - nu, hoe Mevrou* B 2 L D $ R D ij K zieh te dezen aanzièn heeft ge
wij -willen u ielve door eenite proeven laten-kwetn;
oordeelen. Met vertrouwen durf * ik zeggen , dat zij
dikwijls, dat zij meestal - in taal en toon den kinderl jken geest heeft uitgedrukt; en misfchien worden alleen
die enkele 11 ukj es , wier onderwerpen ik reeds , als
boven de bevatting der kinderen, moest afkeuren, ont,
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fierd door woorden , als : het glimzand des Pactools ,
Circes tooverkunst en wat dies meer zij ; woorden,
waaraan het kind gewisfelijk geenen zin weet te hechten.
Over het algemeen, echter, heeft zij den juisten toon
uitnemend gevat, en de moeder,, die weer, hoe on op
welke wijze haar kroost moet• worded toegefproken en
in he harte getroffen , fpreekt bijna op elke bladzijde.
Als zij , bij voorbeeld, het kind op het geduld der
fpin wil opmerkzaam maken, die haar kunlig net,
eerst door de dienstmaagd en vervolgens door den hond
verftoord, geduldig op nieuw aanvangt , zoo luidt
hare taal :
Kom hier, gij lieve, kleine meid,
En zie eens diertjens nijverheid 1
En als Mama u taakjes zet,
En gij niet op uw' arbeid let,
Of dat ge u al te haastig rept,
En c geen gij naait, verbroddeld hebt,
Err moet dan weer van nieuw af aan
Beginnen, wdt gij badt gedaan,
Toon dan geen onwil of verdriet:
Want brave kind'ren doen dit niet.
En zoo gij ooit iets leeren wilt,
Zoo acht die moeite niet verfpiid,
Maar fla het fpinnekopjen ga,
En denk op haar geduld eens na;
Begin de taak, u opgeleid,
Met d' eigen lust en lijdzaamhëid:
Want alles valt wel eens zoo ligt,
Hetgeen men met geduld verrigt.
Waarlijk (en zoo is het meestal) hier is eenvoudigheid
en natuurlijkheid met bevalligheid gepaard; en terwijl
gij er niet ligt een woord zoudt aanwijzen , dat het kinderlijke begrip te hoog was , zoo zoudt g}j er even min
een kunnen aantoonen , dat door mindere gekuischtheid
of door platheid af keuring verdiende. Wij bewonderen
deze gave nog meer, wanneer niet zij zelve, maar het
kind fprekende wordt ingevoerd , omdat daarbij nog zoo
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veel moet worden vermeden, dat wel bij het hooren
voor hetzelve niet onverftaanbaar is, maar dat echter
vreemd is aan deszeifs eigene wijze van uitdrukking,
Doch mogen wij dezen arbeid niet zelfs met de beste
voortbrengfels van dien aard vergelijken , als wij het
dankbare kind aldus hooren fpreken:
Toen ik zoo klein als broertjen was ,
Dat moeder aan baar' boezem voeditert;
Toen heeft zij met dezelfde zorg
Ook mij gevoed, ook mij gekoesterd.
Als broertje onrustig is en fcbreit,
Dan geeft hem moeder duizend kusfen ,
En zit , geheele nachten door,
Hem op haar' Ichoot in flaap te fusfen.
Want broertjen fchreit uit fioutheid niet:
Dat kleintjen weet nog van geen dwingen;
Dan had hem moeder ook nie ; lief,
En zou geen zuija voor hem zingen.
Maar kwelt hem pijn of ongemak,
Zijn mondjen kan het nog niet klagen;
En als hij dorst of honger heeft,
Hij kan nog om geen voedfel vragen.
Maar moeder zorgt, dat niets hem deert;
't Verveelt haar nooit hem op te pasfen.
Ook mij heeft zij zoo teér verzorgd:
Hoe ware ik anders opgewasfen !
Ik heb haar daarom hartlijk lief,
En zal haar liefde nooit vergeten.
Ach, zoo ik haar bedroeven kon,
Dan moest ik wel ondankbaar heeten!
Ook daar, waar het kind met kinderlijke weetgierigheid
naar bphelderïng van het onverklaarbare vraagt, en deze
door de moeder wordt gegeven, is de taal van beide
even natuurlijk en eenvoudig, en meermalen hebben mij
tie volgende aandoenlijke regelen getroffen;
Het kind.
Wat is dood zijn, lieve moedert'
Als een kind, met de oogjens dig;,
Met zoo koude, bleeke lipjens,
In een houten kistjen ligt?

\i.S, K1NDEit1ICIITERFS.
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De moeder.
Dat is dood zijn, ja, mijn zoontjen!
Als men fierft, verflijft het bloed,
En dan volgt die ijsb're koude,
Die den mens ch verbleeken doet.
-

Het kind.
Als ik flaap, gij wekt mij weder;
En toen broer in 't klstjen lag,
Maakte moeder hem niet wakker,
En hij fliep door nacht en dag.
Waarom, zeg mij, lieve moeder,
Hield hij de oogjens altijd toe?
Wordt, die dood is, nooit weér levend?
Zeg dan, moeder, zeg mij lioe ?

De moeder.
Neen, mijn kind ! de dooden wekken,
Kan geen moeder, dierb're knaap!
Neen, Gods item alleen, Gods almagt
Wekt de dooden uit hunn' flaap.
Eens wordt al wie dood is wakker
En die God hier regt bemint,
Leeft dan altijd in den hemel,
En heeft Jezus tot zijn' vrind!
Doch ik moet mij van meerdere proeven onthouden ,
indien ik van uwe aandacht niet te veel zoude vergen.
Trouwens , de gegevene voorbeelden zijn ook tot mijn
oogmerk voldoende, en brengen ons tevens als van zelve
tot de befchou ving van het laatlle vereischte , hetwelk
ik van den die ter voor kinderen vorderde; dat hij,
namelijk , zijne poëzij aan zedeljke bedoelingen dienstbaar make. lk zal toch weinig behoeven in het midden te brengen , om deze vordering te regtvaardigen.
Het is waar, in vele opzigten is de poëzij voor ons
volwasfenen eene zaak van uitfpanning , en wij befchbuwen ook de meeste dichtbundels uit dit oogpunt. Ik
MENGELW. 1834. NO. 2.
E
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acht dit noch onnatuurlijk , noch ook berispelijk: als
ontfpanning. van ernftiger en gewigtiger bezigheden , behoudt de dichtkunst ook dan nog hare waarde. Maar
eenigzins anders is dit met den kinderlijken leeftijd. Dat is
de belangrijke tijd, waarin het zaad van kennis en deugd
wordt uitgefrooid, dat in latere jaren, dat voor het
gaheele leven, voor de eeuwigheid vruchten moet dragen. Die oogenblikken, zij zijn kostbaar, omdat zij
fnel vervliegen en nimmer wederkeeren. Het is dan van
belang , om geene gelegenheid te laten voorbijgaan , die
in die jaren tot ontwikkeling des verilands of tot ver
harten wordt aangeboden. Het fpelende lee--edlings
ren, bij dadelijk onderwijs misfchien wel eens te ver
gedreven , kan bij de uitfpanningen van het kind niet
genoeg in het oog worden gehouden. En zouden wij
dan mogen voorbijzien , hoeveel aanleiding daartoe de
taal der kinderpoëzij geven kan ? Indien het toch waar
is , wat ik vroeger over de gefchiktheid van dichtítukjes
voor kinderen heb gezegd, zoo is daarmede een ruim
veld vooral voor zedelijk onderrigt geopend. Aangenaam
onderhoudende, prenten zich de vermaningen, lesfen en
waarfchuwingen als van zelve in het geheugen , en
vinden hare toepasfing reeds dadelijk in het kinderleven ,
en dikwijls nog meer later in volwasfen leeftijd , als de
vruchten van het jeugdige zaad rijpen. Zoo worde de
poêzij voor kinderen, wat zij in de kindschheid van het
menfchelijke geflacht voor het menschdom in het algemeen was, — de leermeesteresfe der befchaving, der zedelijkheid, der Godsdienst! En nu, T. , in welk opzigt Mevrouw B I L D E RD IJ K ook beneden haren voor
A N A L P H E N moge gebleven zijn , hier ver-ganerv
zij althans met hein te worden gelijk geleld. Slaat-dient
het bundeltje harer kindergedichtjes op ; op elke bladzijde vindt gij rijken voorraad van bewijzen , dat godsvrucht en deugd in het jeugdige hart aan te kweeken
hare groothe, hare eenige bedoeling was. Hier felt zij
de goede en prijsfelijke hoedanigheden der kinderziel in
eenvoudige en bevallige voorbeelden voor,, en laat het
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aan hare jeugdige lezers over, om zelve de toepasfing
te maken ; of het waarfcht^wend en affchrikkend tooneel van kinderlijke en geílrafte ondeugd vermaant, als met
luider femme, tegen het kwade. Elders is zij , niet de
ftrenge zedepreekfter,, maar de moederlijke vriendin , die
mét eenvoudigen ernst en op liefderijken en zachten toon
onderwijst en leert. Zoo fpoort zij nu eens aan tot orde
en werkzaamheid, dan weder tot geduld en volharding ;
hier tot waarheidsliefde', ginds tot gehoorzaamheid , elders tot liefde en dankbaarheid jegens ouders en weldoeners. Nu wekt zij bij het kind mededoogen op met den
ongelukkigen, dan liefde voor de deugd, afkeer van de
zonde, eerbied voor Gods majesteit, of voor Zijne Item
in het binneníle van het menfchelijke hart. Bovenal ítrooit
zij in hare kindergedichtjes de zaden van Godsdienst in
de kinderlijke ziel. Zij aarzelt niet , reeds vroegtijdig
het kind met God en Zijn gebod bekend te maken , het
op Zijne liefde , op j E z us, den Kindervriend , en op
de grondwaarheden des Christendoms te wijzen. En
geldt het ook hier niet, dat die eerfie jeugdige indruk
bijna door het geheele leven bijblijven ? Is ook-ken
dit niet de fchoone taak der moeder, het kind niet de
eeríle denkbeelden van God en Godsdienst te vervullen ,
en den grondílag te leggen , waarop later alle godsdienflige kennis wordt gebouwd? 0, wél dan de moeder,
die alzoo haar kroost den hemelfchen Vader leert bidden
en danken , Hem en Zijnen Zoon leert liefhebben en op
Hein kinderlijk en gerust vertrouwen! Heil haar , die
alzoo voor de kinderwereld fchrijft en werkt !
Ja, T. , lof zij ook Vrouwe B 1 L D E R D Ij K voor
hare pogingen ten behoeve onzer vaderlandfche jeugd!
Uit hare kindergedichtjes leeren wij haar kennen , als
teedere Moeder, als verftandige Kitldérvrlendin, als vrome
en liefderijke Christinne. Mogten hare edele bedoelingen
bij de lieve jeugd meer en meer bereikt worden, en velen , ook in rijperen leeftijd , harer en harer heilzame
lesfen zegenende gedachtig zijn !
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TREURIGE VERSCIIIJNSELEN IN EENIGE OORDEN

VAN NOORD -AMERIKA.

In die oorden van Amerika vooral, waar landontginning en bevolking eerst van lateren tijd dagteekenen, laat
het maatfchappelijk leven nog zeer veel te wenfchen over.
Vervulling van de eerfle noodwendigheden houdt den geheelcn mensch te zeer bezig, dan dat men daar reeds
veel verstandelijke en zedelijke ontwikkeling zou kunnen
verwachten. Daar ontbreekt inzonderheid die godsdienflige veredeling, welke door de regte kennis van het
Christendom wordt bevorderd. Men weet , dat Kerk en
Staat gefcheiden zijn in de Nieuwe Wereld. De mannen,
die velg bezigheden hebben en ruwere vermaken najagen,
vervallen ligt tot onverfchilligheid; de vrouwen hellen
veelal tot dweeperij over. Onbeperkt is de vrijheid in
het godsdienftige ; doch \ men ziet daar verfchijhfelen ,
welke den menfchenvriend bedroeven. In de fleden zijn
fcharen van predikers, die, om opgang te maken, hunne
-toevlugt tot een wild en Ruitend marktgefchreeuw nemen; op het land, waar de woningen verre van elkander liggen , is dikwerf een volllagen -gebrek aan kerken
en godsdienflig onderwijs. De fekten in de fteden zijn
bijkans ontelbaar; deze hebben elk een eigen kerkelijk
beiluur,, en gewoonlijk flaat hij aan het hoofd, die het
krachtigst op de hartstogten weet te werken. Ook moet
ieder burger zich bij eenen aanhang voegen ; anders heet
hij geen Christen. Op het land daarentegen , bijzonder
in de westelijke Staten , heeft het volk geene andere gelegenheid , om Richting te erlangen , dan in de zoogenaamde camp-meetings (veld vergaderingen), welke, naar
luid der berigten van reizigers , wel eens in eene foort
van Saturnaliën ontaarden. En niet veel beter fchijnen
de revivals (wedergeboorten) in de fleden te zijn. Uit
Katholieken , Unitarisfen en-gezondrEpiscal,
Kwakers , hebben die tooneelen , in meerdere of mindere
mate , bij alle andere fekten plaats. Daar zijn predikers ,
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welke , op zekere tijden , fchaarswijze de fteden van de
Vereenigde Staten rondtrekken. Gewoonlijk nemen zij
hunnen intrek bij geloofsgenooten, en eiken avond, dien
men niet in het bedehuis doorbrengt , wijdt men aan
zoogenaamde aandachtsoefeningen, die elders gezelfchappen genoemd zouden worden. Daar wordt dan gegeten,
gedronken, gebeden, gezongen, gebiecht en bekeerd. Van
deze revivals, of opwekkingen van her godsdienftig leven, fpreekt men weken lang vooraf; want, daar er in
de westelijke Reden geene fchouwburgen gevonden worden , en focieteiten en openbare wandelingen niet in gebruik zijn , blijft de kerk de eenige plaats , waar de vrouwen haar pronkgewaad kunnen toonart. Deze wedergeboorten dus , benevens het veelvuldig kerkgaan, de tewoordigheid van zoo vele vreemde predikers enz., brengen eenige verandering in haar eentoonig leven. Het vol
tooncel , door eene Engelfche reizig{Ier , Mist refs-gend
T R 0 L L 0 P E, bij zoodanige gelegenheid in eene Pres
kerk bijgewoond, kan den lezer een dui--byterianfch
delijk begrip van de overhelling tot geestdrijverij in dat
zonderlinge land geven :
Het was in den zomer. De godsdienstoefening , die
wij , op bijzondere aanbeveling, wilden bijwonen, natra
eerst met de avondfchemering eenen aanvang. De kerk
was lIerk verlicht en tot ftikkens the vol. Wij zagen
drie predikers nevens elkander op eene Poort van tooneel
!laan , hetwelk , met een fraai rood voorltangfel voorzien , omtrent ter hoogte van een' gewonen predikftoel ,
ter plaatfe van het altaar,, zich verhief. Wij plaat(Ien
ons digt bij het hek , dat het fpreekgelloelte omgeeft.
De in het midden ftaande prediker bad. Het gebed was
overdreven hartstogtclijk , en de manier van uitdrukken
aanilootelijk , foms gemeen. Daarop werd een lied gezongen , ea een ander leeraar trad op , om te prediken.
Hij toonde veel welfprekendheid, maar welfprekendheid
van cenen verfchrikkelijken aard. Hij befchreef met ontzettende naauwkeurigheid dc laatíle oogenblikken van hét
verdwijnend leven, en fchilderde daarop den voortgang
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der ontbinding na den dood met eene waarheid, die walgelijk was voor het gevoel. Op eenmaal viel hij uit
den tot nu toe rustigen , befchrijvenden toon in een
gillend gefchreeuw van ontfieltenis. Hij boog zich voorover, alsof hij naar iets aan den voet des kanfels zag,
en deelde ons daarop mede, wat hij aanfchouwde in den
afgrond , die zich voor hem fcheen te openen. Dit was
buiten twijfel voor hein een zeer gelukkige inval , om
de befchrijving van de hel des te levendiger te maken.
Toen kwamen alle beelden, welke vuur, vlammen, zwavel , gefmolten lood , gloeijende tangen aan dc daaronder
trillende zenuwen konden aanbieden. Het zweet liep
hem bij íiroomen van het aangezigt; zijne oogen rolden
wild in het hoofd; de mond fchuimde , en alle zijne
gelaatstrekken teekenden eene zoo groote ontroering, als
hij ooit zou kunnen gevoelen, indien hij het befchrevene met eigene oogen aanfchouwde — de voorifelling
was, in hare foort, voortreffelijk. Hij wierp eindelijk
een' fmeekenden blik op zijne beide ambtgenooten, alsof hij te kennen wilde geven , dat hij afgemat was , en
daarop zette hij zich neder, het zweet van zijn aangezigt afdtoogende. Weldra Ronden de beide anderen op,
en begonnen een lied aan te heffen. Het duurde eenige
feconden , eer de Gemeente , als naar gewoonte , mede
kon invallen ; bleek van ontfieltenis waren alle aangezigten. Nadat het lied geëindigd was , plaatfte zich een
hunner in het midden, en vroeg de toehoorders op eenen
ílependen , temenden toon, of datgene, wat hun geliefde broeder had gezegd, hun ter harte was gegaan —
of zij de hel vermijden wilden, welke hij hun had ver
Komt dan ," voer hij voort, de armen naar-tond?„
hen uitflrekkende , „ komt dan en belooft het ons , en
wij willen u J EZUS wijzen , den lieven J E z U s, die
,er u van bevrijden zal ! Maar gij moet tot Hem komen ! Gil moet u niet fchamen , tot Hem te komen!
Heden avond nog zult gij het Hem zeggen , dat gij u,
zijner niet fe*haamt ! Wij willen u den weg banen; wij
willen de bank vrij maken , waarop berouwhebbende
,
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zopdaren zich mogen nederzetten ! Komt dan , komt op
de bank des berouws ; komt ! komt ! komt !"
Men zong op nieuw,, terwijl een van de drie pretli.
kers een paar lange banken voor het hek deed optruimen, en de lieden , die daarop gezeten hadden , terug
eindigde ook dit lied , en andermaal-wes.Intufch
werd de Gemeente opgeroepen , om zich over j E z u s
niet te fchamen , maar op de bank des berouws plaats
te nemen en zich aan de borst des Heeren te leggen.
„ Wij willen," fprak de prediker, „ nog eenmaal zin
om u tijd te geven." Men zong weder. Nu ont--gen,
ftond overal in de kerk eene beweging , die in den beginne Rechts zacht was , doch allengs meer merkbaar
werd. Jonge meisjes ftonden op, gingen weder zitten,
en Ronden nog eens op. Toen kwamen de arme fchepfels zachtkens van hare zitplaatfen , waggelden met gevouwen handen, met hangende hoofden, aan alle leden
bevende, en hoe meer zij naderden , hoe luider men
haar zuchten en fnikken hoorde. Eindelijk zetteden zij
zich neder op de bank des berouws. Het gezang hield
op. Twee van de predikers traden van het tooneel a€,
keerden zich de een ter regter-, de ander ter linkerhand,
en begonnen de bedeesdere meisjes iets in het oor te
fluisteren. Wat zij zeiden , was niet te verftaan ; maar
Piet zuchten en fnikken werd daarbij íleeds luider en ake.liger. Jonge meisjes met bleeke en ontí}elde gelaatstrek
vielen eerst op de knieën en dan op het aangezigt-ken
neder; men hoorde haar angftig fchreeuwen, en daar
tusfchen riep nu en dan eene kermende Rem, op een'
jammervollen, , hartbrekenden toon : o , Heere j E z us!
help mij ! De twee predikers gingen íleeds onder dezelven heen en weder, maar klommen van tijd tot tijd op
de banken, en verkondigden , met de geweldige flem van
eenen marktfchreeuwer, de blöde boodfchap der verlosfing, waarop dan, uit alle gedeelten des gebouws , uit
fchorre kelen , een wedergalm antwoordde : 4men ! lof
en pres ! amen ! terwijl de ter aarde gevallene boetelingen aanhoudend zachte toefliraak en van tijd tot tijd
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eene mystieke liefkozing ontvingen. De meesten der
meisjes werden door zenuwtrekkingen aangegrepen, en
toen de beweging op het hoogíle was , begon de boven
gebleven prediker op nieuw een lied aan te heffen , als
hij daarmede alle ander geluid verdooven wilde. Het-of
was een akelig tooneel, jonge fchepfels zoo in den mor
levens van hevige ontf}eltenis aangegrepen en-gends
inisfchien voor het ganfche leven naar ligchaam en geest
gekrenkt te zien. Een meisje , dat naauwelijks veertien
jaren oud fcheen , lag in de armen van een ander, dat
iets ouder was ; hare oogen Bonden wijd open , haar
gezigt was doodbleek , kin en boezem met fchuim bedekt ; zij fcheen geheel bewusteloos te zijn. Een der
predikers naderde tot haar,, greep hare teedere hand ,
fprak: J E z u s is bij u; loof den Heer! en ging
daarop verder.
Hadden de mannen in Ilmerika meer achting voor de
vrouw,, hoe zouden zij hunne echtgenooten en dochters
zoo kunnen laten behandelen en mishandelen? Dat het
enkel vrouwen, en w el meest jonge meisjes waren, die
zich op de banken des berouws plaatllen , behoeft naauwelijks gezegd te worden. De toehoorders waren grootendeels welgekleede lieden , en de zwierigíte vrouwen uit
de Dad bevonden er zich bij tegenwoordig; ja, gedurende den ganfchen tijd der wedergeboorte wemelden de kerken van fierlijk uitgedoste perfonen.
Op deze wijze zoeken de vrouwen te Cincinnata tijdkorting. In den fchouwburg te gaan, is verboden. Kaart
wordt voor zondig gehouden. Daar zij echter als-fpeln
huishoudllers Heeds de handen vol werk hebben en zoo
vlijtig arbeiden , gevoelen zij behoefte aan eenige uit
vinden die bij zoodanige vertooningen in-fpanig,e
de kerk ! — Hoe verre gaan foms de verbijsteringen van
den menfchelijken geest! Moge de prediking van het
zuivere Evangelie, dat het verftand verlicht en het hart
veredelt, alle onverfchillighcid , alle dweeperij , ongeloof en bijgeloof allengs doen verdwijnen !
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„ Het leven is iets erniligs. " Dit, zijn woorden van eene
ruime en groote beteekenis. Ik hoorde die eenmaal uitfpreken door een' der meest begaafde Redenaars hier ter Re de (*). Zij troffen mij. Niet, dat ik vroeger het leven
als iets beuzelachtigs befchouwd had; maar veeleer uit
oorzaak, dat het ons altijd íireelt , in het openbaar, van
den kanfel af, iets te hooren zeggen , dat met onze bij
gevoelens geheel overeenkomilig is. Onuitwisch--zonder
baar zijn dan ook de gemelde woorden in mijn geheugen gebleven, en hebben bij mij de overwegingen doen
opkomen, welke ik thans aan mijne Landgenooten mededeel,
en die ik wensch , dat niet zonder eenige belangítelling door
hen gelezen en overdacht zullen worden.
Waartoe de ontelbare fchare menfchelijke wezens, wien
de aarde ter woonplaatfe aangewezen is, en op welke hunne
geflachten elkander finds duizende jaren afwisfelen, indien
met het zeer kort verblijf van Tederen flerveling alhier geene
ernftige zaken verbonden waren? Dat verbi'ijf alhier noemen wij ons leven, en toch de meest verlichten althans
weten zeer wel , dat ons leven niet eindigt met onze omwandeling op deze wereld. Duurt nu het beslaan voort na
de ontbinding des Iigchaams door den dood, zoo moet ons
aanzijn in het ligchaam een ftaat van voorbereiding wezen,
ten einde de nieuwe loopbaan, die ons buiten het ligchaam
wacht, eenigermate voegfaam te kunnen intreden; en daar
wij in onzen nieuwen werkkring, meer dan hier beneden,
geestelijke wezens zullen zijn , zoo volgt hieruit ten duidelijkfle, dat het ons betaamt, reeds hier, de belangen
onzer onfterfelijke ziel, met infpanning van alle krachten,
te behartigen. Deze hoogst gewigtige taak, die ons door
de Goddelijke wijsheid en liefde is opgelegd, maakt het
leven op aarde tot zoo iets ernftigs. En ach! hoe velen,
hoe ontzettend velen zijn er, die maar zelden aan deze
ernftige zijde des levens denken, of, zoo zij er fomtijds
aan denken, er zich zoo weinig over bekommeren en zoo
loszinnig voortgaan, alsof het aanzijn na den dood niet meer
(*) Te I„n lerdarn.
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dap eene herfenfchim ware! Waaruit beflaat ons leven í!
Is het niet uit tijd, uit elkander, van ons geboorte- tot
ons iferfuur, onophoudelijk opvolgende oogenblikken, van
welke één enkel terug te roepen zoo onmogelijk is als de
zon tegen te houden op hare baan Zou men daarom niet
moeten denken, dat de tijd als iets overkostbaars zou gewaardeerd, en het kwalijk hefteden of nutteloos verbeuzeien
van denzelven met alle mogelijke zorgvuldigheid zonde ver
worden? En wat ziet men, integendeel, in hei al--medn
gemeen gebeuren? Dat de menfchen geen acht Gaan op het
fnel verloopen van den tijd, veel meer, dan noodig is, van
denzelven verflapen, een groot gedeelte in ledigheid en ver
laten wegglijden, een ander groot gedeelte met kin--veling
derachtige zoogenaamde vermakelijkheden doorbrengen ! Uit
te genieten, is volkomen geoorloofd, en wordt-fpanig
geenszins door onze heilige Christelijke Godsdienst yerboden; maar uitfpanning zonder voorafgegane infpanning is,
niet denkbaar; en evenwel noemen velen uitfpanning, hetzij
eene ellendige werkeloosheid, hetzij eene waarlijk zondige
tijdverbeuzeling, trachten naar niets dan vermaak, en hollen , om zoo te fpreken • het leven danfende en zingende
door! Misfchien zal men mij hier de tegenwerping maken
dat echter, in eene befchaafde maatfchappij. althans , ieder
mensch, over het algemeen, deszeifs ambts - of beroeps of huifelijke bezigheden heeft, en dagelijks werkt, hetzij
in het waarnemen van dat ambt , of in het uitvoeren van
dat beroep, of in het vervullen dier huifelijke verpligtingen.
Mijn wederantwoord is, dat op verre na niet altijd al dat
werken behoorlijk in verband gebragt wordt niet het begrip, dat het leven iets ernftigs is. Trouwens, hoe dikwijls
wordt er niet, op welke wijze dan ook, gefloofd om wereldfche eer, of om geld, of om lof te bejagen! Hoe onzuiver zijn niet dikwijls de bronnen der werkzaamheid; hoe
onzuiver de genietingen, die men zich werkende voorttelt 1
Zoodra het uitzigt op ons eeuwig bedaan bij eenige onzer
bemoeijingen uit het oog verloren wordt , of zoodra men
tegenítrijdig met de eeuwige belangen handelt, bewijst men
even zeer, als wanneer men alleen aan vermaak en ver
denkt , dat men geen befef heeft van het ernftige-froijng
des levens. Het zij mij vergund op mijne beurt te vragen:
de hofambtenaar, die zijne dagen flijt in het wachten op
de wenken van zijnen Vorst, en zich hoovaardig aantlelt,
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als ware bij een bij uitíiek nuttig lid der maatfchappij;
de handelaar, die dag en nacht onledig is met berekenen
van Betgene hem het meeste geldelijke voordeel zou kunnen;
aanbrengen; de huisvader, die onophoudelijk peinst over hetgene hem en zijn gezin den tijd op de niet nuttigde t maar
aangenaamfte wijze kan doen fluten, •- zonder dat bij den
een' of ander' van die allen tijd of lust tot nadenken over de,
groote beflemming van ons allen overblijft, -- zopdeu zijd
wel naar eisch het ernfige van het leven befelfen ? Wereldsch belang is bij hen hoofdzaak. Het wordt, willen wij,
gaarne gelooven,. in gemoede behartigd, en in overeenkomst
met, ieders pligtbefef. Maar wordt er wel bij gedacht: Al
het wereldfche is ijdelheid: ik ben hier niet alleen om voor,
het wereldfche te zorgen; eene hoogere befiemming roept
snij tot bemoeijingen van ernfliger aard ? Zoo neen, dan
ílooft men voor hetgene vergankelijk is, en verliest de em>x-,
huge zijde van het leven uit het oog. En de vrouwen?
Wanneer die in de hoogde handen meest hare kleedij befluderen, gefiadig er op uit zijn, om zich nieuwe fieraderl,
aan te fchaffen en haar ligchaam op het t evalligfie ;e toeden;,
des morgens naar de vermakelijkheden van den avond, em
des avonds naar die van den volgenden dag verlangend uitzien; voorts genieten alwat er van wereldfche verlbrooijingen te genieten valt, — wanneer die in de lagere (landen
op gewin en geldelijk voordeel uitfluitend hare gedachten
vestigen, wat zij fours overgegaard hebben in buitenfporigheid of uitgelatene vrolijkheid verbrasfen: wat wordt er
bij haar van het ernflige des levens? Ernst evenwel is geene.
fomberheid; de laatfte fluit de vrolijkheid buiten, de eerfte
is, er volkomen beftaanbaar mede: dit zeg ik, ten einde,
men mij wél begrijpe, en verfta, dat ik het boven gefchetfte tafereel niet opgehangen heb, om als 't ware eene
blaam te werpen op het waarnemen ieder van zijn beroep,
of op bet toegeven aan de zucht naar genot, welke ieder'
mensch natuurlijk eigen is; gezegd tafereel werd eeniglijk wat fomber gekleurd, om het contrast te beter te
doen uitkomen tusfchen een leven zonder, en een leven
in ernst doorgebragt; want hij of zij , die dit laatfte doen,
wil, behoort, bij ambtsbezigheid, beroepsuitoefening, bui.
felijke bemoeijing, ja ftreven naar roem of vermaak, met
dat alles niet zoo uitfluitend ingenomen te wezen, dat alle
nadenken over het kortftondige van ons aanzijn op aarde,
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over het in zichzelve beuzelachtige van alle louter aard
belangen, en over hetgene ons na-fchebmoijng
het fcheiden uit dit leven wacht, er bij verloren ga, of
enkel bij voorbijgaande vlagen , zonder vrucht te dragen,
oprijze. Wederom herhaal ik, men verfla mij wél. Ik
verlang geenszins , dat ieder mensch van afgetrokkene overpeinzingen zijne geftadige bezigheid make, of het genot des
levens verbittere door het onafgebroken denken aan den
dood; maar dit ílechts, dat bij alles, wat hij doe, de
ernftige (trekking des levens hem voor den geest zweve,
en invloed op zijne handelingen, bemoeijingen, uitfpanningen hebbe, op zulk eene wijze, dat hij nooit het leven
op aarde als een op zichzelf flaand tijdvak, dat zonder
gevaar verbeuzeld kan worden, befchouwe ; nooit een verloren uur als iets onbeduidends aanzie; nooit als eene onverfchiilige zaak aanmerke, of de tijd al dan niet nuttig
beleed worde. „ Wat zal ik doen 8" roept vaak de in overvloed zich badende ledigganger al geeuwende uit: „ ik heb
„ geld genoeg; ik behoef niet te arbeiden; ik behoef mij
met geene lastige bezigheid, die mijne vrijheid belem„ meren zou, te kwellen." 0, hij bedenke, hoe veel er
te leeren en te weten is; hoe iemand, die met alle magt
zich op het verkrijgen van volkomene kennis, in één enkel
vak Hechts , toelegt, nimmer die volmaaktheid bereikt;
hoe het wél befteden der toevertrouwde talenten door den
Heiland zelven als pligt wordt afgemaald! — „ Het is voor
„ mij nog te vroeg, om mij aan eenige gezette bezigheid
„ over te geven," zegt foms een jongeling, die in ruime
omftandigheden verkeert: „ nog moet ik genieten , wat mij
„ het leven biedt; met de jaren komen de zorgen van
„ zelve; dan is het werkenstijd !" Maar weet hij, die
zorgelooze, dat hij de jaren, die hij wacht, bereiken zal?
weet hij, dat zijn voorbereidingstijd zeer lang zal wezen,
en dat hij nog lust en gefchiktheid hebben zal, om het
leven als iets ernstigs te gaan befchouwen en gebruiken,
nadat hij zich aan lediggang en tijdverkwisting zal hebben
gewend? — „ Het is voor mij te laat," fpreekt weleens een
roekelooze grijsaard : „ wat zal ik nu nog doen ? mijne
„ geestvermogens zijn verfiompt; mijn geheugen fchiet dik„ wijls te kort ; ik heb , al mijn leven door, mij op ge„ zelfchappen en in fchouwburgen laten vinden, met het
„ bezoeken der openbare wandelplaatfen het grootste deel
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mijner voormiddagen, met kaartfpelen mijne meeste avon„ den doorgebragt ; gewoonte is mij eene tweede natuur
geworden; ik moet voortgaan gelijk ik begonnen heb !"
Die onvoorzigtige! Was hij dan als mensch op de aarde
geplaatst om zóó te leven, om het edele gefchenk des aanzijns zoo weinig te achten, als ware er niets ernfligs mede
verknocht? 0, hoe zal het hem, hoe zal het allen, die
het leven op aarde verbeuzelden, grieven, wanneer hun
fterfuur dáár zal zijn, als zij zich ongefchikt gevoelen, en
dat door eigene fchuld, om een' verhevener werkkring in
te treden ! „ Werkt terwijl het dag is ," gebiedt Hij , die
in zijn eigen onvermoeid werkzaam leven almede een voorbeeld gegeven hceft , dat behoort nagevolgd te worden , in
zoo ver het na te volgen is, inzonderheid door allen, die,
in Hem geloovende, van een beftaan na het leven op aarde
verzekerd zijn, en zoo, al ware het tegen wil en dank,
noodzakelijk erkennen moeten, dat het leven iets ernfiigs
is. En zonde men, de leefwijze en het gebruiken van den
tijd van eene overgroote menigte menfchen naauwkeurig
gadeflaande, wel zeggen, dat het voorfchrift en het voorbeeld van j E z u s hun gefiadig, zoo als dit behoort te zijn,
voor oogen was ? In waarheid neen! Zal niet, wie zich
tot eene reis bereidt , (die vergelijking is niet nieuw,, maar
juist, en in deszelfs toepasfing gewigtig genoe om herhaald te worden) zich de dagen, die zijn vertrek voorafgaan, ten nutte maken, alles bedenken, wat hem noodig
is, om zijne nieuwe loopbaan zonder overgroote bekommering te kunnen intreden, zich van alles voorzien, wat
hem in de onbekende gewesten, die hij meent te bezoeken,
zou kunnen te flade komen? Maakt niet elk welberaden
man, terwijl hij nog gezond en in het volle genot der
-levenskrachten is, befchikkingen over zijn tijdelijk goed,
waaraan hij zelf den naam geeft van uiterjie wil, eens.
deels in de overtuiging, dat hij vroeg of laat Herven zal,
anderdeels ten einde hij, 1lervende, zijn hoofd in zoo verre
gerustelijk zal kunnen nederleggen, dat zijne bezittingen
nu in de regte handen zullen komen? En zou de mensch,
zou de Christen vooral, zonder zich te bezondigen en als
een onzinnige te handelen, onnadenkend en zorgeloos, met

opzigt tot hetgene hem, na de levensreis op aarde en n^

het gebruiken van zijn wereldsch goed, te wachten fiaat,
kunnen voortleven , als ware zijn leven niet iets eruftigers ,
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dan dat van eene plant, die ontluikt, bloemen, foms vruch.
ten, foms ook wel geene vruchten voortbrengt , dan verwelkt
en vergaat ! ? 0, waarlijk neen ! De adeldom onzer natuur
eischt iets beters; onze eernaam van Christen gedoogt eeh'e
geringfehatting en verbeuzeling des levens niet. Of heeft
ja z v s te vergeefs geleerd, gewerkt en geleden? Vergeefs
,door Zijne opilanding de waarheid van ons leven na den dood
aan het licht gebragt en bezegeld? vergeefs beloofd, dat Zijne
getrouwen Hem in de woningen, die Hij bij den Vader
ging bereiden, volgen zouden? 0, wie in Hein gelooft,
moet noodzakelijk het aardfche leven als iets ernlligs aanzien!
gewennen wij ons dan meer en meer, dit te doen; treden wij
omzigtig, maar Welgemoed, nadenkend, maar eene betamelijké vreugde niet afwijzende, met ernst, maar in opgeruimd
onze loopbaan voort, ten einde wij onder-heidsartë,op
die getrouwen mogen gerekend worden, voor wie, aan her
einde dier lobpbaan, de kroon der overwinning opgehangen
Is ! * Eene maand van een nieuw jaar is weder voorbijgegaan.
Boe ontzettend vele uren, in het oude jaar, ja in de eerfté
maand van het nieuwe doorleefd, zijn welligt van velen door.
gebragt, alsof het leven gansch niet iets erniligs Ware! Velen
rijn echter, hetzij plotfeling, hetzij na het dooriiaan van een
meer of min langdurig lijden, van dit aardfche tooneel naar
eene andere bellemming overgegaan. Die het nieuwe jaar
intraden , weten niet, hoe vele uren nog te hunner befchikking
liaan; weten niet, of zij het einde van den zich geopend
hebbenden jaarkring hier beneden bereiken zullen. 0, dat zij
dan ten minfie zich aan het voorbeeld van anderen fpiegelén,
niet vbr2uimen alle uren op hoogen prijs te ftellen, en zich
voortaan het verwijt fparen van het leven niet als-zelVéti
lets trnftigs te hebben aangezien! Laat voor ons allen de
itlókfag, die het einde van een' dag en de geboorte van een'
nieuwen dag aankondigt, wezen als eene Item, die uit den
Piemel roept : „ Menfchenkind ! let op uwe gangen! Houd in
gedachte, wat u hier ernftigs te doen, hier namaals heerlijks
te wachten staat ! Dank God voor het genoten goede ; ver
goede, dat u, onverdiend, nog te beurt vallen-heugint
zal: maar let op ieder oogenblik; verbeuzel er niet één,
als van geen belang zijnde! Uit eene aaneenfchakeling van
oogenblikken beftaat uw leven op aarde, en dat leven moet
u iets ernftigs zijn, want het is eene voorbereiding tot
een eeuwig leven."
M. J.
-

DUITSCHE SCHRIJVERS , MET FRANSCH-ENGELSCHE BRILLEN. 79

DUITSC}IE SCHRIJVERS , MET FRANSCI1-ENGELSCHE BRILLEN.

P

S LIT Z , In zijn A1gem. Neues Repertorium für 1833, No.
lb, op den eeríten Aug. 1833 het zesde Deel van v E N T U
R I N I's Chronik recenferende , fchreef daaruit; zonder eenige
teregtwijzing, de volgende echtjakobijnfche Leugen 'en toebehoor af: ), In de meeste voorfteden van den Haag zag
men, na den korten Veldtogt (van 10 dagen), n oren en vingers aan de deurposten gefpijkerd, welke van de ligchamen
der gefneuvelde Belgen waren afgefneden. In bijgevoegde opfchriften waren dag en uur vermeld, waarop deze zegeteekenen veroverd waren. Uit barmhartigheid ftuurt men Zendelin.
gen naar Afrika e0 Amerika; — zendt ze liever naar Holland
in de nabijheid."
Was het dezen Mannen om WAARHEID te doen geweest,
dan hadden zij vóór en tégen gelezen, en, behalve het
fchandblad, den Brusfelfchen Courrier, ook den Lytrx et! het
Journal de ta Haye. Sedert 30 Sept. 1831 fond de weg voor
hen open, om zich door laatstgemeld Papier, No. 234, te
laten inlichten. Dat zij , geen licht zoekende, zich aan de
eer van een braaf en achtingwaardig Volk vergrepen hebben,
moge dan ter dezer plaats mede gedacht blijven — ook door
de volgende min ernftige regels:
-

Door Venturini en door Pólitz aangeklaagd,
Als ware 't mes bij ons gefcherpt pp Belgifche ooren,
Krijgt 's Gravenhaag een firaffermoen te hooren t
Ira komt de Boetgezant uit Duitschland opgedaagd.
Reéds zie ik hem de grenzen overíiappen 1
Hij meent het goed met ui vergeld dit, Hagenaar;
En, zoo de Man, te Delft (*) , het Bedlam mogt ontfnappen,
Heb gratis Nieskruid voor hem klaar.
(*) Als op den weg naar den Haag liggend, en een ver
bezittend, dat, gelijk het wijdbekende Bedlam-Hospi--blijf
taal te Londen, tot huisvesting Ilrekt, voor die niet wel bij
zinnen zijn.
A. C. W. STARING.
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Het is onmogelijk, Hechts eenigermate bij gisfing ce ra.
men, hoeveel het getal van deze dieren wel beloopt in de
hoofdiad van Frankrijk; maar dat het verbazend groot moet
zijn, kan blijken uit de daadzaken, die wij zullen bijbrengen.
Men heeft weleens den wensch geuit, dat de flagthgizen
op zekeren afftand van Parijs verwijderd mogten worden,
doch van dit plan afgezien, voornamelijk uit vreeze, dat de
nabuurfchap er gevaarlijke gevolgen van zoude ondervinden,
indien dat vraatachtig gedierte eensklaps van het gewone
voedfel beroofd wierd. De krengen der paarden, die eiken
dag ierven of gedood worden, (en fomtijds bedraagt dit getal 35) vindt men den volgenden morgen tot op de beenderen
verflonden. Als men nu in aanmerking neemt, dat de ratten
eene groote hoeveelheid van de peesachtige deelen en ingewanden, die uit de flagthuizen op den vuilnishoop geworpen
worden, opeten, en als voorts berekend wordt, wat eene
enkele rat verteert, kan men eenig denkbeeld maken van de
verbazende menigte dezer dieren. Zekere D US s A US S 015,
eigenaar van een llagthuis , heeft trouwens eene nog betere
proeve genomen. Een gedeelte van zijn gebouw is omgeven
door flerke muren, waarin beneden eenige gaten gemaakt zijn,
om tot het in- en uitgaan der ratten te dienen. Binnen deze,
alzoo ingeflotene , plaats wierp hij twee of drie doode paarden. Na eerst voorzigtig en zoo ftil mogelijk alle gaten geflopt te hebben , trad hij , vergezeld van eenige zijner werklieden, die ieder in de eene hand eene fakkel, in de andere
eenen Aok hadden, op het plein, en begon, de deur achter
zich gefloten hebbende, eene algemeene jagt en flagting. Het
was niet noQdig, te mikken; want, hoe men ook floeg in het
wilde, elke (lag trof zeker ééne rat; en de genen, die over den
muur wilden klimmen, waren genoodzaakt, zich te laten vallen , wanneer men de brandende fakkels van onderen tegen
hen hield. Door herhaling van dit middel, telkens na verloop
van vijf dagen, doodde hij in den tijd van eene maand 16,050
ratten. In één' nacht werden er 2,650 geveld, en het bedrag
van vier jagten was 9,101. Als men nu onderfelt, dat de
krengen van paarden, die op andere plaatfen te Pars liggen
en eiken nacht verflonden worden, even veel ratten aantrekken, moet het aantal ongemeen groot zijn. Deze dieren heb-
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ben, even als de konijnen, in de naburige velden zich verblijven gemaakt. Al de omringende hoogten zijn als ondermijnd en bewoond tot op verren affland. Ook ondergraven zij muren en gebouwen. Alleen door bijzondere voor
te gebruiken — door den grond met gebroken flesfchen-zorgen
te vullen --- is het genoemden Dus s A us so i s gelukt, een
klein huisje, dat aan zijne flagterij belendde, voor inllorten
te beveiligen. De menigte der ratten • is zoo groot, dat zij
niet allen in de nabijheid der flagthuizen zich kunnén ophou.
den. Daar zijn veel betreden en welbekende rattenpaden,
welke van de plaatfen, waar de paarden gedood worden, tot
op eenen affland van eenige honderd fchreden , dwars over de
velden leiden. Men bemerkt die vooral bij nat weder, wanneer
dezelve met een kleiachtig flijk bedekt zijn, dat aan de ponten der ratten kleeft, wanneer deze uit hare holen komen.
Merkwaardig is de voorkeur, welke deze dieren aan eenig
bijzonder gedeelte van het paard geven; zij beginnen heeds
met de oogen , drinken het daarin vervatte vocht , en eten het
vet, dat achter in de oogholte is. Daar is geen voorbeeld,
dat een dood paard eenen nacht over ligt, en de oogen des
morgens niet verflonden zijn. Gedurende eene Urenge vorst,,
toen het onmogelijk was de paarden te villen en open te fnijden, die eenigen tijd aan de lucht blootgefleld waren ge
toen het gevolgelijk ook voor de ratten moeijelijk-west,n
met paardenvleesch te voeden, wisten zij zich op
zich
werd
volgende wijze te redden: zig drongen namelijk in het lig
wond, zoo het dier met een Ines in de-cham,ofdre
borst doodgefloken , of door den endeldarm , zoo het anders
geftorven en de huid niet afgetrokken was. Dan huisden zij
daar binnen en verflonden het vleesch, zoodat, toen het begon te dooijen , de werklieden niets vonden dan vel en geraamte, zoo geheel van vleesch ontdaan, alsof een bekwaam
ontieedkundige aan het werk ware geweest.
De ratten vermenigvuldigen zeer flerk. De wijfjes werpen
vijf of zes malen in het jaar. Bi eenigen, die wij openden,
vonden wij 14, 16 tot 18 jongen. Men behoeft hechts
den grond met den voet een weinig om te roeren, om ratten
te ontmoeten. De floutheid en vraatzucht van deze dieren
gaat bijkans alle verbeelding te boven. Het volgende geval
moge er ten bewijze van firekken. De Heer M A G E ND IE ,
zelf naar Montfaucon gegaan zijnde, om twaalf ratten te krijgen, waarmede hij proeven wilde doen, had die te zamen in
F
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een kistje laten werpen. Bij zijne tehuiskomst opende hip
hetzelve en vond flechts drie ratten; de anderen waren door
deze verflonden, en er bleef niets over, dan de flaarten en
beenderen.
Zou men nu, dit berigt in aanmerking nemende, niet mogen vragen : Is er reden , om te vreezen , wat de ratten doen
zouden, in geval van verwijdering der flagthuizen op grooteren affiand van Parijs ? Mag er niet op de natuurlijke
vraatzucht van deze dieren gerekend worden? Zullen zij,
wanneer de honger prikkelt , elkander niet verflinden in hare
holen , even als in het kistje van MAGEN DIE? Ook zal de
zucht naar winst mede toebrengen tot derzelver verdelging, daar
de bontwerkers thans begeerig naar de vellen fchijnen. Vóór
eenigen tijd verkochten de werklieden van n v s s A US SO is
die voor drie francs en vijftien fogs het honderd. (*)
(*) Als men datgene, wat de ratten lokt en voedt, flechts
verwijdert, zullen ook zij zelve verhuizen. Men behoeft
dus In Paris niet zoo zeer te vreezen, dat die vraatzuchtige
dieren groote fchade zullen aanregten, wanneer men de doodle paarden — derzelver voornaamfic voedfel.-- op oenigen
afftand van de flad laat brengen.
KLEINE BIJDRAGE TOT DE NATUURLIJKE HISTORIE.

Aan den Heer Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen.

Weledel Heer!
Als eene bijzonderheid, de Natuurlijke Historie betreffende,

kan ik UEd. melden, dat zich in den
eringerwaard
bij den landman s. DIS SEL een driejarig koebeest bevindt ,
waarbij nimmer een flier geweest is, die derhalve ook
nooit gekalfd heeft, en nogtans dagelijks goede melk geeft.
Nimmer van zulk een geval gehoord hebbende, en voor
de waarheid van het boven gemelde infiaande , achtte ik zulks
der mededeeling niet onwaardig ; het aan UEd. overlatende,
of UEd. zulks een plaatsje in uw geacht Tijdfchrift waar.
dig keurt.
Met hoogachting heb ik de eer mij te noemen
Schagerbrug in dc Zijpe, UEd. dienstv. Dienaar
den 2den van Wintermaand 1833.
J. c. H O N I G H. (*)
(*) De zaak fchijnt niet z66 zeldzaam, als men zoude meenen.
Ons
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(Gazette des Tribunaux, 22 Nov. 1833.)
Regtbank van Correetionéle Policie te Parijs, tide Kamer,
onder het .Voorzitter fchap van den Heer P n R 1 G N ON
Zitting van 21 Nov.
Eene zeer ongemeene zaak bragt heden voor de Correctionéle Regtbank de beftuurders van twee dramatifche ondernemingen, mededingers in roem en voorfpoed. Her gold hier
niets minder, dan het Buitengewoon Schouwfpel der arbeidende
k7ooijen, vertoond door den Heer MAESTRO, op her Beursplein, No. 27, ter eene, en de Tentoonflelling der nijvere
Iflooijen van Londen , onder de befcherming der Koninklijke
Familie en des Adels van Grootbrittanje , enz. waarop de Heer
B E R L O L O T T O dagelijks het publiek vergast, in de ílraat
Richelieu, No. 10, ter andere zijde.
Ten einde het wufte publiek te lokken en te boeijen, deed
de Heer MAESTRO , door geheel Parijs, geweldig groore biljet.
ten aanplakken van dezen inhoud : „ Buitengewoon Schouw
arbeidende Vlooijen, de eenige, welke eene zeer-„fpeldr
„ groote vermaardheid, en de eer verworven hebben der be„ fcherming van al de Mogendheden van Europa.
-

Ons althans werd berigt, dat zulks ook bij Ezelinnen en
Geiten gebeurde; en ons is het geval bekend van eenen
Hond, bij welken hulks zelfs meermalen plaats grijpt, en die
alsdan even boosaardig is als eene Teef, die werkelijk jongen
heeft. — Redact.
(•) Wij vragen onzen Lezeren gene verfehooning voor de
overname van dit zonderling Pleidooi. De Franfchen toch,
die zich der wereld dagelijks in zulk een hatelijk en bejammerenswaardig licht vertoonen, hebben ook hunne belagchelijke
zijde. Van dien kant nu aanfchouwt men ze hier; en men kan
niet ontkennen, dat de beuzelachtigile zaak, welke misfchien
ooit voor eenige Regtbank, behalve voor eene Fran/the, bepleit werd, hier op eene zoo naïve wijzeis voorgefield, dat zi
niet misten kan, de lachfpieren onzer meer erníiige, maar ook
oneindig meer tobde Natie in beweging te brengen. — Vert.
F2
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„ Het publiek zij gewaarfchuwd, zijne Tentoonflelling niet
„ te verwarren met die van een' kwakzalver in de (baat Richelieu, als zijnde eene flechte en gemeene kopij van de
„ zijne, te eenmaal de belanglielling des publieks onwaardig.
„ Men aanfchouwt eene groote Balzaal, In welke twee
„ vlooijen gekleed als Dames, en twee andere als Heeren,
„ eert wals uitvoeren. Tien vlooijen, in het orkest, befpe» len verfchillende initrumenten,'van geëvenredigde grootte.
,. De muzijk is van RossiNI en duidelijk hoorbaar. De zaal
„ is met fmaak verfierd en door lusters verlicht.
„ Het rijtuig van den Hertog VAN NORTHUMBERLAND,
getrokken door vier vlooijen, geheel getuigd; de koetfier
y en voorrij der, desgelijks vlooijen, in Hertoglijke liverei;
„ de eerfle houdt eene zweep, om zijn vierfpan te kastijden.
„ Twee vlooijen befechten eene zaak van eer, den degen
„ in de hand.
„ Eene andere, in een blaauw kleedje, haalt een' emmer
„ water op uit een' put. .
„ Een olifant van verbazende grootte, door twee vlooijen
voortgefleept.
„ Men ziet den Dey van Algiers in groot kostuum , een'
fchepter in de hand , te paard geftegen op eene vloo, welker tuigen van goud zijn.
„ Een groot gouden Pluk gefchut , getrokken door twee
„ vlooijen.
„ De vertoonplaats is alle dagen open, van 10 ure des
„ morgens tot 10 ure des avonds.
„ De entrée is 1 fr. per perfoon; voor kinderen de helft."
De Heer B E R L O L O T T O bleef niet achterlijk, maar ver
alom biljetten van nagenoeg denzelfden inhoud, doch-fpreid
waarin alleen het woord charlatan zorgvuldig vermeden, en
door dat van individu vervangen werd. Bij hem zaten, in
(lede van tien, twaalf vlooijen in het orkest. Bij hem zag
men ook nog vier vlooijen , aan eene tafel zittende en eene
partij piquet fpelende ; een driemast oorlogsfchip van 120 ßukken gefchut, voorzien van alle zeilen, touwwerk, enz. getrokken door eene enkele vloo; den Hertog VAN WELLINGWELL
TON, met zijne twee Aides-de-camp, op geheel van goud
getuigde vlooijen genegen; de degens van zijne Duéllisten
waren van ftaal; een fteekfpel, uitgevoerd door vlooijen in
verfchillend kostuum, enz.; terwijl hij voorts verzekert, dat
de bevalligheid en juistheid der verrigtingen , gevoegd bij de
„
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overgroote moeileliikheik ; gelegen in het onderwijzen en
kleeden van zoo kleine infekten, alles overtreffen, wat zich
denken laat.
De lezing dezer beide authentieke ftukken bragt natuurlijk de liefhebbers In eene groote verlegenheid ; eene wreede
onzekerheid deed hen onophoudelijk van het Beursplein naar
de ftraat Richelieu, en omgekeerd , zich begeven.
Intusfchen nam de Heer BERLOLOTTO, geweldig gegriefd door den bijnaam van kwakzalver, die In groote letteren op de aanplakbiljetten van den Heer MAESTRO prijkte, de zaak zeer ernftig op, dagvaardde laatstgemelden, en
dwong hein alzoo, zijne gewigtige werkzaamheden te verlaten, om zich op de bank der befchuldigden te komen
nederzetten, waar ook zijn befchuldlger in perfoon verfcheen.
De Voorzitter doet den aanklager de gewone vragen. BERt o LOT T o beantwoordt dezelve.
De Voorzitter. Welk is uw beroep?
B E R L 0 L O T T O, (met veel deftigheid.) Ik laat vlooijen
zien. (Men lacht.)
Voorzitter. Waarover beklaagt ge U?
B E1L L O L OTTO. Hier moet een kwakzalver zijn. De
Heer asAasTRo verwijt m3 , dit te zijn; en ik, ik houd
er hem voor. Mn van one beiden moet dus een kwakzalver
zijn. Ik gedraag mij aan de uitfpraak des Geregts.
De Heer MAESTRO, op zijne beurt door den Voorzitter
ondervraagd, Baat met veel drift op, en zegt : „ Mijne
Heeren! Lang heb ik te Londen een' tak van nijverheid
uitgeoefend, ten doel hebbende, op een klein tooneel, de
zegepralen en vermeesteringen van Keizer N A P O L E O N te
vertoonen. Men fprak mij van de onderneming van den Heer
BER L 0 L O TT 0. Ik ging die zien, en vond ze niet Hecht.
Later bekroop mij de lust, naar Frankrik over te fleken.
ik gevoelde, dat ik tot iets beters, dan hetgeen de Heer
BE R L O LOTTO had verrigt, bekwaam was; en wel des te
levendiger, daar ik, van mijne kindschheid af, beßendig veel
(maak en gefchiktheid had voor de opvoeding van verfchillende infekten. Zoo onderwees ik, op het Collegie, 1.... n,
vlooijen enw. (Zich tot de vergadering wendende.) Men
geve mij eene vloo, en ik zal haar, op ftaanden voet, op
de fchrijftafel zelve van Mijnheer den Voorzitter, doen
werken (een luid, aanhoudend gelach); terwijl het den
Heere BRRLOLOTTO veel tijds kost, om ze te onderwijzen
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en te vormen. Ik heb dus mijne kleine Tentoonflelling ondernomen en tot íland gebragt, en vermeen in waarheid
niet, den Heere BE R L 0 L O TT o eenig onregt te hebben
aangedaan, met vóór hem te Parijs mijne arbeidende vlooi jen te vertoonen."
De Heer BAR!LLON, Advocaat van BERLOLOTTO,
neemt het woord:
„ Mijne Heeren! Gij zijt ongetwijfeld reeds ingewijd in de
„ gewigtige debatten, tot wier behandeling gij heden als
„ Overheidsperfdnen geroepen zijt. Immers, er ie nagenoeg
geen inwoner van Parijs, die niet aan zijn huis de bil
jetten heeft ontvangen, welke ik u als lasterlijk kom aan -„
klagen. Dezelve hebben u gewisfelijk kenbaar gemaakt,-„
dat er in Parijs twee troepen Acteurs beftaan van eene
gansch bijzondere foort, bekend bij den naam van ar„ beidende vlooijen; maar, hetgeen die biljetten u niet
„ voldoende hebben verklaard, en hetgeen Ik in last heb
u te bewijzen, is, dat er, met betrekking tot de Hee.
ren B E R L O L O T T O en MAESTRO, een uitvinder' is en
„ een namaker, een eerlijk man, die belasterd, en een eer
lijk man, die een, lasteraar is. Oordeelt zelve, Mijne-„
Heeren, wat hij Is vat die beiden, voor wien ik mij
„ hier vertoone
„ De Heer BE EL O L O T T O had aan zijnen vader het
geheim te danken van het vernuftig beroep, thans door
„ hem gedreven. Reeds iri den jare 1815 vertoonde een
„ Gennees , met name B R tD O , _ met wien de vadèr geás„ focieerd was, te Parijs, nijvere vlooijen; de zoon, de
„ van zijnen vader verkregen kennis zich ten niete ma„ kende, deed reuzenfchreden in de opvoeding der vlooijen.
„ Nooit had iemand vóór heft eene vloo leeren putten,
een paar leeren duëlléren, een orkest zamengefteld_ uit mu„ zikale vlooijen 1 Hij bepaalde Zich niet tot het werk
een gefchrift, verleden jaar te Londen door-„tuigeljk:
„ hem uitgegeven, getuigt, dat bij dit infekt als diepden„ kend Natuurkundige heeft belbtdeerd. Naauwkeurig be„ frbrgft bij daarin. deszeifs maakfel, zeden en gewoonten;
In één woord, hij heeft op de vloo de, zielkunde toege„ past, zoo als men zulks tegenwoordig op den mensch
„ doet. Vanhier, dat zijn roem welhaast zoo teer tteeg,
„ dat hij zich vereerd vond. met de befcherming der Groot„ brittannifeke Koninklijke Familie, van den Adel en alle
,
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„ aanzienlijke perfonaadjen van Londen, waaronder met name
,, Prinfes AUGUSTA en de Hertog VAN GLOCESTER.
Zoodat gedurende meer dan twee jaren zijne Tentoon
een' verbazenden toeloop-„fleingvaVojbtd
„ had, en, als 't ware, eene Volksinrigting is geworden.
» Te Londen maakte de Heer B E R L O L O T T O, voor het
„ eerst, kennis met den Heer as A ES T R Ol Deze fpecu„ leerde, op geheel verfchillende wijze, op de algemeene
nieuwsgierigheid: hij vertoonde aan Londens bevolking
„ de Veroveringen van NAPOLEON. Maar het fchjjnt , dat
„ te Londen zoo wel, als elders, de betoovering , aan dien
„ grooten naam verbonden, door te groote verfpilling, ein„ delijk uitgeput raakte, en dat de glorie van N A P O L E O N
„ MAESTRO geen brood meer gaf. Hij nam daarom de
„ toevlugt tot een' anderen talc van nijverheid, aangemoe„ digd door het voorbeeld van B E R L O L O T T O. Hem be„ ving eene jeukte, om het publiek nijvere vlooijen te
„ vertoonen. Hij zelde Londen voor Parijs vaarwel, en
NAPOLEON voor arbeidende vlooijen! Het fond hem
„ ongetwijfeld vrij, aldus van het oneindig groote af te
„ dalen tot het oneindig kleine; maar niet, den voorfpoed
„ van anderen te ondermijnen, door, ten koste van den Heer
„ BE R L O L OTTO, te Parijs, letterlijk diens aankondigingen
te kopiéren; hem, een nieuweling in het vak, die, vóór
zijne komst alhier, naauwelijks eene mannelijke van eene
„ vrouwelijke vloo wist re onderfcheiden; (en het fchijnt,
„ dat deze onderfcheiding, in het belang der kunst, van
„ het hoogfile gewigt is.) En ondertusfchen vermeet hij
„ zich de bewering, dat hij de eenige bezitter is van viool
-„
jen, die een' Europefchen roem hebben verworven!
„ De Heer BE R L 0 LOT TO kon niet onverfchillig blij„ ven bij zoo veel onbefchaamdheid. Hij vernam te Lon„ den, dat men te Pars zijne aanfpraak op de gunst des
„ publieks overweldigde. Men gevoelt, hoezeer hem deze
, naäping moest (teken ! Hij fcheept zich onmiddellijk,
„ met zijn oorlogsfchip van honderdtwintig flukken, zijn'
„ olifant, zijne Balzaal en heel zijn microscopisch gevolg,
„ in op de pakketboot, en komt te Parijs, vast beraden,
„ om eenen namaker, flout genoeg om zich met de ve„ deren van eenen roem te tooijen, dien hij nooit behaald
had, rekenfchap af te vorderen. De aankondiging van
„ M A E ST R o dien ten gevolge, u, Mijne Heeren, bekend,
.
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, waarin hij den Heer B ER 1.0 L o T T o een' kwakzalver
noemde, -- deze beleediging deed de maat des onbefcheids
» overloopen. B E R L O L O T T O gaf zijner regtmatige verh ontwaardiginge lucht in de krachtigfte bewoordingen. Ziet
„ hier het antwoord van in A E ST R`O : „ Code zij dank,
„ ik win veel gelds; ik fib in de gunst van al de dagbla„ den; heden zelfs float er een groot artikél, te mijnen
,, voordeele , in een groot blad , van den Heer J UL ES J A N I N;
„ in de Temps fact er ook een. Ik waarfchuw u, dat ,
zoo ge het ongeluk hebt, mij te mijnent te komen belees
» digen, ik u de herfenpan met eene pistool zal verbrijze„ ten, rddr dat ge nog een woord gefproken hebt. Op die
„ wijze zult ge onderrinden, dat een eerl k man zin
woord houdt."
MAESTRO, (met drift.) Ik heb 't gezegd en ik zal
woord houden.
B E R L O L OT T O. Gij hoort het
MAESTRO, (op zijne bank fpringende.) Ik houd woord,
Mijnheer; ik houd woord!
De Heer B A R I L L O N, (vervolgende.) „ Op ontvangst van
ri dezen niet zeer beleefden brief, begreep :de Heer nER.
„ L O L O T T O , dat het beter ware, met dusdanig man, den
vorm van 'een regterlijk duél te omhelzen, en voor u,
Mijne Heeren, den laster te bel rijden met de wapenen,
„ welke hem de waarheid zoo wel y als de bewusthèid van
zijn goed regt verfebafl'en."
De Advocaat befluit met tegen M A`E s T R o te concluéren tot 3000 fr. fchavergoeding en het aanplakken van het
vonnis.
MAESTRO fcheen van nieuws ter prooije ahn de leven
alsof de fpringzieke geest-digflemosbwn:'ta
in hein gevaren was!
Acteurs
van een der woeligfle van zijne
Advocaat
van
den Heer MAESHeer
PLINE
FAURIE,
De
woord:
heeft
het
TRO,
„ M>7ne partij heeft in zijn pleidooi alles- uitgeput , wat
„ deze zaak b%jtends heeft. Mij rest niets meer, dan u,
„ Mijne Heeren, de zeer eenvoudige taal van Waarheid en
„ rede te doen hooren. De Heer DER L O L OT T O was te
Londen, toen hij vernam , dat de Heer M A E s'T R o zich
te Pars bevond, en dáár, met Zijne Franfche vlooijen,
goede zaken deed. Terítond was hij bedacht, hem ce
„ gaan verdringen. Iiij borg zijne Engel/ehe vlooijen, zij-

,
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» nen Hertog VAN WELLINGTON, zijne Duellisten, zljnP^
„ muzikanten, zijne danferesfen in zijne mouw, ftak het ka„ naai over, en kwam te Parijs. Bij zijne komst verfpreidde
„ hij alom berigten, in welke hij hoog opgaf van de meer
zijn genie, van zijne aanhoudende ftudién,-„derhivan
„ van de voorbeeldelooze kunst, waardoor het hem ge„ lukt was, der vlooijen het fpringen af te leeren, door
„ dezelve drie dagen in een rad op te fluiten.. ..."
MA ES T R o . Beklagelijk ! Goede Hemel ! beklagelijk!
B E R L O L.O T T o . Gij zijt het, die beklag en medelijden
wekt: uwe vlooijen weten niet, wat werken is.
MAESTRO . Zoudt ge mij willen doen gelooven, m J ,
dat uwe vlooijen niet meer fpringen ? .... Beklagelijk, mio
taro ! beklagelijk !
De Heer P z I W E F A u R a a., -(voortgaande.) ,Het was den
Heere u E R L 0 LOTTO geoorloofd , zich elven te prijzen;
„ maar het ftond hem niet vrij , zijne Engelfrhe vlooijen te
„ prijzen, ten koste van onze Feanfche vlooiyen..,.
B E R L 0 L 0 T T o . De mijne zijn bekend. Ik heb er eetje

verkocht aan Graaf DEM ID OF F. De uwe zijn niet &ns
menfchen-vlooijen: uw hond verfchaft u uwe Acteurs 1
De Heer P LI N t F A U R IE vervolgt zijn pleit, onopl^ou,delijk in de rede gevallen door belde partijen. Hij beweert3
dat hier geen laster plaats greep. MAESTRO heeft B E Itr
'L O L O T T O met dea naam- van kwakzalver beftempeld , maar
dusdoende hem bij zijnen waren naam genoemd.
De Heer DES C L O Z EAU R, Advocaat des Konings , bepaalt zich tot de behandeling der zaak uit een regtskundig
oogpunt. Hij is van .meening,. dat het misdrijf van laster
bewezen is , en belluit tot het toepasfen op MAESTRO van
de ítraffen, bij de wet gevorderd.
pe Regtbank verwijdert zich, om te raadplegen. Gedurende deze fchorfing der zitting is het frijdperk geopend
voor de heftige wederzijdfche aanvallen der partijen. Beiden
fpreken met vuur, elk tot de hem ómringenden, over de
voortreffelijkheid van hun opvoedingsf elfel, 'de uitgebreid..
beid hunner werkzaamheden, den voorfpoed hunner onder
neming enz.; maar, weldra elkander naderende , ontiiaat er
een levendige en koddige twist tusfehen beiden:
MAESTRO. Gij zijt - de kwakzalver, Mijnheer! Er is
geen vonnis noodig, om dit te bewijzen.
B E a L o L OTTO . Gi zijt een ellendige weetniet, mijn
,
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goede Heer!_ Ik heb een boek in groot octavo. over de
vlooijen gefchreven: daaruit hebt ge mijne geheimen gehaald.
MAESTRO. Gij hebt even zoo min geheimen als ik.
Geef .mij de eerfie vloo de beste, en ik zal die oogenblikkelijk doen werken als een kleine Engel.
B EXL OL O TT O. Zwijg toch, om de eer der kunst!
MAESTRO. 0, Mijnl}eer de kunftenaar! geef mij de
eerfte vloo de beste, en ge zult het zien! (Zich.tot de ver
-gadel1h
wendende): Wie'heeft eene vloo ?
BER.LOLOTTo. Gij gebruikt •niet dan bonden -vlooijen,
en ik verwed 20 louis tor, dat drie vierden van, uwe Acteurs
op dit pas dood zijn.
MA &s T.R o. Wanneer ik vlooijen van mijn' hond gebruik,
geef ik ze mijnen arm (bij ftroopt zijne m u w .op) ; zij
worden weldra menfchen. vlooien, daar ze zich snet mijn
eigen bloed voeden.
BER.LoLoTTo, (desgelijks zijnen arm vertoonende, die
er zigtbare blijken 'van draagt.) En ik, mio carp! Meent ge
dan, dat ik bij mijn' buurman ga, om hun tafel en huis
-vesting
te bezorgen?
M a s T R o. Uw geheim is het mijne. Gij neemt de eerftc
vloo de beste, plaatst die op een hellend vlak, en maakt
eenig voorwerp aan haar' kop vast; de vloo wil fpringen,
(want de vloo wil altijd -fpringen, en ik daag u uit, uwen
Hertog VAN WELLINGTON het fpringen te beletten) en
doet alzoo, met kleine fchokken, het rijtuig of het kanon
-voortgaan. Wat bliefje?
E RL O L OT T o. Gij zijt niet waard, een kunftenaar te zijn.
Een der Toehoorders. Signor m A E,$ T R 0 verkoopt het geheim.
MA E3 T R O. Neen , ik geef he te ten beste.
B E R L O L O T T O. Ik heb mijne vlooijen bij den Koning
der Frat,fehen Ingeleid.
MAESTRO. De Hertog TAN ORLEANS is de mijne komen zign.
$$RL_OLOTTO. De Koning heeft mij in de Troonzaal
ontvangen, en mij 20 louis d or gegeven.
MaEST'R.o. De Kroonprins heeft wij 20 ftuivers gegeven, ende verzekering van zijne befeherming.
B E R L O L QTT O Ik daag u uit eene uwer vlooijen in
krijgsmatssgewaad te ƒtellen tegett eene der mijnen, gewapend
enkel met een penneveértje !
MAE3rßo. Ik neem de uitdaging aan.
,
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Een der Toehoorders. Neem het publiek tot fcheilsman ,
en ge zult eene goede beurs maken.
BERLOLOTTo. Het zij zoo! Wij zullen zien!
De Regtbank komt iq de zaal terug; en beide partijen
begeven zich weder naar hare plaats, zeggende: „ Wij
zullen zien !"
De Regtbank verklaart, dat het gebezigde woord kwak
zalHer,, jn•-de aankondiging van MAESTRO , geen laster'daarftelt, maar wel het vergrijp van openbare beleediging, fkrafbaar volgens Art. 19 van de Wet van 17 Mei 1819. Zij
veroordeelt M A$ s T R o tot 16 fr. boete,
De Heer BA KILL 0 N. En de aanplakking van het vonnis ?
De Voorzitter. De Regtbank ve;gunt dit niet.
De Advocaat dos Konings. ,Het zou eene aankondiging,
een fchouwburgsbiljec zijn, ten koste van den aangeklaagde.
-

HELDENMOED VAN EENBN JEZUIT.

Men moet menfchelijke deugd en grootheid vereeren, waar
men die ook vinat. In weerwil der tallooze rampen en ellenden die het menscbdom In Europa aan de Jezuiten te
danken heeft, hebben zij hetzelve echter In de Nieuwe
Wereld, door hunne pogingen tot bekeering en befchaving
(op hunne wijze) der Wilden, veel nut aangebragt. Zij
hebben de menfclhenetende flammen tot zachte, gedweeë,
vreedzame en landbouwende gemeenten gevormd, tot dat hun
beste werk tevens met hung Orde omstreeks 1770 verniéld
werd. Van de verbazende moeijetlkheden, die dit werk
hun kostte, ftrekke het volgende, door S OUT HEY In
zijne History of Brazil, Vol. 11. p. 255, vermeld, tot
een faal.
In den aanvang hunner pogingen, omfireeks 1599, werd
de Jezuitfche Zendeling O,R T z GAS, In Paraguay, met de
zijnen, door eene aldaar niet zeldzame overíirooming van
twee naburige rivieren als 't ware ingefloten. Zij gingen er
door; maar het water rees hooger, dan zij gedacht hadden;
norm en regen hielden aan; de Indianen, die den Zendeling verzelden, zochten bier en daar op boomen of elders
fchuilplaatfen, en bij beklom met zijnen bijzonderen leerling een' boom. Doch ook eene groote fitag (Boa) was
door het water verrast, kronkelde zich om denzelfden boom
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heen, in wiens takken de twee mannen zaten, en begon op
te klimmen. Er was geene redding mogelijk; maar de ílang
leunde te veel op een' tak; deze brak, en flortte met zijnen last In de golven. Ondertusfchen bleef het water op
deáelfde hoogte. Twee dagen verliepen, en In het midden
van den tweeden nacht kwam een der Indianen, die den
Priester verzekj hadden, bij het lieht van den blikfem naar
den boom toezwemmen, zeggende, dat zes zijner makkers ,
waaronder fbmmnigen nog ongedoopt, (en düs , naar de leer der
Room/cite I erk, verloren) In doodsgevaar verkeerden. De
Jezuit bindt daarop zijnen leerling aan den tak vast, laat
zich in het Water af, en zwemt naar die, ongelukkigen toe;
hij doopt de ongedoopten, neemt den gedoopten de biecht af,
en geeft hun de abfolutie. Kort daarna verdronken vijf dier
menfehen. Toen hij weder zwemmetnlie aan zijnen boom kwam,
had het water reeds den hals van zijnen katechizant bereikt;
hij bond hem los, en deed hem eenen hoogeren tak bereiken.
Eindelijk begon het water te vallen , en O R T E G A s kon weder
naar land zwemmen. Doch tegen de doornentakken van het
nu uit het water Utcftekende geboomte bekwam hij eene
wond In zijn been; die gedurende de 22 jaren zijner volgende
moeijelijke loopbaan nimmer volkomen genas. Het uitgefcane
doodsgevaar hed zijnen Ijver voor het heil der Indianen niet
verflaauwd.
Deze man was een Jezuit. Hij en velen zijfler broederen in
Paraguay waren even zoo wel leden der ware Kerk van G u x 1 sa U. s , als de Zendelingen der Broedergemeente, der Methodisten ,
en van andere Protestantfche Genootfchappen, die het Christendom zoeken uit te breiden. Eere, wien eere toekomt!
-

NEtRLANDS KONING.

Si fractus illabatur orbit
Impavidum ferlent ruinae.
HOR.

Laat vrij de togen 't licht bedekken
Met zwarten nevel , en bevlekken
Den zuiv'ren glans van Wiliem's naam:
De zon der waarheid zal niet zinken;
Zij blijft in eeuw'gen luister blinken,
En zuivert eens van valfche blaam.
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Dra zal zij op haar' gulden wagen
Van 's hemels boog den nevel vagen,
Die voor een poos haar licht bedekt.
Dra wordt door 't gloeijen van haar ítralen,
Die van de azuren tranfen dalen,
De fluimerende Faam gewekt.
De Faam, die 't hoofd bergt In de wolken,
Die met haar' voet des afgronds kolken
Betreedt, pijlfneller in haar vlugt
Dan 't licht, zal luid, uit duizend monden,
Den lof van Neérlands Vorst verkonden
En doen weérgalmen door de lucht;
Van Neérlands Vorst, van Neérlands Vader,
De liefde en roem zijns volks te gader;
Die van de (teile baan van 't regt
Niet wijkt, fchoon de aard' fpatte uit haar naven;
Die d' adel van zijn' naam zal flaven,
Hoe 't hagch'lijk pleit ook word' beffecht.
Als onder 't 81kk'rend ftargewemel
De maan aan d' onbewolkten hemel,
Zoo fchittert in der Vortien rij
Oranje: Europe, in 't nachtlijk duister,
Aanfchou%t verbaasd dien milden luister,
En wenschc zich eenen Vorst als Hij.
Z6ó 't vorstlijk hoofdferaad te dragen,
Te midden van de woeste vlagen
Van 't lot, was Nasfau's kroost bewaard.
Treedt nader, wufte, Vorftenhat'ren,
En hoort uit duizend monden fchat'ren
Den lof van d' eélften Vorst op aard'!
Van d' edeltte van Willem's loten,
Die, waardiglijk dien tiam ontfproten,
Het roer klemt in de flerke vuist,
't Geteisterd fchip behoetft voor ftranden,
En 't eenmaal veilig aan doet landen,
Hoe hevig ook de branding bruist;
Die niet vermetel en verwaten
Op eigen kracht zich wil verlaten,
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Maar ned'rig fieunc op hooger Magt;
Die niet, dan na godvruchte bede,
Het flagzwaarf rukt uit de enge fcheede,
En kalm de onzek're toekomst -wacht.
Spaar, (paar , o God ! zijn dierbaar leven!
Nooit werd een levensdraad geweven,
Wiens breuk -meer rouw en tranen fpelt.
Een Cherubijnen-wacht omvleug'le
Zijn' achtb'ren fchedel, en beteug'le
Het toom'loös hollend vreemd geweld!
December, 1832.

B.

VERKETTERING.

(De Almanak voor het Schoone en Goede in eene Courant

aangekondigd.)

Vrj-denken of een Yrijgeest wezen —
Staatkundig of een Staatsman zijn —
Ging eens voor VIER: „'t ga flechts voor TWEE nadezen ,"
Stond laatst in een Courant te lezen,
En 't fmaadlijk uiteind van een' KETTER wordt het mijn,
Tuigt WEILAND (*) niet voor mij, en redt mij uit de pijn.
(*) Het Woordenboek, op Dr/denken en Staatsman.
A. C. W. $TARING.

HET AARDSCHE LEVEN VAN DEN KUNSTENAAR.

Eerße Bedrijf.
V66r zonsopgang.

(De kun/lenaar is aan zijn fchilderwerk; h j heeft juist de
afbeelding eener lijvige, leeljke, kokette, feheelziende
Dame voor zich geplaatst; b ij de eerie pen/eel//reek
houdt hij op.)

Ik wil, ik kan niet meer ! Welk een gelaat — neen, neen!
Zoo haatlijk en misvormd, zoo walglijk, zoo gemeen!
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(H# zet de fchilderj op z jde.)
Zou ik dit hemelsch morgenuur zoo roekeloos bederven ,
Daar vrouw en kind, in zoeten flaap gefust,
Nog niet door huis en kamer zwerven,
En alles nog van 't dagwerk rust? —
Mijn lieve vrouw, mijn dierb're kind'ren, fluimert veilig!
(Hij gaat naar het geopende venJler.)
Hoe klopt en gloeit mij 't hart zoo, warm én heilig!
Aurora overfpreidt met glanfen ,de. aard';
Een hoog genot dringt in mijn borst,; het oog ontwaart
Der fchepping heerlijkheid — hoe fchoon is 't om mij henen !
Laat mij, Natuur! door u betooverd, bidden, weenen!

(Hij plaatst een levensgroot beeld. der. Venus Urania
voor zich.)
Uw aanblik, mijn Godin! bezielt ,mijn 'gansch bellaan;
Het vuur, 't genot der jeugd blaast ge in min' boezem aan;
Gelijk een bruidegom de bruid aan 't 'harte prangt
En met den-, gloed der min onwangt,
Zoo min ik u. — Wanneer 't penfeel uw, beeld volmaakt,
Dan voel ik, hoe mijn binnenst'. blaakt;
'Gij zijt mijn ik, ja meer! —'k dring tot uw wezen in,
Oorfpronklij k , godlijk fehoon, der wereld koningin!
En 'k zoude u ooit verlaten ? U , - voor geld,
Voor nietig goud, zien kwijnen in, 't geweld
Van dwazen, opdat ge aan den bonten wand zoudt hangen,
En van den zot, ter loops , een',blik van gunst ontvangen? ...
Maar ach! mijn kind'ren.... Gij , Godin ! gij zult ze voeden;
Ik zal men u naar 't huis rles rijkén' fpoeden,
En dwing hem 't wigtig goudituk af;
Dan heb Ik brood, dat ik hun gaarne rijklijk gaf...
Maar bij bezit u niet -- neen ! ik, ik blijf bezitter !
Hij heeft u hechts gekocht. Valt dan ook 't fcheiden'bitter,
Die fcheppingskracht, dat vuur blijft toch mijn eigendom;
'k Befchouw u nog, mijn beeld!—'kbefchouw u, en verifiom,
Verzonken in dat fchoon', uw afdruk , o , Natuur !
Wat zaligend genot, vat heerlijk levensuur!
:

.

(Men hoort in de naastb j gelegene kamer een klein kind
fchreeuwen , etc. etc.! De kun f ervaar , verfchrikt : )
0, lieve Hemel!

SF
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(Des kunflenaars vrouw, ontwakende, fpreekt uit het
naaste vertrek:)
't Is reeds dag; nu opgeflaan!
Zijt gij reeds op , mijn lief? Kom , blaas het vuur wat aan ;
Hang fluks den ketel op , — wat sprokkelhout er bij;
Terwijl kook Ik voor 't kleine volk de brij.
(De kunfienaar,, nog verdiept in de befchouwing der fehl lderj : )
Godin !
(Zn oud/i?e zoontje fpringt uit het bed, komt barrevoets
voor den dag, en zegt:)
Wacht, lieve vader ! 'k help u zoo meteen;
(De kunt enaar s nog in dezelfde houding:)
Godin, hoe fc hoon.... .
(De knaap, ongeduldig : )
Waar blijft gi, vaderlief?
(De kunffenaar,, zuchtende : )
In Gods naam dan , maar naar de keuken heen!
LUBLINK WEDDIK.
(Vrij gevolgd naar het Hoogduitsch van a ö TB a.)
RRRKERAADS VERGADERING.
A.

De man is zwak en zacht van ftem.
B.
Hij fpreekt zeer hoorbaar en met klem.
A
De helft der preek ging vast te foor. .
.

't Ligt zekerlijk aan uw. gehoor.
A.
Ik hoor zeer, fcherp i de kerk was klein.
13.

Zij zal zwaar te bepreken zijn.
A.
'k. Zat geen tien fchreden van deli ftoel.
D.
Er was ook vreeslijk veel gewoel.
A.
Gij fchijnt wel met den man gediend...
B.
'k Ben, onder ons, met hem bevriend.

M E NGE ZWERK.
VOORLEZING -, ÓVE$ DE VERSCHEIDENE VITLEGG1NGEN , WELKE AAN WOORDEN 'OF ZAKEN -KUNNEN
WORDEN GEGEVEN. (*)
'Zeer geachte Hoorders en Hoorderesfen !

W at is een kommenijs-winkel? Ik doe die vraag, om,

zoo als men zegt, aan den praat te komen ; en wat men
tot dat einde begint te vragen, is doorgaans vraag naar
den bekenden weg. Zoo weet gij allen, en ik weet het
ook , een kommenijs-winkel is zoodanige winkel, waar,
meest in het 'klein, allerlei drooge en vette waren verkocht worden, die men dagelijks noodig heeft. Evenwel, niet zoo zeer de zaak, als wel het woord'kommenij,
deed mij die vraag doen. Niet kommenij maar kor..renij
vond ik gefpeld bij den Hoogleeraar S I E GE N B EE K ,,
en juist die fpelling maakte mij de beteekenis van het
woord raadfelachtig. Ik dacht bij mijzelven: zou het ook
afkomen van het Latijnfche bijwoord cominus hetwelk
beteekent van nabij , digtbij ; op flaanden voet , en derhalve zoo veel beteekenen als een winkeltje in de buurt,
dat bij de hand is , en waar -men op flaanden voet allerlei kleine benoodigdheden kan krijgen 2 Dit intusfchen
bleef mij ílechts gisfing, en het fcheen mij ook niet meer
dan gisfing toe, toen ik dat woord van twee Nederduits
,fche werkwoorden, komen en eifhen, zag afgeleid;
zoodat. het een kon - en eisch- winkel werd — een winkel,
waar men maar te komen en te eifchen heeft; om (mits
voor geld, want wie wou anders zoodanigen winkel doen ?)
te krijgen, wat men verlangt.
Met die uitlegging , op den klank van het woord af,
,

(*) Uitgefproken te Gouda, in het Departement der Maat
Tot Nut van 't Algemeen, den 12 November, 1833,-fchapij:
G
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lieb ik mij tot hiertoe niet kunnen bevredigen. Men zou,
meer op de ,zaak lettende, misfchien met evenveel grond
z'óodanigen winkel eenen winkel noemen kunnen tot nut
van 't algemeen, en zoo zouden omgekeerd, bij wijze
van beeldfpraak, de Departementen onzer loffelijke Maat
ook kommenijs- winkels heeten kunnen.
-fchapij
Die beteekenis, van komen en eifchen afgeleid, heb ik
niet alleen, zoo als de menfchen zeggen, in een boek
gelezen , maar ook naderhand in meer dan Céne advertentie, bij welke de openbare verkooping van eenen welbeklanten kom- en eisch- winkel werd aangekondigd: en daar
zulke advertentiën doorgaans door Notarisfen worden gefield, zou men wel haast op het verlangen komen, dat
deze zaak eens door eene Kamer van Notarisfen mogt
worden uitgewezen : maar,, om naar de afdoening van
zulk eene zaak te wachten, zou geduld noodig zijn , en
dat kon mij niet baten voor dit uur en deze bijeenkomst.
Omdat ik had begonnen te denken aan eenen winkel
tot nut van 't algemeen , ben ik naderhand we@r op het
denkbeeld gekomen , om tot het Latijn terug te keeren ,
en het te vinden in het woord communis, hetwelk toch algemeen beteekent, en ook, gelijk het Franfche woord commta2 , iets , dat boven anderen niet verheven is ; derhalve
een winkel voor Jan fllleman. Ik heb toen eens aangeklopt aan het Woordenboek van onzen fpraakkundigen
w ü I L,A N D ; maar bij het, opendoen kreeg ik belet, ten
aanzien der if eilige beteekenis ván het woord; alleenlijk
op de vloermat merkende, dat deze ook , als S I E GE NB EE K, koMenij fpelt. Daarop ben ik advies gaan nemen bij B I L DE R D iJ k; omdat hij een man was, die nog
al wat wist, en nog al eenige woorden kon anatomiferen , en wiens knorrige luimen, vertrouw ik, fpoediger
zullen vergeven , dan de fchat zijner kennis en talenten
vergeten worden. Deze taalkundige gaf mij meer licht ,
en zijne uitlegging deed mij gelooven , dat ik met mijn
Latijnfche woord communis misfchien niet geheelenal de
plank mis was. B IL D E It D ij K leidt liet af van de Engelfche bennaming common aid, dat wil zeggen gemeene
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toevlugt , gegeven aan die foort van kramen of winkels
van allerlei dagelijkfche levensbehoeften , °welke met de
hulptroepen uit Engeland tot ons overgebragt werden ,
en die wij gewoon zijn zoetelaarskraamen of rnarketenten
te noemen.
Nu vraagt gij misfchien , waartoe die uitweiding over
een enkel woord, en welk onderwerp zal er behandeld
worden, dat daartoe betrekking heeft? TiI de verfchillende verklaringen van dat woord bragten mij juist bp
mijn onderwerp. Ik wilde u Hechts dOOr den kommenijswinkel tot het onderwerp , als tot een binnenvertrek,
heenleiden ; en nu maar aanílonds het binnenvertrek intredende , maak ik u bekend, dat ik fpreken wilde over
de verfcheidene uitleggingen, welke aaa woorden of zaken kunnen worden gegeven. Daarover zal ik eerst het
een en ander aanmerken , om dan ten tweede te handelen over de oorzaken van die verfcheidenheid en eenige
gevolgen daaruit te trekken, Wij kunnen ons in dat
binnenvertrek z6ó plaatfen, dat wij tegelijk het oog op
den winkel houden , en als wij daaruit wat noodig heb
dan ook teriond bij de hand hebben. Ik ver.-ben,ht
zoek derhalve uwe aandacht, en hoop , dat gij u in dat
binnenvertrek niet vervelen zult.
I. De woorden, T. ! dienen om de zaken uit te drukken ; maar ik merk vooreerst aan, dat men uit fommige
woorden niet aanflonds de beteekenis van de zaak kan
begrijpen; en wel, omdat die woorden in den grond
geheel iets anders uitdrukken , maar bij overdragt of bij
toeval eene nieuwe beteekenis hebben gekregen. Wij heb
ben " het eerfte al in het woord kommend gezien: ik heb.
daarbij doen opmerken, dat n r L DE R D U x nog al wo orden ontleden kon, en dat bleek mij op nieuw,, toen ik
zijne zoogenaamde Gefchiedenis des Vaderlands las. In
zijne Ophelderingen en Bivoegfels tot het eerfle Deel heeft
hij eene uitweiding over het leenregt, en daarbij heeft hij
van verfcheidene woorden de oorfprQngen ontwikkeld,
Van welke ik u hier een paar voorbeelden wil opgeven :
,De leenen beflonden grootendeels uit landen of land2
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goederen , die door den Oppervorst , als Leenheer,, aan
mindere Vorflen of adellijke mannen werden uitgegeven:
maar in de veertiende eeuw , zegt die Geleerde, begon
men ook leenen uit te geven aan vrouwen die dan Aonr
kel-leenen of fpil-leenen genoemd werden. De konkel is
de fpil, waarop het vlas gewonden werd, aan het fpinnewiel, dat in die dagen door adellijke vrouwen zeer gehanteerd werd. Vandaar het woord konkelen, toegepast
op de praatjes -van de fpinfters , ook vrouwen van den
minderen fand in lateren tijd..... [vandaar ook wel
het woord konkeltje , aan den koffijketel gegeven, bij
welken zulke praatjes worden uitgelokt] en vermits onder zulke praatjes niet altijd waarheid en goede trouw
werden behartigd , verflond men verder door konkelen
ook, als men in 't geheim iets door flinkfche wegen
trachtte te bereiken. (*) Het konkelen fchijnt alzoo van
adellijke afkomst te zijn , en, fchoon het leenilelfel vervallen is , zijn er echter nog vele menfchen , adellijke en
onadellijke , ja zelfs geheele gefachten , bij welke het
konkelen , ook niet in den besten zin opgevat, eene foort
van erfelijk leen fchijnt te zijn.
Men had in die tijden ook burgt-leenen of kastelenijen,
en voor den Keizer,, als Opperleenheer,, ílonden alle
burgten, floten of kasteelen en leden van het Rijk altijd
open. Vandaar, wordt er gezegd , is de naam keizer
aan zoodanigen íleutel gegeven, die op alle floten past,
en ook wel een looper genoemd wordt. Zulk een íleutel
is intusfchen een gevaarlijk ding , als hij niet in goede
handen is , en menfchen , die aan zulken Ileutel gelijk
zijn, mag men, wel altijd een weinigje nagaan.
Vat den vorigen leeftijd van velen onzer betreffe, ook
daarin zijn voorbeelden.
Zoo is , T. ! het woord keezen een bekend woord geworden, afkomßig van CORNELIS DE GIJZELAAR,
die na zijnen dood tot de Gefchiedenis behoort. Van den
(*) Zou ook daarvan afkomen de triviale uitdrukking:
iemand een konkel geven eenen onverdienden , onvoorzienen
en grievenden flag toebrengen?
,

,
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Dordrechtfchen Penfionaris is het woord keezen de naaai
geworden , fomwijlen van de aristokratifche , maar wel inzonderheid van de volkspartij, die beide tegen den Stadhouder gezind waren. Wij verblijden ons intusfchen, dat
de tijden voorbij zijn , waarin gekeesd en gecontrakeesd
werd , en wenfchen die niet terug
Aller4offie menfchen -- ook dit,, T.! weet gij — waren
naderhand in Frankrijk de Jacob%jnen. Die naam heeft
ook al een raar transport ondergaan. Gij moet weten ,
dat het tweede klooster der orde van D OM I N I c u s te
Par js in de St., Jacobs- firaat is geflicht geworden. Vandaar werden de Dominikaner- monniken in Parijs Jaco
geheeten ; en , toen de ultra-revolutionairen in dat-bins
klooster hunne vergaderplaats vestigden, hebben zij dien
naam overgenomen. Wij mogen ook wel lijden , dat die
mannen maar uitfterven; want als 'er tegen tijgers Citoyen
gefpeeld en getutoyeerd moet worden.... dat tu en, toi
kwam in dien tijd de menfchen duur te (laan !
Van alle deze voorbeelden zou men uit de'namen, zon
nadere kennis of verklaring, tot derzelver beteekenis-der
niet kunnen befluiten.
Ik merk ten tweede aan , dat de zaak zelve , die door
duidelijker of onduidelijke woorden wordt uitgedrukt ,. in
baren aard goed of kwaad kan wezen. Somwijlen, ja,
zijn de kundigheden van goed en kwaad betrekkelijk e
wat goed voor den eenen is , kan kwaad voor den ander'
zijn ; en als ik door het raam van de binnenkamer in den
kommenijs-winkel zie , dan valt mijn oog op winkelwaren ;, onder anderen op de kaas , die voor de gezondheid
van den eenen mensch niet fchadelijk , en voor die van
den ander' wel fchadelijk is. De eene mensch nu vindt
er geene zwarigheid in , om de kaas heel dik , en dikker
dan naar behooren, te fnijden ; terwijl een ander daarom
zeer huiverig en bang is voor de onaangename ge--tren
volgen , die dat hebben kan of voor het ligchaam of voor
de ziel, al naar dat men de beteekenis van het woord
kaasfnijden wil opvatten. Wil opvatten zeg ik , want
tusfchen eene zaak te willen opvatten en te moeten op,
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vattena is een groot ónderfcheid. Ik denk hier aan het•
geen wij zedelyk goed of kwaad noemen. Ieder mensch,
die gezond veríland bezit , en door opmerking den aard en
de, uitwerkfelen van beide heeft leeren kennen, zal daarvan
gevoel hebben, en, een eerlijk hart bezittende, het goede
goed en het kwade kwaad noemen. En nogtans zijn er
zoogenaainde wijsgeeren geweest, die dat gevoel niet eer
maar aan goed en ktivaad eene beteekenis ga--biedgn,
ven , waardoor alle ware zedelijkheid zou moeten verval
Volgens H E L v t T r u s, onder anderen , rustte de-len.
geheele zedekunde op den onbewegélijken grondllag van
perfoonlijk eigenbelang. „ De deugd," zeide hij , „ is
„ niets anders dan een onmiddellijk uitwerkfel van de ei„ genliefde , gegrond op het gevoel van eigene kracht."
Maar zoo doet men een gevoel, door echte befchaving gekweekt, geweld aan. Het eigen hart van zoodanige theoristen fpreekt fomwijlén hunne íléllingen tegen; want de
menfchelijke goedwilligheid komt er tegen op , en er zijn
wel voorbeelden van dezulken , die zich daardoor geheel
lieten verrasfen. E wer. D verhaalt , onder anderen , in
een zijner fchriften, (*) dat hij eens met eenen, bij zijn
fchrijven reeds overleden, Profesfor had geredetwist over
het onderfcheid tusfchen deugd en ondeugd; tegen welk
onderfcheid die Profesfor zich nagenoeg met dezelfde grom
den verklaard had, die meermalen in openbare gefchriften
bekend gemaakt en ook wederlegd waren. „ Ook ik ,"
zegt £ WA L D, „ zocht zijne fofismen te wederleggen,
en begon eindelijk driftig te worden; maar een bedaard,
veríiandig vriend, die naast mij zat, filet snij aan,
„ en fluisterde mij in , dat ik zwijgen zou , want dat
„ hij den man zichzelven wilde laten wederleggen. Ik
zweeg : mijn vriend, het gefprek opvattende, verhaal„ de , na eenige wendingen , geheel ergeloos , hoe een
„ man , op eene verre reis gaande, zijn geld , zijne
vrouw en zijne kinderen aan eenen vriend had toever(*) Handboek voor Jongelingen , Kannen en Vader, s , Iiie
D. bi. 247.
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„ trouwd, en hoe die vriend's mans geld ontvreemd, zijne
„ vrouw verleid, . en zijne kinderen in een weeshuis gebragt had. Hij noemde tijd ,, plaats , omflandigheden
en alles. „ 0, die hond !" riep de Profesfor; ;, ik
hoop , dat hij op het rad zit." — „ Wel nu ," zeide
,; de ander,, „ hij zou immers even goed een hond zijn
geweest , wanneer hij de vrouw zijns vriends met zijn
„ leven verdedigd, zijn geld op zekere renten gezet , en
„ zijne kinderen zorgvuldig opgevoed had?" — „ Dat kan
„ flechts een hond zeggen — gij zegt 'dat niet in ernst."
Zoo ging de Profesfor in zijne gevoelige, maar fchoone
hevigheid voort. Hij was wederlegd. Ons lagchen 'be„ fchaamde hem, maar hij lachte toch eindelijk mede.
„ Zoo onwrikbaar was in den man het geloof aan het,
„ wezenlijk onderfcheid tusfchen 'deugd en ondeugd, niet„ tegenflaande zijne. theorie , en ik denk, het is bij alle
menfchen zoo." Wij vereenigen ons , T. ! met deze
gedachte , en verklaren tevens te hopen , dat er niet vele
zulke Profesforen mogen gevonden worden , of , zoo zij
er zijn , dat zij zichzelven fpoedig mogen uitlagchen.
Ik merk ten derde aan, dat eene zaak goed kan zijn,
maar door overdreven gunflige uitlegging kwaad kan ge
worden, of integendeel door ongunflige uitlegging-makt
in waarde kan rijzen.
Wat het eerlle betreffe, ik denk hier aan de vader
die edele deugd, wanneer zij in verband wordt-landsief,
gebragt niet die wereldburgerlijke beginfelen, die door het
Christendom worden aangeprezen : maar was niet in aloude tijden de vaderlandsliefde eene bron van allerlei gru-welen , aan welke men alle regten der menschheid , ten
aanzien van vreemde volken, ja ook'van eigene bloedvee
wanten , opofferde ? Ik fpreek niet van de wreedheden
der Spartanen , zoo wel moeders als vaders , omtrent
Minne zonen , uit . zoogenaamde vaderlandsliefde ten toon
gefpreid. Ook moge onder de oude Romeinen de houding van J u N i u s B R U T u S, ten aanzien van zijne
zonen , in den geest des tijds eenige regtvaardiging vin.
den ; maar als in lateren tijd c 1 c E R o leert, dat van
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alle maatfchappelijke deugden geene pligten gewigtiger
en dierbaarder zijn , dan die jegens het vaderland, zoodat daaraan alle andere pligten moeten worden opge.
offerd, (* ) en met dien naam allerlei onregtvaardigheden omtrent overmeesterde natiën zijn vergoelijkt ge.
worden, wie kan aan zulk eene vaderlandsliefde hulde
doen , en wie bedroeft zich niet , als hij de veroveringszucht der hedendaagfche raatkunde , onder dien edelen
naam, nog zulke fporen ziet volgen ?
Integendeel , zeide ik , kan eene goede zaak door ongunflige uitlegging in waarde rijzen. Men heeft de leer
van het Christendom berispelijk gevonden , omdat zij
geene vaderlandsliefde gebood ; maar even als men dei
naam Christenen, Mesfianen, aanhangers van eenen
Koning, die aan een kruis zijn leven had geëindigd,
eerst als een fcheldnaam gegeven, tot eenen eernaam
heeft aangenomen, zoo moest het veeleer de waarde van
liet Christendom rijzen doen,, dat het niet regelregt de
vaderlandsliefde geboden heeft in eenen tijd , waarin,
gelijk wij gezegd hebben , aan het woord vaderlands
zulke ellendige denkbeelden gehecht werden. Het-liefd
predikte integendeel algemeene menfchenliefde, die geenszins eene redelijke vaderlandsliefde uitfloot; en eene leer,
die geene oproeren begunfligt , maar een í1i1 en gerust
leven bedoelt , zal zoo wel aan de belangen des vader
als aan het heil der volken bevorderlijk zijn.
-lands
Vaderlandsliefde — uit dat beginfel had de Graaf L AM Uli A A L VAN EMOND gehandeld , ter goeder trouw
zich op eenen A L V A verlatende , die hein fpoedig met
den Grave v A N H 00 R N te Brrrsfel het hoofd deed afh aan ; maar toen in lateren tijd E G bI 0 N D'5 ontaarde
zoon , van wege r t t. i p s II , aan het hoofd eener
Spaanfche hulpbende , te Parijs zijne intrede deed, om
de oproerlingen tegen HE ND R I K IV te helpen , en in
de aanfpraak, die hem gedaan werd, de lof van zijnen
vader gemeld werd, toen viel hij den fpreker in de rede:
J

.

(*) De Officiis , L. I. C. 17.
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,j Spreek mij van hem niet," zeide hij; „ hij heeft den
„ dood verdiend: hij was een rebel." Waar een zoon
záó van zijnen vermoorden vader fprák, en zijns vaders
gedrag zóó verklaarde, en zulke beginfelen aan den dag
leide, daar kon de verdenking niet achterblijven, dat
het goede gefchuwd werd, en eene booze zaak voor
-geflan.
Ik merk eindelijk ten vierde aan, dat eene zaak kwaad
kan zijn, maar dat het kwaad, door hetzelve bij de
uitlegging grooter te maken, vermindert in de oogen van
anderen, of integendeel door eene gunflige uitlegging het
kwaad te meerder als gevaarlijk kan befchouwd worden.
Wat het eerfte aanga , zoo kan iemand fchuldig zijn,
maar zijne fchuld kan hem zóó hoog worden aangerekend , dat, als hij daarvan de gevolgen draagt, mede
verontwaardiging worden opgewekt. Die b.-lijden
v. het verfchrikkelijk uiteinde weten der Deenfche Graven, S T R U E N S E E en BRAND , zullen dat toeítemmen. ST RUE N SEE in het bijzonder was een man,
dien het niet aan vaderlandsliefde ontbrak ; maar eergierigheid en dorst naar gezag bedierven hein , en hij zou
met zijne uitflekende talenten een groot Staatsman ge
zijn , indien C H R I S T I A A N VII niet zulk een-west
zorgeloos. Koning en zulk een. onverfchillig Echtgenoot
ware geweest: maar zoo wel het eindelijk lot van MAT H IL DA als de ijfelijke doodflraf der beide Graven,
door de wraakzucht van Hofkabalen veroorzaakt , zijn
door de Gefchiedenis als onredelijk gelaakt geworden.
Zoo vallen de menfchen in uiterílen, wanneer harts,
togten het oordeel benevelen; en wordt integendeel aan
het kwaad eene guntlige benaming of uitlegging gegeven, het kwade is daardoor te meer als gevaarlijk te
befchouwen. Het misbruik eener toenemende befchaving
was vooral onder de Franfchen •zeer vindingrijk, om
aan flechte dingen en verregaande zedeloosheden.verzachtende , ja bevallige namen te geven ; en het verkeerde,
dat bij onze voorzaten, ook door mannen van Raat en
rang, met ruiterlijke woorden werd uitgedrukt, dient
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men onder ons ook al te bewimpelen of bij omfchrijving
te zeggen, wil men niet als onbefchaafd worden aangemerkt. Vernis en verw intusfchen maken het hout niet
inwendig deugdzaam, maar doen al ligt het vermoeden
ontílaan, dat er kwaad in het hout zelve fchuilt; fchoon
het waar zij , dat, wanneer het hout niet geverwd is,
het kwade dan te beter kan gezien , uitgezaagd en herfield worden.
Evenwel , fchoon er in het gebruiken van vernis en
kleuren met den tijd eene andere wijziging komt, het
gebruik zelf is niet nieuw, maar van ouden datum. Zoo
heeft de Godsdienst bij velen afkeer verwekt, omdat de
Kerk , waar dezelve naauw met den Staat verbonden
was , de Godsdienst als een fluitje gebruikte , waarmede
de vogelaar het pluimgedierte in de flagkooi krijgt, om
er vervolgens naar welgevallen mede te handelen: maar
al wat mooi fchijnt , is daarom niet deugdzaam , en al
wat leelijk genoemd wordt , is nog aanílonds niet te
verwerpen.; en hoe daaromtrent verder te oordeelen en
handelen, wil ik in een tweede íluk aanwijzen.
II. Ik zou ten andere fpreken over de oorzaken der
verfcheidene uitleggingen , die aan woorden of zaken worden gegeven, en over eenige gevolgen , daaruit te trekken.
Betreffende de oorzaken gaat het met de woorden anders dan het den man ging, die aan ieder zijn huis ten
verkoop aanbood, en tot dat einde altijd een' (teen van
het huis bij zich droeg , om tot een monfter te ftrekken ,
waaruit hij meende , dat men de ftevigheid van het gebouw kon beoordeelen. Niemand wilde natuurlijk op
vertooning van dat moníter het huis koopen; maar woorden neemt men gemakkelijk aan, en dat menigeen vreemde
woorden overneemt, die hij zelf niet verftaat, blijkt vaak
uit de erbarmelijke wijze , waarop die woorden, onder
het uitfpreken , worden gemarteld en verminkt.
T7olgzucht zal dan wel vooreerst hier in aanmerking
komen. De menfchen leven bij de verandering, en het
is met de woorden als met kleeding en huisraad: wanneer dezelve in de mode geraken , volgt men gaarne het
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nieuwe. Er zijn altijd, ja, eenige menfchen , die zich
daarmede niet onbepaald vereenigen ; . vooral wel , . als
aan hetgeen hun nieuw voorkomt de naam van oud wordt
gegeven. Dit laatfie was het geval bij den prediker,
die zekere afdeeling van zijne kerk , welke zich oude
leden der algemeene kerk noemen, belagchelijk wilde
voorftellen, en tot dat einde aan zijne hoorders de vraag
deed: „ maar wat beteekent dat oude ? wat is een oude
„ jas? wat is een oude rok ?" Naar zulk een denk
beeld, T.! zou ook een oud man uit de zamenleving moe•
ten gebannen worden, al had hij zelfs een' nieuwen jas
aan : maar H 0 0 F T zegt , dat , gelijk het nieuwe zijne
bevalligheid , zoo ook het oude zijne eerwaardigheid
heeft; en, de perfonen of zaken mogen oud of nieuw
zijn , eene onpartijdige volgzucht kan zich ligtelijk tot
het gebruik der aangegevene woorden of namen bepalen.
Toevallige aanleiding doet wijders ook woorden en
namen in gebruik komen. Één mensch , T. ! heeft ílechts
een woord of beeld te gebruiken, en het kan door eene
ganfche maatfchappij , door een gansch volk worden
aangenomen. Zoo is het Fransch-Nederduitfche woord
Geuzen ontftaan , hetwelk in zijnen oorfprong bedelaars
en landloopers beteekent. Toen namelijk de Flertogin
VAN P A R VIA ontttelde op het zien binnentreden van
de talrijke Edelen , met den 1 Ieer VAN BREDERODE
aan het hoofd, om het bekende fineekfchrift over "te
leveren , zeide de Graaf v A N B A R L Al M O N D aan de
Vorftin, tot hare gerustilelling, in het Fransch : dat
,het maar bedelaars varen. IIet gevolg . was , dat die
Edelen zelven des anderendaags dien naam plegtig aannamen , en gouden medailles gingen dragen, op welke
aan den eenen kant het borstbeeld van Koning F I L I P s,
met liet randfchrift ö in alles den Koning getrouw,, en
aan de andere zijde een bedelaars knapzak , vastgehou.•
den door twee zamengevoegde regterhanden , met deze
woorden : Tot den bedelzak toe.
Wis,reling van omftandigheden is daarenboven dikwerf
oorzaak , dat de woorden eenen anderen zin krijgen.
-
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Dit bleek reeds uit eenige voorbeelden, en ik kan er
nog een ander bijvoegen. Onder de Grafelijke Regering
van ons Land zat de mindere Adel in de criminele of
hooge regtbanken, en deze werden welgeboren mannen
genoemd. In het eerst beflonden die vergaderingen uit
eenige honderden; maar, omdat het daar zoo ongeregeld
toeging, befloot eindelijk de Graaf, dat dezelve uit
weinige kundige mannen / beflaan zouden ; en , fchoon
dezelve naderhand uit gegoede landbouwers of boeren
beftaan hebben , men heeft tot aan het eind der vorige
eeuw in de regtbanken van Rijnland en Delfland den
titel van welgeboren mannen behouden. Als het menfchen geweest zijn, die niet mismaakt van ziel waren,
dan mogten zij met regt dien titel wel dragen : wij noemen de zoodanigen ook regtfchapen menfchen.
Woorden zijn nogtans niet altijd aanbevelingswaardige
zaken. De pantomime of het gebarenfpel , zegt de
Schrijver der Gedachten en Beelden (*), drukt de zaken
beter iit , dan fommige woorden. Van de woorden wordt
dikwerf misbruik gemaakt, en het goede, dat zij in
den grond beteekenen , krijgt dan ligtelijk eene kwade
beteekenis. Wat is b, v. wenfchelijker voor den rede
dan dat hij ongedwongen , vrij en be--lijkenmsch,
dachtzaam kan denken , en dat hij eenen vrijen geest bezit, die niet bedwelmd is door den walm des bijgeloofs ,
en niet bedorven door het gif van fpottend ongeloof?
En ondertusfchen zijn de woorden vrijdenker en vrijgeest , bij al wat bezadigd denkt , niet alleen een zeker
brandmerk , maar ook eene waarfchuwing , om tegen
zulke Inenfchen , zoo lang men ze niet beproefd heeft ,
op zijne hoede te zijn.
Ontffaan nu de veranderende beteekenisfen van fommige woorden uit volgzucht , toevallige aanleiding ,
wisfeling van om f andigheden en misbruik , het is ook
zoo ten aanzien van zaken , fchoon daarbij nog andere oorzaken komen , die aan de zijde van verftand en
hart zullen gelegen zijn.
(*) B. T. LUBLINK WEDDIK.
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Aan de zijde van het verfland zal het vaak onkunde,
oppervlakkig oordeel en verbijstering zijn, waardoor men
aan het goede eene ongunflige , en aan het kwade eene
gunflige uitlegging geeft. Om braaf en gelukkig te leven , zal wel het beste zijn , dat men, zoo lang mogelijk, dc dwalingen onzer medemenfchen aan de zijde
van het verfland zoekt. „ Als men u fomtijds miskent,
„ denkt dan , hoe een pijpenileel in een glas met water
„ wel krom fchijnt , maar toch regt is. De breking
„ der lichtfIralen in het oog van den eenen mensch is
„ wederom onderfcheiden van die des anderen ; en wij
„ willen het immers wel bekennen , dat de fchijn tegen
„ ons zijn kan , dán zelfs , wanneer wij het inderdaad
„ met onszelven in ons binnenfle regt eens zijn." Zoo
las ik ergens (*) en mijn hart kon het toeflemmen.
Aanleg en opvoeding , T.! hadden ten allen tijde veel invloed op het oordeel , niet alleen van den ondeeligen
mensch, maar ook van algemeene volkskarakters. De
publieke geest , de tijden , die men beleefde , de alge
denkwijze , het meerdere of mindere licht , dat er-men
beflónd , en het achtgeven daarop, doen ons met onpartijdige toegevendheid oordeelen , als men in de gefchiedenisfen van oudere en latere tijden denkbeelden en
tooneelen aantreft , van welke wij , naar onze wijze van
denken en handelen , eenen affchuw hebben moeten.
Doch, heb ik gezegd , dat men , zoo lang mogelijk ,
de oorzaken van de dwalingen onder medemenfchen aan
de zijde van hun verfland zoeken moet, dit neemt echter niet weg , dat men , het verftand willende zoeken,
dikwerf het hart ontmoet , zonder het te kunnen voorbijzien. Al wil men het anders verklaren , men zal
vaak genoodzaakt zijn te erkennen, dat het egoïsme in
't algemeen en baatzucht in het bijzonder zijn, die
de zaken zóó uitleggen, als men dezelve gaarne wil
hebben of doen voorkomen.
Egoïsme in 't algemeen is alles , waardoor de mensch
(*) FI E L DR I N G, Natuur en Mensch, Iile St., bl. 80.
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toont ingenomen te zijn met zichzelven , en dat zal wel
de reden zijn , waarom niets zoo dwaas , zoo ongerijmd,
zoo belagchelijk of verkeerd is , of het heeft te eeniger
tijd zijne voorftanders gehad en heeft die nog. IJdelheid is wel van het egoïsme de grondffag : zucht om
te pronken; zucht om wat nieuws op te werpen; zucht
naar den boventoon ; zucht om tegen te fpreken , en
niet zelden werden daardoor wrevel, partijdigheid en vijandfchap in de harten verwekt. Zoo wordt verhaald, (*)
(fchoon er ook andere uitleggingen zijn) dat op een
gastmaal van Hollandfche Edelen , uit kortswijl , de
vraag werd geopperd, of de kabeljaauw den hoek, dan
of de hoek den kabeljaauw vangt; dat men eerst .uit
jok elkander tegelfprak, maar dat het naderhand tot
ernst, fcheldwoordeia en dadelijkheden kwam , waarin
ieders medeflanders en onderhoorigen welhaast betrokken
werden; en " toen zich naderhand, van die verdeelde
Edelen ,• de eene partij bij Vrouw MA R GA RE T II A,
de andere bij haren Zoon w i L L E M voegde, de namen van Hoekfchen en Kabeljaauwfchen zijn aangenomen. De Gouwenaars, in die tijden, van hoeksch kabeljaauwsch geworden, fchijnen Wen den naam van gapers gekregen te hebben, van de kabeljaauwen ontleend, die gapende op de 'vischbanlcen liggen: want zeker • burger (meldt D E LANGE VAN W IJ N GA A RD EN (t)) was bij vonnis befchuldigd geworden, tegen
Benen ander' gezegd te hebben : „ Ik zie wel , dat gij
„ dien gapers en groothoofden toebehoort ; maar de tijd
„ zal kortelijk komen, dat gij mogt willen, dat gij geen
„ kabeljaauw en waart." Het egoïsme deed elk voor
zijne zaak ijveren , en elk deed_ zijne partij als de regtvaardige voorkomen, al werd door beide het land ver
gedurende 142 jaren. (4)
-woest,
Baatzucht in het bijzonder fpeelt doorgaans erger rol,
(*) K o x , Vaderlandsch woordenboek, XXlfte D.
(j) Gefchied. en Befchrijv. der Stad van der Goude, IIde
D. bl. 151.
(.) 135O-149.
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.dan egoïsme in 't algemeen. Egoïsme zal dikwerf het
rad , en baatzucht' de raddraaifter zijn , zoo bij de
ftaatkunde als bij ondeelige perfonen. Gelijk de flaatkunde , door aan de zaken wasneuzige of protokollige
uitleggingen te geven , gaarne in troebel water vischt ,
zoo gaat het ook bij ondeelige perfonen : niet alleen ten
aanzien van gelden , goederen , en hetgeen ter meeste
bemagtiging daarvan betrekking heeft , maar ook bijzon
zaken van befchaving en van verlichting; want,-derin
waar eene fchitterende en blaaskakige theorie zonder prak
daar is het moeijelijk , de baatzucht geheel over-tijk,s
het hoofd te zien. Het zeventigjarig Pelgrimsleven
van FE S S L E R (*) lezende , trok onder anderen ééne
zinfnede bijzonder mijne aandacht. Hij zegt daar: „ Het
gemoedel jk tijdvak is verdwenen , met het fchoone ,
goede en edele , dat in hetzelve werd voortgebragt.
Nu woekert en fchittert het merkantilisch tijdvak ,
„ waarin wij leven. Men wil nu het fchoone , goede
„ en edele tot eene winstgevende koopwaar maken ; maar
juist daardoor verhaast het zijn onvermijdelijk ban„ kroet." Hij geeft er nogtans deze voorfpelling bij :
„ In de masfa zal echter eene aanmerkelijke fom van
„ heldere en alzijdige denkbeelden aangaande de alge„ meene menfchelijke aangelegenheden, tot het ideaal
van wijsheid en geregtigheid , overblijven , en, in den
nieuwen tijd overgaande, helderheid des geestes en
„_ warmte des harten in de naauwfte vereeniging bren„ gen. Dan eerst en daardoor zal de tijd der verlieh„ tíng verfchijnen." Wij willen allen hopen, dat dit
uitzigt fpoedige vervulling zal , krijgen, en uit al het
gezegde nog cenige gevolgen trekken, die voor ons. te
behartigen zijn.
Er . volgt in de eerfte plaats uit , dat wij letten moeten op de waarde der zaken. Het zijn de namen of
kleuren niet, die eene zaak goed of kwaad, verkieslijk
of verwerpelijk maken ; maar het zijn de gunftige of
(*) ilde D. bl. 160.
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ongunftige refultaten, die zij oplevert voor zedelijkheid
en waar geluk. Voor den onpartijdigen zijn dikwerf
genoeg 'merkteekenen, om daarover na te denken; want
uit de vruchten toch kan men oordeelen over boom of
zaad, of over den aard van den grond, of over de wijze
van verpleging. Menigeen, T.! heeft in onzen leeftijd
met een goed oogmerk eene flaatkundige denk- en han
behartigd, van welker verkeerde toepasfing hij-delwijz
naderhand verderfelijke refultaten zag, en was dan ook
edelmoedig genoeg om dat te doen blijken, zonder nogtans zijne goede grondbeginfelen te verzaken. Onder
de genen , die gebreken gezien hadden in het oude Staatsen Stadhouderlijk bewind , en in den beginne de Franfche vrijheidsleer toejuichten , was b. v. onze altijd lofwaardige FE I T H ; maar hoe deze, niet lang na de omwenteling van het jaar 1795, over de zaken dacht, blijkt
uit zijn Christelijk-wijsgeerig gedicht aan Aristus (*),
en onder -anderen uit deze regelen :
flreven.
» Ach , vriend ! men droomt van heil, en blijft naar fchimmen
't Veranderde alles, flechts de menfchen zijn gebleven.
Ik zie een nieuw tooneel, Arist! maar ook niets meer.
Al de oude driften zijn nog fpelers als weleer!
„ De rede leert het, en de ervaarnis zal het haven:
Men blijft, waarde ondeugd heerscht, ook zonder meester,flaven.
De fchoonfle vrijheidsboom, hoe rijk alom geplant,
Gaf zonder zeden nooit de vrijheid aan een Land.
't Is ijdel , met den naam van broederfchap te fpelen,
Zoo lang het hart nog wrokt , en wraak de ziel kan ftreelen.
„ Aristl ons bijgeloof nam flechts een' and'ren keer.
Men dweepte als Godgeleerde, en nu als Wijsgeer wear.
Eerst fcheen de rede van de deugd geheel gefcheiden;
Nu poogt men heel een volk door haar alleen te leiden.
Eerst klonk men boei aan boei, nu weert men elkenband —
Ach ! altijd ftelfels , vriend ! en nooit gezond verftand."
Zoo denkt een eerlijk man , en er volgt ten tweede
(*) Oden en Gedichten, IIIde D.
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uit, dat men zich niet door den fchijn moet laten mis
Vele menfchen loopen voor misleiding gevaar,-leid,n.
en het gaat in het burgerlijke en ftaatkundige , gelijk
het in de kerk gaat ,- — menfchen van een oppervlakkig
oordeel zullen meer aan de klanken hechten, dan op de
zaken letten. Maar een oppervlakkig oordeel kan ook
daaruit ontflaan , dat men niet genoeg over de zaken
nadenkt , die niet behoorlijk onderzoekt , en niet genoeg
vergelijkingen maakt van het een met het ander. Het
is zoo, wij hebben zoo even een voorbeeld gezien, dat
ook fchrandere en brave menfchen zich , bij het af keuren
van het verkeerde, kunnen laten misleiden door groote
hoop op het betere ; maar het is dan voor eenen tijd ,
en als men toch fcheuren in gebouwen ziet, welke uit
ook van die fcheuren gegeven worden , het-legin gezond oordeel zal fpoedig befluiten, dat of de muren,
niet goed gemetfeld, of de fondamenten niet ftevig gezijn , en dat het weinig flerkte geven kan , die-legd
fcheuren met kalk te vullen. Kennis en ondervinding
kunnen het oordeel wapenen ; vooral , als men gebe ur
beleefd heeft, die rij( zijn in lesfen en waar-tenisf
uit het eene kan men gevolgtrekkingen-fchuwinge,
maken tot het adere. Wij moeten niet gelijk zijn aan
den ouden man in de fabel , bij wien de Dood kwam
om hein weg te halen, en die het zeer onheusch vond,
dat deze hem niet had gewaarfchuwd, gelijk hij dat
vóór dertig jaren beloofd had: maar toen de Dood,
zonder hem tegen te fpreken , eerst verzocht had , om
met hem gene me;wët te danfen , en hij zich met de
firamheid van zijne beenen verontfchuldigde; vervolgens,
om eene noot te kraken , en hij verklaren moest , dat hij
onlangs zijne laatfte tanden en kiezen verloren had ; en
eindelijk , om , zonder bril , eenen brief te lezen , en hij
betuigde , dat niet te, kunnen doen ..... toen graáuwde
de Dood hem toe: „ Zijt gij dan nog onbefchaamd
genoeg, om voor te wenden, dat ik u in dertig jaren
van mijne wederkomst niet heb gewaarfchuwd, daar
, het u aan beenen, tanden en oogen hapert ?" Zoo,
MENGELW. 1834. No. 3.
T.-1
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T. ! zijn, ten aanzien van anderen,. voorvallen in tiet
leven dikwerf zoo vele, waarfchuwingen, om zich door
den fchijn niet te laten bedriegen, maar op de teekenen
der tijrden te letten.
Einden: dan volgt er uit ,. dat wij van hetgeen ons
voorkomt, zoo veel mogelijk , goede partij behooren te
trekken. WToorden en zaken zijn aan verfchillende uit
onderhevig; en als wij ons buiten alle gefchil--legin
len houden kunnen , wij zullen er niet te erger om 'zijii.
Al raken de oordeelvellingen en uitleggingen onze perfonen , s AL o MO (*) heeft reeds gezegd : Zet uw hart
niet obi alle woorden , die men fireekt. Gij wogt mis
eens hooren, (lat uw knecht u verwenscht. Even--fchien
wel, indien het. verkeerde , dat van ons getuigd wordt,.
waarheid mogt wezen, het zal dan maar het beste 'zijn,
om te doen als de . bakker, die het brood met harde
korílen tegen een zachter brood inruilt, en voortaan
oplettend is op deeg en oven. En zijn het daadzaken
of geheurtenisfen , die ons voorkomen, zij zijn dan in
haren 'aard of door de wending, die daaraan door menfchen gegeven wordt , aangenaam of onaangenaam. Zijn
zij aangenaam , welnu, voedt en verkwikt er u mede
op eene matige wijze , doch zóó , dat gij altijd gewapend zijt tegen teleurftelling , en aan uwe hoofdroeping
getrouw blijft ; maar zijn de voorkomende dingen onaangenaam , ik acht het dan eene goede les , die J E A N
r A ui, (t) geeft. aangaande de wederwaardigheden des
levens. Hij zegt : „ over die wederwaardigheden moet
„ men zoo opbeurend fpreken , als een fchoenmaker over
„ een. paar nieuwe laarzen, die hij te huis brengt. Zijn
, i zij te naauw,, dan zegt de baas : „ zij zullen wel
„ rekken," en zijn' zij te wijd,, dan zegt hij : „ zij
„ zullen met de vochtigheid wel inkrimpen." In die
gelijkenis liggen deze twee zaken: dat men zich op eene
bezadigde en verflandige wijze fchikken moet naar de
omflandigheden , en van de toekomst het beste moet hopen.
(*) Pred. \11: 21.
(t) Gedachten., Ilde D. § 232.
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Van de toekomst het beste hopen,. ja, dat willen wij
gaarne. Hebben wij uit voorbeelden van onderfcl^eidene tijden het een en ander gezien , dat beroeringen onder
het menschdom betrof, door beroeringen is altijd het
water zuiverder geworden , en welk eenen. verftikkenden
flank zou men alomme gewaar worden, als de waters
altijd hadden flilgeftaan ! Ik begin meer en meer te
hechten op hetgeen ik van V E s s L E P, aanhaalde : het
ware, fchoone en goede zal al meerder als fijn goud te
voorfchijn komen , en het fchuim worden verworpen.
Wat o.p eène andere plaats, met bijbelfche zalving ge
wordt , kan ook hier worden gezegd. Neen,, T.J,-zegd:
zoodanige toon behoeft ook hier niet. geheelenal! te. worden vermeden. Ben ik begonnen met fchijnbare beuzeltaal , ik eindig met ernftigd woorden. De, Goddelijke.
Voorzienigheid regeert over alles. Wat ook menfchen
beroeren, welke namen of wendingen zij daaraan geven,
willen, en wat ook list, huichelarij, en bedrog mogen
voorhebben , een Hooger Befluur zal eindelijk uitwerken , dat echte vrijheid en waar geluk de kinderen wor
den van, allerlei dwingelandij en verderfzucht. flat uit-,
zigt maakt helderziende. Oordeelvellingen en uitfpraken,,
door menfchen over de aangelegenheden van dit leven
gedaan, zijn dikwerf feilbaar ; maar een Hooger en
Wijs Befluur is dat niet. Gelijk het kind van den. fluurman in den form en den nood van het fchip. gerust.
was gebleven, omdat zijn vader aan 'het roer ílond^,:
zoo kan de wijsgeerige Christen- altijd bedaard zijn en
kalm , bij het vertrouwen op die wijsheid en magi,,.
die aan het roer ftaan van alles — bedaard zijn en kalm,
bij het betrachten van zijne pligten -- voordeel trekken uit lief en leed — wijsheid zamelen uit den loop
aller dingen.. . . en als dan de, rekening van winst en
verlies eéns ,. wordt opgemaakt , dan zal het faldo wel
batig zijn,
L.
-

;
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IETS , RAKENDE JONKHEER ROGIER GERARD
VAN POLANEN.

(Uit de New lork Evening Post , No. 9695,
van 16 Sept. 1833.)

J

onkheer ROGIER GERARD VAN POLA NEN, ()
wiens overlijden wij onder de doodsberigten van 1. 1.
Zaturdag aankondigden, was' een man van bijzondere
verdienílen en' bekwaamheid. Hij was Hollander van
geboorte, en heeft zijn vaderland met eere en waardig-,
heid in de vier werelddeelen vertegenwoordigd in Euro-.
pa , als Zaakgelastigde van zijne Regering in Ztivitferland , en bij eenige der Hoven van het vaste land; in.
flzié , als het Hoofd der Regterlijke Magt in de hol
, volkplanting Batavia; in Afrika, als bekleed-land/the
met eene hooge waardigheid aan de Kaap de - Goede
Hoop; in Zuid Amerika, in eene dergelijke betrekking
in Hollandsch Guiana; en in Noord- Amerika, onder
het beftuur van WA S HI N G T O N als Conful-Generaal ,
en onder dar: van JE F FE R S ON als Minister. Dit
was de laatfte openbare post , dien hij bekleedde. Hij
was met warmte de onafhankelijkheid en de oude republikeinfche inftellingen van zijn geboorteland toegedaan;
en , toen Holland werd ingelijfd in het Franfche Kei
weigerde hij , eenig ambt onder den nieuwen-zerijk,
ílaat van zaken te vervullen , en leefde _ gedurende de
laatíla 'dertig jaren als eenvoudig burger in dit land,
onder het genot van een onbekrompen vermogen en toe-

(*) Jonkheer ROGIER GERARD VAN POLANEN.ftamde
af van D E R K VAN P O L A N E N, die met andere Edelen van
Holland, ingevolge van het vuistregt van dien tijd, "Graaf
F L OR I S DE N V heeft helpen ombrengen , en wiens vlugt
naar Braband ,gevolgd is door de verbeurdverklaring van
zijne goederen , waardoor de ruïne van zijn kasteel nabij
IfsfelJlein , in het verloop des tijds, de eigendom van de
familie Van sTRIC[C VAN LINsCI-LOTEN is geworden.
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wijding aan de wetenfchappen. In vergevorderden leeftijd werd hem door het tegenwoordige Nederlandfche
Gouvernement het ambt van Raad van Indië te Batavia
aangeboden; hij bedankte er echter voor, om reden zij
zwakke gezondheid en gevorderden ouderdom.
-ner
Aan eene dep Hollandfehe Hoogefcholen opgeleid,
was hij in' de klassieke Schrijvers, in het burgerlijke
Regt , in de Letterkunde van zijn vaderland, alsmede
•van Italië, Duitschland , Frankrijk en Engeland, ingewijd. Inzonderheid had hij van de Enkelfehe literatuur eene zoo uitgebreide kennis, als in een' vreemde
Saar' zeldzaam gevonden wordt. I-Iij had in zijne-ling
jeugd omgang gehad met FOX, VOLTAIRE en GIBBON. Van laatstgemelden plagt hij menige aangename
herinnering te verhalen van gefprekken , met denzelven
op de wekelijkfche openbare maaltijden en avondbijeenkomflen te Laufanne gehouden , alwaar van tijd tot
tijd velen der geleerdfle en befchaafdf'e mannen van
Europa zich lieten vinden. Hier te lande hadden zijne
ambtspligten hem , niet alleen in officiële betrekking ,
maar ook in perfoonlijke vriendfchap gebragt met w A S11INGTON, HAMILTON, den ouderen ADAMS,
TEFFERSON en MADISON.
Eenvoudig in zijne leefwijze en fpaarzaam in zijne gewone
uitgaven, was hij echter ongemeen mild ter bevordering
van alle nuttige oogmerken. Zijne zachte en innemende
manieren maakten hein bemind bij allen, die het geluk
hadden hem te kennen. Hij behoorde tot de oude fchool
der Hollandfehe Geleerden en Staatsmannen. Trotsch op
en gehecht aan, den ouden roem , de gebruiken en inflellingen van zijn vaderland, was hij een waardig voor
gen , gewoonten en ftudiën , die-flandergoi
een' DE WIT, een' OLDENBARNEVELD, een'
G R 0 T I US voortbragten.
(')

(*) Eenige kleine onnaauwkeurigheden, in deze fchets
voorkomende, doen het vermoeden ontftaan, dat dezelve,
na overlijden van den waardigen man , door een' zijner vrienden-
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VAN MARGARPI'A , DOCHTER VAN MAXIMILIAAN
VAN OOSTENRIJK.
In eene aanteekening van den Heer ii. w. TY D E, UA
op de Gefchiecdenis des J/uderlunds door den Heer B I Lr
D E R D IJ K , D. IV , bl. 311 , vind ik gewag gemaakt
van het zoogenaamde graffchrift van 1\1 A R G A R I T A
VAN OOSTENRIJK beginnende : Gy gist Margot
etc, Dan, hetzelve wordt aldaar niet zeer juist en gem
heel tegen de maat ftrijdende opgegeven, lk herinner
mij , hetzelve ook bij B I L D E RD IJ K, in deszelfs aan
HOOFT Of H U Y'G HENS, te hebbers-teknigop
aangetroffen , wel vermoedelijk niet antimetrisch , maar
echter geenszins naauwkeurig.' Het is mij daarom niet
onbelangrijk voorgekomen , hetzelve , zoo als -het wezenlijk luidt , hier ter neder te hellen
,

Cy gist Margot, la gerate Desmoifélle,
Qás'eust deux marls, et ft mourust pudelle.
Qzu'eust is hier eene zamentrekking van que , dat is
qui Bust , en fi flaat hier, gelijk meermalen in het
oud Fransch , voor pozsrtunt. Zie hier de gefchiedenis
van dit , hetzij ware , hetzij gewaande graffchrift :
MARGARITA VAN OOSTENRIJK, eenige Dochter van Keizer MAXIMILJAAN 1 en MARIA VAN
BOUR COND I Ë, was ondertrouwd met , of ten miníIe verloofd aan K A RE L VIII , Koning van .Frankrijk ,
met Wien zij , na haar moeders dood, aan het Hof van
LODE WIJK XI was opgevoed. Dan, KAR EL zond
den te New fork is zamengefteld, geenszins uit zijne eigene
nanteekeningen. De welverdiende algemeene achting, welke
hij in dat land genoot, blijkt ook uit het in 't digemeen
Handelsblad, No. 693, van 20 Jan. 1834 geplaatfle ver
uit het Christian Register, te Boston uit -taldeuirkf
-komend.
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11.9

m A n e, A i. T A aan haren vader terug , na alvorens
zijne hand gegeven te hebben aan A N N A VA N B R E
TAG N E. Vervolgens ten huwelijk gevraagd voor JUAN,
Infant van Spanje, Zoon van FE R D.I'n*.A ND -en .t s:An EL L E , werd zij , op reis zijnde , om zich bij haren
man te vervoegen , door een' zwaren florin beloopen ,
ir welken men wil , dat zij , op deze twee niet tot
ftand gebragte huwelijken doelende , do bekende regels
voor haar graffchrift maakte.
Het komt mij waarfehijnlijk voor , dat men, in lateren tijd , niet geweten hebbende , voor welke nz A Ito AR t :r A dit graffchrift vervaardigd ware, gedacht hebbe , dat het opgefteld was voor nt A R c A R i T A, natuurlijke Dochter van Keizer x A R E L V , welke, nog
Beene twaalf jaren oud, trouwde met A L E x. A N D E R
D E M E D t C I s, die reeds zijn zevenen wintigfte jaar
bereikt had, en naderhand, ten rainte twintig jaren
oud zijnde, met oCTAVIo FARNLSE, die naauwelijks tot zijn dertiende gekomen was , en dat dit aan
gegeven hebbe aan J ACOBUS B UGIU S (J A c--leidng
Q=u.E.S BO u G IE), om het volgende puntdicht Irrar
in den mond te leggen :
,

,

Impubes nupfi valide, jam , firmior annis ,
Exfucco et niolli .tuna fociata vir&.
llle fatigavit tenerazn, hic, aetate valentem,
Intactano tota nocte jasere finit.
Duin nollem , licuit, nunc , dum volo , non .licet ,uti..
0 Hymen., auf annos, auf niilii redde virum.

=De Vooronderflelling, dat men niet geweten hebbe,.
welke .de nia. "G A. .B. I T :in het eerst aangehaalde flukjc
'ware, is niet vreemd , daar men het ook nog in 'het geheel niet eens is , welke in het Latijnfche bedoeld worde. Dan, V A R I L L A S, in zijnen Francois I, Boek
13 , zegt uitdrukkelijk, dat deze omftandigheid van de
laatstgenoemde MA R G A R I T A aanleiding gegeven heeft
aan een' Dichter uit .hajou, om een der £ráaifte puntdichten van de toen voorgaande eeuw zamen te ftellen,;
en deze n ti G i u s, door fomniigen verkeerdelijk D n.
,
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B 0 U G Y, door anderen D U B 01 S genaamd , was uit
dat Landfchap afkomflig. S CAE VOLA SANMARTHANUS (SCEVOLE DE ST $ MARTHE) heeft,
in zijne Elogia, aan denzelven eene Lofrede, en L A
een artiC R 0 I X D U nz A I N E, in zijne Bibliothègzie
,

kel toegewijd.
V.

II.

DE HOAIOOPATII1SCIIE GENEESWIJZE.

Den Fürflen wunderte und erfreute am flrzte Fehr die
Satire auf den eigenen Stand, und er lächelte; allein er bedachte nicht , dasf eigentlich jeder am meis
über den feinen, als den ihm bekanntesten, der-ten
Hofmann über den Hof, der Autor über das Schrift Jlellerwefen , ja der Fürst über feines Gleichen Spott
ausgiesst , nur ihn aber andern nicht gern _erlaubt.
JEAN PAUL.

D

e prijzenswaardige zucht uwer H I L L E T j E , om hare be
wehte Natuurgenooten niet Hechts met raad, maar ook met
daad bij te flaan, doet u op den inval komen, haar met
een Huis- en Zak -apotheekje, op haren aanfiaanden geboorte
te verjaren , waartoe gij u opgewekt gevoeldet door-dag,
de navolgende, door u in de Haarlemfche Courant gelezene,
advertentie :„ Bij den Apotheker J O H A N N E S a T z, te
Dusfeldorf; zijn te bekomen Stomoöpathifche Huis- en
Zak-apotheken vàn `diverfe grootte naar welgevallen; de
geneesmiddelen zijn geheel naar de Hofmanfche voorfchrif„ ten en onder fpeciaal toezigt van den Heer Dr. A EG ID I,
Lijfarts van de Prinfes FREDERIK VAN PRUI$SEN, be„ reil geworden." Alvorens echter tot den aankoop over
te gaan, doet ge mij de. eer aan, naar mijn gevoelen te
vragen over den aard van dit gefchenk ; welke foort van geneesmiddelen het zijn, en tot welk doel of met welke vrucht
Zij kunnen gebezigd worden?
Het is kluchtig, (dat dit voorafga) tot welk zonderling
misveruiand foms eene drukfeil aanleiding kan geven. Wat
zijn eigenlijk Stómoöpathifche geneesmiddelen ? vraagt gij
het zullen zeker Stóonioöpathifche middelen zijn, middelen
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-floor (loom bereid ; en de goede Heer Apotheker B li T z,
als meerdere Duitfchers, wanneer zij Nederduitsch willen
fchrijven, het met de klinkers zoo naauw niet nemende,
heeft ftom voor f^oom gefchreven. „ Maar, wat daarvan zij,
_ s; (dus vervolgt gij) wat zijn Stomoöpathifche middelen?
„ Al worden deze middelen ook ~ door foam bereid of gedre„ ven , dan verfla ik de beteekenis evenwel toch niet ge,, heel. Middelen te geven, waarvan men de beflanddeelen
„ of zamenflelling niet kent, en dus derzelver werking vooraf
„ niet behoorlijk weet te bepalen, zulks in den blinde te
„ laten toedienen, dit is iets, hetwelir geen leek zich ver„ oorloven mag; dit kan flechts het voorregt zijn van de
„ gepatenteerde beoefenaars der Geneeskunst, op wier ver„ zekering en aanraden wij de menigvuldige onbekende Xs.
gedwee naar binnen haan ".....
Dr. STRYKIus, zoo

als gij kunt lezenln KATZENBER-

G E R's Badreize (*) , welker geest gij dadelijk zult raden,
wanneer ik u zeg, dat JEAN PAUL. haar gefchreven heeft,
noemde den Profesfor K A T Z E N B E R G E R, zijnen Collega.,
met verkropte woede, of liever onder de mom eener gehuichelde vriendelijkheid, Humoristifcher Arzt, en foeg
hem naderhand in den donker, in de dusgenoemde beerengrot , zoo gevoelig op de knokkels , dat KAT Z EN B ERGE R
de in het verfchiet hangende lampions voor danfende fterren
aanzag. (j-). Ik zoude hetzelfde kunnen doen, en fchrijven ;
„ Wel , Neef ! wat zijt gij geestig !" - en nemen vervolgens ,
naar het aan ons gild toegekende en bij patent verzekerde voor regt, te zijner tijd met een of ander pas uitgekomen middel,
waarvan de werking onderzocht moet worden, eene proef
op u. Maar neen: ik zal niet eens met ,job bij HUYGENS (1)
verlangen :
Vergaert hem kolen op fijn kopp ;
Dat wild ick geerne doen, fei Job,
Mits dat die kolen branden.
Ik zal met der menfchen zwakheden , -en ook met de uwe,
geduld hebben, en uwe uitvallen tegen de Geneeskunst uitleggen naar een oud Duitsch fpreukj e : TVasEich liebt , neckt fick.
Breslau, 1823.
(t) 3 Bandehen, 39 Summula, S. 27.
(4-) Korenbloemen, YV_Boeck, Sneldicht No. 5.

-(*) Dr. KAT Z E N B E R G E R' S .badereife.
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Jloogstwaarfehijnlijk dan ligt de fchuld aan den Heer li äT©ë,
zijne vingers, meer geoefend in het pillendraaijen, zijn
waarfchijnlijk niet ter fchool geweest bij den een' of
anderen nieuwen Ifralligarraaph. Zoo gij dit woord niet ver
zijn edelmoedige mannen, ik geloof mede uit-flondt,he
België herkomflig, die , in weinige lesten , voor eenezeer
rijkelijke belooning , ons , achterblijvers in alles , tot de
fehrijfkunst toe, willen komen onderwijzen, om, in weinig
tijds , met weinig moeite , fraai te fchrijven. Bit lijkt den
mensch, die gaarne veel voor luttel infpanning heeft ! -- Het
fprak immers ook van zelf, dat — terwijl het in der tijd.
zoo beruchte Leuvenfche wonder, met meerder regt dan
ooit eenig Student te voren Primus van Lovven te noemen ,
de beroemde j A C o T 0 T, ons zonde leeren, hoe in eik mensch
de vatbaarheid voor alle kunften en wetenfchappen ligt weg
als men het maar wél vat, ook in-geldofptn,
korten tijd er uit te halen is , — een ander als van zelf er
toe gebragt werd, om en masfe, b. v. bij de fchoolkompagniën, of en détail, elk voor zich, te docéren, dat alle menfchen goed kunnen fchrijven, als ze maar willen, en, als ze
liet maar wél aanpakken , in korten tijd goede fchrijvers —
wel te verflaan, wat de peu betreft — kunnen worden. Maar,
ruste JA C 0 TOT! Menigeen zal blijde zijn , dat hij ongemoeid de vieille béte (eene geliefkoosde uitdrukking van dit
geestig dier) mag blijven aankleven als weleer, en fechis
ontwikkeld worden naar de methode van r it i N s EN, VAN
w ij i of eenig ander welwillend behartiger van de belangen
der jeugd.
Om tot den Apotheker n ä T z weder te keeren; er moet
gelezen worden: Homoópathifche middelen. Over het geheel
fchrijven de Geleerden niet altijd zeer leesbaar; en de Heeren Artfenijmengers , daaronder zoo gaarne gerekend , behooren dus ook deze geleerde ondeugd na te volgen. Uit dit gefchrijf over Bene eenvoudige letter, terwijl zij , die zulk eene
misftelling kunnen verhelpen , nog leven, kan men opmaken ,
wat er al zoo moet omgaan , wanneer het om eene uitgevallen, verzette of verfclireven letter te doen is, en er reeds
eeuwen zijn voorbijgegaan , eer men het gewaar werd ! Zij ,
die de fout welligt begingen, zonder het zelve te weten, zijn
dan reeds verfioven voor den wind ; wie zal het gefchil
thans befechten? Is het te verwonderen, dat er over letters, ja over punten en flippen, zoo veel gefchil in de we-

i
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reld is gekomen, en over zulke gewigtige kleinigheden de
Geleerden elkander het vinnigst hebben doorgellreken? Ja,
menige onnoozele vlieg , die geheel zorgeloos op een parke inent zich nedervlijde, heeft tot geen' geringen twist aanleiding gegeven ; want een bruin of zwart flipje , hetwelk Zij
door den drang ongevoelig liet vallen , in het midden eener 0
neêrgekomen, geeft, wanneer het een Grieksch handfchrift
is , dadelijk eene andere lezing. Men zie dus met geene minachting op zoogenoemde kleinigheden neder. Wie vooral in
het zedelijke hieromtrent nog niet overtuigd is , dien bevelen
wij ter lezing aan het belangrijk werkje van it it y N x A RD,
over de waarde der Kleinigheden in de Zedekunde. Het is
hier juist om kleinigheden te doen , gelijk wij bij de befchouwing der Homoöpathie ftraks nader zullen zien.
Wat is nu eigenlijk Ilornoöpathifche geneeswijze ? — Hoe
zal ik dit voor eenen leek duidelijk en eenvoudig genoeg uit
dat ik verflaanbaar blijve, zonder in eenen geleer--enzt,
den uitleg te vervallen ?
Even gelijk alles , wat overdreven is , uit den fielfelgeest
voortvloeit, zoo is ook deze geneeswijze, door de volgelingen verder dan door den meester gedreven, de uitzinnige

teelt van een flelfel, naar zijnen voorflander dat van aexNEM n N N genoemd, en bekend onder den naam van Hornoöpathi-

fche geneeswijze.
Wanneer ik zoo tegen de fteiféls of theoriën uitvaar, moet
gij echter niet denken, dat ik daarmede alle theoriën en ftelfels verwerp. Er zijn immers, die zeggen, dat de eigenlijke
Geneeskunst (hetgeen zij in den waren zin des woords behoort te beteekenen) door theorie op theorie moet gevonden
worden? Waarmede ik het in zoo verre eens ben, als de
gefteldheid der tegenwoordige wereld het medebrengt , dat uit
het kwaad het goed geboren moet worden. Wat mij betreft,
houde ik de theoriën eigenlijk voor een íterk bewijs onzer zon
natuur, voor een kieken uit het flangenei. En het goud,-dige
hetwelk uit dit fchuim opwelt, is nog fchraler, dan hetgeen

in het rivierzand gezocht wordt. Maar, indien er eens geene
is/en of assen waren, hoe menige Akademie zonde er fiilfaan, iioe vele Hoogleeraars lediggaan! Thans integendeël
kan men nog al eenigen tijd zoek brengen met te onderzoeken, wat de Geneeskunst niet is , met twisten, wat zij behoorde te zijn, met aan te wijzen, hoe zij door theóriën,
die men zieh de moeite geeft van op te bomven , niet opge-

J24

DE HOM06PATHISCHE GENEESWIJZE.

bouwd wordt, en hoe wenfchelijk het ware, dat er eindelijk
eene theorie (dit behoort vooral onder de zoogenoemde vrome
wenfchen) gevonden wierd, welke vriendelijk met de praktijk
hand aan hand mogt gaan. Dit nu wordt ílellig van elke te
verwacht, dat die het pleit voldingen zal ; en-genwordi
hiermede zoude men ten einde der zaak wezen, indien niet
juist terzelfder tijd een ambtgenoot door eene nieuwe theorie
ontegenzeggelijk bewees, dat men nooit verder van de waar
verwijderd geweest , dan thans door het flelfel van-heids
den geachten , anders fcherpzinnigen , maar op dit punt als
een mol ' zoo ftikzienden ambtgenoot! — Mogt het nadeel
der ' theoriën zich hier flechts bij bepalen! Maar, moet de
doodgraver niet beflaan, en werd het fraaije kerkhof flechts
uit weelde aangelegd ? ... De Advocaat zegt: procesfen moe
er wezen ,+ zonder theoriën ware het gedaan met de Ge--ten_
neeskundige Faculteiten ! — Maar ik gevoel, hoe ik reeds be
gin op een geleerd dwaalfpoor té geraken, en, dus voortredenerende, zonde ik gewis over de Hoinoöpathifche geneeswijze zulk een' geleerden brief voor den dag brengen, dat
deze welligt de laatí'e zonde zijn, dien gij van mij zoudt begeeren te lezen. Ik weet beter: laat een leek u onderrigten; van
zijns gelijken ontvangt men doorgaans de waarheid het liefst. De
Schrijver over de belangrijkheid eens zestigjarigen ouderdoms,
of fchets der hoogstmerkwaardige verfchijnfelen, welke dien
leeftijd bij uitflek kenmerken, geeft onder deze ook eene
korte befchrijving van het flelfel van H AH N EM A N N, of de
Homoöpathifche geneeswijze, bl. 115. Offchoon geen Geneeskundige, heeft deze bekwame man, die van den tijd zijns
levens wel partij getrokken heeft, dit en tevens meer andere
tielfels, kinderen des tijds en der mode, zóó gefchetst, dat men
er zich althans een oppervlakkig denkbeeld van maken kan. Dat
hij alle deze ftelfels van de kluchtige zijde heeft voorgefteld,
daar heeft hij zeer wél aan gedaan. Het algemeen moet aan
de hansworfler %jen zich fpiegelen. Het echte, het juiste in
het ftelfel van H AH N EM A N N zoude, mijns bedenkens, de
toepasfing kunnen zijn van de les der ondervinding, dat men
dikwijls met weinig veel kan doen; dat er, zoo wel in het
natiiurUjke als zedelijke, veel krachts onnoodig verfpild wordt:
maar alles heeft zijne grenzen. De kunst echter, of liever
de inbeelding, om met oneindig weinig ontzettend ,'eel te
doen, werd doorgaans bij de uitkomst bevonden aan de eene
bf andere zijde mank te gaan. Het zoude anders , indien de
,
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praktijk aan de theorie beantwoordde, eene (telling zijn,
welke niet Hechts voor de Geneeskunde nuttig ware, maar
waarmede de Schatkist vooral , in de tijden , die wij beleven, en elks beurs, die buitengewoon getaxeerd wordt,
zich inzonderheid wel zouden bevinden. En daar het voor
ons in het algemeen op een zuinigje loopen moet, zoo zou,
kwam de Ilomoüprrthifche geneeswijze in zwang, het voor
mijne dierbare kunstbroeders , de Heeren Apothekers , wel
eens heel boos kunnen worden : want daar werkt men niet
met greinen of droppels, neen! zoo als men in de Genees
enkele malen doet, men rekent bij billioenen, trillioe--kunde
nen gedeelten van greinen en nog verder; zoodat eindelijk de
werking der middelen, in het oog van een verflandig mensch ,
= o wordt. Het is nu wel bewezen, dat het olieglas van
eene once zoo wel 100 pct. kan opleveren als de pintsflesch ; maar de Ilonaoöpathisten , die anderen met een oneindig klein afzetten, gunnen den Apothekers noch groote,_
noch kleine winst; zij willen zelve geneesmiddelen leveren,
want de reuk eener Apotheek werkt reeds nadeelig op hunnen
kleinen voorraad. — Waakt op, gij allen, die er belang bij"
hebt, dat de gotta, het levenaselixir niet door geneesmid
dan zandkorrels verdrongen worden! Want-delnmir
is de Homoöputhie waar , dan kan ons geheele leger met
één pakje gomma voor de tering gevrijwaard worden, wel
te verftaan indien de goinmrt een onfeilbaar middel tegen
de tering is, 7tiod er it detnonflrandum. In dit geval is dan
de prijs veel te gering gefleld. I3et is mij daarbij dikwijls voorgekomen, of gij uwen vijver in eene kom van
zout water zoudt kunnen herfcheppen, door een' droppel
uit den Oceaan daarmede te vermengen. En zoo zoudt gij ,
zonder kosten, in plaats van eene goudvischkom, eene kom
met zeevisch kunnen aanhouden. Dit zoude wel eene theorie over het oneindig kleine (les infiniznent petits) worden. (*) Ik houde het daarvoor, dat het grootfte nut der
Homoöpathifche geneeswijze daarin beflaat, dat zij in de meeste
gevallen niets doet. Zij laat de natuur in zekeren zin ongefloord haren weg vervolgen, en boeit tevens de aandacht van
den lijder; zij houdt het vertrouwen gaande, en onderfleunt
daardoor de natuur. In fiepende ziekten doet zij dikwijls
wonderen; en wilde de lijder daarbij een' gepasten leefregel
-

(*) De Holiandiche ,Spectator , 1733, No. 132
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in acht nemen, men zonde loins verltomd flaan over hetgeen langs dezen eenvoudigen weg bereikt werd. Wilde ik
mijn dagboek openen , ik zoude hierover waarnemingen kun
welke mij den naam van Genen Wonder--nemdl,
doctor zouden verfchaffen; doch -- - het is cie tijd nog niet,
om de menfchen zoo zeer te verlichten , en men iaat niet
gaarne de toegekende eer af. Laat mij de eer, ik geef der
Natuur getrouw de hare , en tracht hoe langer hoe meer
voor de lijders , die mijne hulp inroepen , er nut mede te
doen. Ongelukkig echter de lijder, die in de handen van
eenen Homoöpaath valt, wanneer er handen moeten uitgefloken worden , hetwelk foms mede het geval kan zijn !
Wilt gij mijnen raad gehoor geven , befieed uw geld niet
aan deze huisapotheek; verblijd liever uwe vrouw met een
middel uit de Huisapotheek van JE A N PAUL, waarvan ik
eene lijst hierbij voeg, welke gij echter volftrekt aan nie
kregen de vrouwen er de-mandogtel,wan
lucht van, er ware aan al de aanvragen niet te voldoen,
en de Apothekers zouden mij weinig dank weten voor mijne
openhartigheid.

EEN WOORD , NAAR AANLEIDING VAN HE; STUKJE:

Zou het Lager Onderwijs ook nog iets te wenfchen
overlaten P (*)

G

eheel eenllemmig denken wij met den Schrijver van dit
flukje, dat er geene gepaste middelen onbeproefd behooren
te worden gelaten, ten einde de godsdienflige zin der Natie,
dat waardig erfgoed van het voorgeflacht, onze tijdgenooten
en nakomelingen gedurig meer en meer en tevens duurzaam
blijve bezielen, en dat het allezins wenfchelijk zij, dat dc
vorming en opleiding der jeugd aan die hooge en eerwaardige bedoeling, zoo veel mogelijk, dienstbaar mogen gemaakt worden.
De Schrijver draagt, naar aanleiding hiervan, eenige bedenkingen voor, uit de tegenwoordige gesteldheid van het
lager Onderwijs ontleend, en beluit, eindelijk, zijn betoog
met het voorflaan van een middel, waardoor,, naar zijne
(*) Ziedit Mel? g;•eive:k voor 1933. No. X1V. hl. 665.
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wijze van befchouwen, dat lager Onderwijs aan de. zedelijke
en echt godsdienflige vorming en opleiding der jeugd, meer,
dan tot hiertoe het geval fchijnt, zon kunnen dienstbaar
wezen. Zeer befcheiden begeert hij , dat zijne bedenkingen , door bevoegden , ten algemeenen nutte, mogen worden.
getoetst; opdat, voor zoo verre zij bleken grond te hebben,
het gebrekkige, in het te dezen beflaande , kon worden
verholpen.
Wij willen , naar ons vermogen en even befcheiden , den
,Schrijver en tevens liet Publiek, waarvoor wij beiden wenfchen nuttig te zijn, met onze bedenkingen bekend maken.
De zaak is dubbel waardig, dat -zij met bezadigdheid en
van alle zijden befchouwd worde. Ziet opkomend geflacht,,
de hoop des vaderlands, en het geluk van Nederland ook
in de toekomst , is den opregten Vaderlander dierbaar. Wie
zou niet volgaarne elk middel aangrijpen, waardoor dat geluk
zou kunnen gevestigd worden?
Begrijpen wij des Schrijvers meening wél, dan begeert hij
de godsdienftige opleiding der jeugd, bij het lager Onderwijs,
als hoofdzaak te hebben befchouwd en aangenomen — en
ffaat hij , als middel hiertoe , voor , dat de Schoolondei ws' zer ,s
derzelver leerlingen met de uwarheden van de Godsdienst zinlen bekend maken , ten einde hen in eerbied en liefde ,00r
God en den Ver losfer te ontvonken. (Zie bl. 668.)
Heerlijk doel! ingevolge hetwelk de kinderen, in de fcholen, niet flechts tot nuttige leden der Maatfchappij --- niet
flechts tot bi ave burgers --- maar ook en voornamelijk tot
goede Christenen zullen worden opgeleid. Wie zou niet ueenfchen , dat doel , door gepaste middelen, te bereiken? -Maar, wie het doel wil, moet ook de middelen willen 1 De
Schrijver draagt daartoe een middel voor; hij verlangt, dat
het getoetst worde. Wij hebben aan zijn verlangen voldaan,
en hij verneme alsnu onze bedenkingen.
Wanneer ons een middel , ter bereiking van zeker bepaald
doel , wordt aangewezen, dan vragen wij eerst, of het uit
zij ? en , ten andere , of het ook fours fchtadelijk-voerba
in de gevolgen zou kunnen worden bevonden ?
Eerflelijk: Is het voorgeflagen middel uitvoerbaar ? Letten wij daartoe op de Jeugd , die de lagere fcholen bezoekt ,
en welke kennelijk door den Schrijver bedoeld wordt; voorts
op de Schoolonderw zers.
Bepalen wij ons bij de .Teugel in erne Stads of Dorps Ar-

-

-
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menfchool vereenigd. Dezelve is zamengefteld uit leden van_
verfehillende godsdienítige belijdenisfen , die het onnoodig is
op 'te noemen. Wij ftellen ons het plan des Schrijvers als
reeds verwezenlijkt voor, en hooren den Onderwijzer zijne
teerlingen, te gepasten 'tijde, over de waarheden van de Godsdienst onderhouden; maar, naar welk godsdienflig leerbegrip P
Naar dat der Roomschkatholijken? --- maar hoe kunnen de
Protestanten daaraan deel nemen? Naar dat der Protestanten? = maar zullen de Roomschkatholijken daarmede ge
zijn? Het kan ook zijn, dat er zich alleen Protestan--dien
ten op de fchool bevinden, en de geopperde zwarigheid alzoo wegvalt; maar ook deze Protestanten zijn, onderling,
in godsdienflige leerbegrippen van elkander gefcheiden, en
nu vragen wij , welk leerbegrip, bij het onderwijs, ten grondutoriteit de
Flag zal worden aangenomen? en aan welke
bevoegdheid kan worden toegekend, om in dezen te beflisfen?
Maar, wij Rellen ons die beflisfing als aanwezig voor, en
hooren het 'Hervormd leerbegrip voordragen. Dan,, loopt
men, in dat geval, niet grootelijks gevaar, dat oudersvande'
Lutherfche , Doopsgezinde en Remonftrantsch- Gereformeerde
belijdenis hunne kinderen aan dat godsdienilig onderwijs
zullen -onttrekken? Hoe veel aanleiding tot gegrond beklag
en ontevredenheid zal eene willekeurige bepaling in dezen
niet geven!
Men zegge niet , „ dat het godsdienilig onderwijs op de
feholen zoodanig behoorde te zijn ingerigt, dat Roomsch„ katholijken en Protestanten daarin gelijkelijk kunnen deelèn." Want daarmede is de zwarigheid , waarop wij het
oog hebben, niet verholpen. Vele, vooral echt godsdienflige,
ouders zullen alsdan hunne kinderen aan het onderwijs ontt-rekken , omdat er, naar hunne overtuiging en geweten , niet
,lie Godsdienstwaarheden geleeraard worden, welke zij (te regt
of te onregt, dit doet hier weinig ter zake) als onmisbaar
hebben leeren befchouwen, om een goed Christen te zijn. En
wat kan, wat zal van dit alles het gevolg wezen? Wat anders, dan de treurige ondervinding, dat het -voorgeftelde doel,
door het voorgefagen middel, onbereikbaar, en dat middel,
alzoo , onuitvoerlijk is?
En. nu de Ondeiwsjzers? Hoe veel wordt er thans niet
vereischt, om tot de eerwaardige roeping van Onderwijzer
te worden bevorderd! En dan zal men nu nog, daarenboven, kunnen verlangen, dat de Schoolleeraar tevens Godsdienst,
•
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onderwijzer zij ? -- Dat hij , gelijk thans op de Stids en Dorps
Armenfcholen plaats vindt , de Bijbelgefchiedenis onder de
rubrieken van het fchoolonderwijs opneme, keuren wij allezins gepast ; immers behoort dezelve tot de algemeene ge
wereld, en maakt daarvan een hoogstbelangrjk-fchiednsr
gedeelte uit ; maar het is geheel iets anders , de gefchiedenis
naar den Bijbel, en weder geheel iets anders, de waarheden
van de Godsdienst te onderwijzen; tot het laatfte behoort een'
bijzonderen aanleg en fludie, die men, redelijkerwijze, vaq
den gewonen Schoolonderwijzer kan noch mag vorderen. —
Maar, daarenboven, zijn niet alle Schoolonderwijzers van
dezelfde godsdienf'ige belijdenis. De bekwaamf'e en meest
voor het onderwijs der fchole gefchikte mannen behooren ,
niet zelden , tot verfchillende Christelijke Kerkgenootfchappen; en vergt men niet te veel , door te vorderen , dat
een Roomschkatholijk Onderwijzer de leerbegrippen der Protestanten — de Protestant die der Roomschkatlholijken zal
voordragen? of dat een Luthersch of Doopsgezind Onderwijzer de leerbegrippen van c n L V iJ N of A RM i N i u s den kinde.
ren zal inprenten ? Wij , voor ons , zien hierin allerlei bot fingen en bezwaren , die ons het voorgeflagen middel als on.
uitvoerbaar doen voorkomen.
Dan, gefleld, dat men alle onze te berde gebragte bezwa.
ren konde oplosfen, en het voorgeflagen middel als uitvoerlijk
kon doen voorkomen , zoo rijst nog de vraag: of het gekozen middel niet Toms fehadel jk , in de gevolgen , zou kunnen
worden bevonden. Wij willen ons, te dien einde, eene Stads
of Dorps Armenfchool voorfiellen, waarvan de kinderen alten, uitfluitend, tot de Hervormden behooren, en de Schopt,
onderwijzer mede deze Christelijke geloofsbelijdenis is toego,
Baan; alles ten einde de bereids geopperde bedenkingen, zoo
veel mogelijk, te doen wegvallen. Daarenboven willen wij
vooronderftellen, dat de Onderwijzer voor de taak, die men
hem heeft opgelegd , volkomen berekend zij , en de noodige
kundiglieden bezitte, om ook als Godsdienstonderwijzer op
te treden. Want het is onder alle deze gelukkig zamenwerkende omflandigheden alleen, dat het voorgeflagen middel aan
het voorgeftelde doel zal kunnen beantwoorden.
Dan , hierbij is de tegenwoordige toeftand der Hervormde
Kerk in ons Vaderland den wellneenenden Schrijver gewisfelijk niet voor de aandacht gekomen; en het is juist deze toe,
(land, die ons van de aanwending van het voorgeftelde mid.
MENGELW. 1834. NO. 3.
1
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lel de fchadeljkJle gevolgen doet vreezen. Of is, federt den
tijd, dat de Heeren BILDERDIJK, DA COSTA, CAPADOSE
en anderen met hunne bezwaren en grieven tegen Leeraren en
Hoogleeraren der Hervormden zijn opgetreden, het luid geroep en gefchrijf over vermeende onregtzinnigheid, en het
afwijken van de leer der waarheid, niet meer en meer en
,telkens verder.gehoord en opgemerkt? Beleven wij niet reeds
een' tijd, waarin, blijkens de aankondigingen in de nieuws papieren, een Hervormd Leeraar zijne medebroeders aanduidt
onder den naam van wolven , die de fchaapskooi van CHRIST u s aantasten ? (*) Ja, worden niet , op zeer vele plaatfen in ons Vaderland, alle middelen gebezigd, om wantrouwen, achterdocht, verdeeldheid en fcheuring te veroorzaken;
en mag men het niet daarvoor houden, dat het de bedoeling
der Zeloten van dezen tijd is , zich van de thans bellaande
Hervormde Kerk feitelijk af te zonderen, zoodra de plannen,
die zij daartoe voorbereiden, tot rijpheid zullen gekomen zijn?
En is dit alles zoo , gelijk de treurige ervaring ons dit ver
toekomst doet lezen, hoe fchadelijk zou-tonde,fi
dan niet het voorgeflagen middel zijn , het godsdienilig onderwijs der jeugd aan Schoolleeraren toe te vertrouwen, die
nimmer eene eigenlijk gezegde Theologifche opleiding heb
genoten , en vreemdelingen zijn in de oorfpronkelijke ta--ben
len der H. Schrift! Neen, de Schrijver heeft er gewis niet
aan.,gedacht, bij het voortaan van zijn middel, hoe hetzelve,
voor de Leiders en Aanvoerders der Sekte, eene welkome
gelegenheid zou openen, om de donkere en onbijbelfche leere,
die zij verkondigen, in de harten der jeugd, reeds vroegtijdig, in te prenten! Hoe gemakkelijk toch zou het hun vallen, ongeleerde, ongeoefende en eenvoudige Schoolonderwijzers tot het omhelzen hunner bekrompene begrippen over te
halen; en wat al nieuwe, mildflroomende bronnen van onrust,
verdeeldheid en fcheuring zouden daardoor geopend worden !
Wij , voor ons , raden hier tot groote voorzigtigheid; opdat
men zich niet over het onbedachtzaam inhalen van het Trojaanfche paard jammerlijk beklage, wanneer alle klagten te
vergeefs zullen zijn ! Alwat wij kunnen en vermogen, is ernfig te waarfchuwen tegen de openlijke en bedekte woelingen, die thans overal aan de orde zijn, en te vermanen tot
een naauwkeurig acht geven op de teekenen der tijden!
(*) Zie Ilandelsblad , onder de Advertentzën , No. 3803,,
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Het onderwijs in de waarheden van de dodsdienst' moet
en mag niet aan onbevoegden worden overgelaten. Dat on
derwijs is in de handen der Godsdienstleeraars en weltbegè-guste Godsdienstonderwijzers het best toevertrouwd; en wáarom zal men hetzelve in andere handen overgeven? Waarlijk,
onze vaderlandfche Gemeenten hebben, althans in deze dagen,
aan Leeraars geen gebrek, maar hier en daar groote behoefte
aan dien geest, die de waarheid leert betrachten in de liefde!
Dan, al waren de tijden, die wij beleven, gëheel vrij van
zulke, den waren Christen bedroevende, verfehijnfelen, ook
tián nog kan het voorgeflagen middel, in de gevolgen, fehadeljk zijn. Het is inderdaad geenszins ons oogmerk, den
eerwaardigen Onderwijzersftand gering te achten, veel min
eenig lid van denzelven te grieven, wanneer wij van onbevoegdheid tot het geven van godsdienftig onderwijs gewag
maken—neen! veeleer zullen velen, zoo niet verre de meesten ; gereedelijk verklaren, dat zij zichzelven onbevoegd keu.
ren, om als Onderwijzers in de waarheden van de Godsdienst
op te treden , aangezien het hen aan opleiding en studie tot
een zoo hoogstgewigtig werk ontbreekt; en wat zou, vragen
wij, het gevolg zijn, wanneer zij, door in te voeren verordeningen op het lager Onderwijs , onder de verpligting 'ge
werden, eene taak te vervullen, waarvoor zij zich niet-bragt
berekend gevoelden? Hoe hoogstgebrekkig zou niet , onder
die omtandigheden, het onderwijs zelve zijn, en hoe weinig
,cie goede vruchten, die men van hetzelve zou mogen wach
gedurig zou niet de, met den besten geest beziel--ten!Ho
de, - Onderwijzer aan dwalingen en misvattingen blootuiaan
hoe gedurig gevaar loopen, menfchelijke begrippen en bepalingen met de B jjbelfche waarheid te verwarren en te verwisfelen! en hoe fchadelijk zouden van dit alles de gevolgen
niet zijn voor de godsdienílige vorming der jeugd! Wij ge
ven deze bedenkingen gaarne ter toetfing over; maar, voor
onszelven, hechten wij aan dezelve een'groot gewipt:
De zedelijke toerland der lagere volksklasfen heeft wel te
allen tijde veel te wenfchen overgelaten, en de bevolking
der achterbuurten, inzonderheid in de groote (eden , was,
reeds in vroeger dagen, zeer achterlijk in befchaving en gods,
dienftigheid. Da bewijzen hiervoor zijn, in de werken onzer
vaderlandfche Dichters , in grooten overvloed voorhanden ;
,en de bekende fpreuk van den wijten S AL O M 0: Er is niets
nieuws onder de zonne, wordt, door gefchiedenis en ervaring
I2
-
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beide, bevestigd. Men zij, evenwel, billijk, en legge de
onbefchaafdheid van de heffe des volks niet te laste aan beilaande gebreken in het lager Onderwijs, maar veeleer daar
dat , b. v. in Amfierdam , niet alle kinderen in de be--an.,
11aande Stadsfcholen kunnen worden opgenomen, en een. zeer

groot aantal van dezelve daardoor van het onderwijs verfto-

ken blijft; en, ten andere, dat vele ouders, helaas! het goede
zaad verftikken, dat in de harten hunner kinderen, door het
fchoolonderwijs , is geftrooid geworden. Beftond er te dezen meer onderling verband tusfchen huifelijke opvoeding en
fchoolonderwijs , dan mogt men op het behouden van veel

goeds hopen.
De Schrijver vooronderftelt, dat men op de fcholen het
minst werk maakt van de kennis der Bijbelgefchiedenis , en
wel voornamelijk ter oorzake, dat men er minder door fehlt.
tert; maar wij gelooven, dat hier door hein te veel is beweerd geworden. Ware zijne vooronderftelling gegrond en
door bewijs te ftaven, dan zou het vermelde verzuim aan
eene zeer laakbare bedoeling moeten worden toegefchreven ,
die men .bij eenen Christelijk gezinden Onderwijzer niet mag
verwachten. Naar onze ervaring , wordt de behandeling der
Bijbelgefchiedenis niet achtergefteld, ten einde (gelijk de
Schrijver het bl. 670 noemt) de j eugd van een' SOCRATES en
CATO, van LEONIDAS en REGULUS te leeren fnappen. De
namen der bedoelde Grieken en Romeinen behooren tot de
kennis der wereldgefchiedenis , en de beknopte vermelding
van de deden der genoemde mannen zal der vaderlandfche
jeugd wel geen fmaak in ongodsdienftigheid doen vinden.
Ten flotte, en opdat wij eindigen: er is wel niemand, die
beweert, dat het lager Onderwijs niets te wenfchen zou overlaten. Dan, bij eene zaak van zoo groot gewigt, behoort
men de dingen met een' helderen., onbevooroordeelden -blik ,
en vooral met de noodige kalmte en omzigtigheid., te befchouwen en te behandelen. Elk, ter verbetering voorgedragen, middel behoort naauwkeurig overwogen en met bedaard
toegepast te worden. De gebeurtenisfen inBelgié,.waartoe,-heid
onder anderen, ook de verordeningen van onzen.geëerbiedig_
den Koning op het lager Onderwijs ten voorwendfel verftrek^
ten , liggen ons nog te versch in het geheugen , dan dat wij
niet de grootfie behoedzaamheid, omtrent een zoo uiterst teeder onderwerp, ten erníiig(le zouden aanbevelen. Men zij
vooral hoogst oxnzigtig met het invoeren van nieuwigheden !

OVER NET LAGER ONDERWIS.

133

Wat zou het zijn, indien, ten gevolge van Gouvernements
onderwijs in de waarheden van de Godsdienst-befluitn,h
aan de Schoolleeraars opgedragen zijnde, van heinde en verre
de bekende klagt over monopolie en aanmatiging werd aangeheven ? .... Men zij dus voorzigtig, en bedenke fleeds, dat
alwat blinkt daarom nog geen goud is!

KAKAKTE.RKUNDE.

yelk een noodzakelijk huisraad, zeide ik, bijzonder opgewekt, tot mijne huisvrouw, toen ik een vrij grooten, breeden fpiegel aan den flevigen fpijker had opgehangen en het
hamertje uit de handen legde, — welk een noodzakelijk huis
voor ons en anderen is toch een fpiegel! Men wil fom--rad
tijds zichzelven zien , en de naauwkeurigfte befchrijving is
nimme"r` zoo voldoende , als een enkele blik op dit gefoelied
glas. Zoo is het ook, lieve vrouw ! met den zedelijken, inwendigen mensch. Men wil zoo gaarne zichzelven leeren
kennen; men wil zoo gaarne...... Uwe vergelijking gaat
reeds mank, hernam mijne huisvrouw: waar is de zuivere,
heldere fpiegel voor den inwendigen mensch_? Ja, wáar is
hij ! herhaalde ik , en bleef in gepeins staan tegenover het
glas. Nu weten mijne huisgenooten, dat ik volflrekt niet wil
gefloord zijn als het noodlot wij in een' dergelijken peinzen den toefland gebragt heeft ; ilk teeken dan aanflonds de aan- en
overfiroomende gedachten in mijn zakboek op, en ben floutmoedig en misfchien dwaas genoeg, foms eenige bladen daar
los te fcheuren, en onder die menfchen te werpen, welke-uit
dezelve willen oprapen en gebruiken tot allerlei pins ufbs. —
Ja ; waar is hij! zeide ik nog eens , en reeds had ik het potlood in de hand, en zat, met het zakboek op de regter knie
gereed, om deze vraag extempore te beantwoorden.
Epifodes of uitweidingen zijn allezins nuttig en aangenaam,
in heldendichten, in romans, en in het eentoonige menfchelijke
leven. Men fpringt fomtijds opzettelijk van den goeden , gebaanden weg af, om een' vlinder te vangen, of eene fchoone
bloem te plukken, of om te toonen, dat men met een' lucht
gewonen, aangewezen weg kan wedervinden. Dat-fprongde
heet eene Epifode of uitweiding. Als de Staatsman de diplo.
matieke plooi uit zijn gelaat doet verdwijnen; als de Ge,

;
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leerde een geheel eenvoudig, natuurlijk gefprek aanknoopt.;
als de Koopman geene driedubbele winílen berekent , maar
de waarde zijner goederen naauwkeurig aanílaat; als de
Dichter den zin zijner woorden niet volgens klank en rijm,
maar volgens het gezond verftand weegt, — dan maken zij
allen Epifoden, en gaan van den gewonen weg af. Dat is zeer
aardig om aan te zien.
Nu keer ik tot den fpiegel terug, en ga vooreerst van den
Weg af, om er vervolgens mogelijk weder op te komen.
Er is eene kunst, kunstgreep of kunstmiddel, om de waarheid te vinden, al ware zij bedolven onder honderd Jezuitenlisten of even zoo veel flaatkundige Protokollen. Men leert
deze kunst en nit boeken i en op Hoogefcholen of Athena's;
fomtijds zelfs onderwijst een welgemanierde, vrolijke en gefudeerde Gouverneur deze kunst aan zijnen voornamen, delicaten kweekeling, volgens de eene of andere Encyclopédie
portative. Die kunst heet Logica, of Red'eneerkundè. Zonder dezelve waren mij zakboek én potlood nutteloos ; want
de fpiegel voor mij en het eigen veríland leeren mij deze
fluitrede:
De kennis van den inwendigen mensch is noodzakelijk.
Wat noodzakelijk is , moet verkregen worden.
Ergo — moet de kennis van den inwendigen mensch verkre..gen worden.
en :
De fpiegel toont ons ílechts het uitwendige, niet het in.
wendige van den mensch.
Nu beílaat er zoo wel een inwendig als een uitwendig mensch,
Ergo — moet er een andere fpiegel, dan deze hier, gevonden worden, om den inwendigen mensch te leeren
kennen.
Bekent het nu: wat zouden wij rampzalig zijn, zonder
boeken, Hoogefcholen, Athens's, zonder Gouverneurs, en
zonder Logica!
Nu,. met uw verlof! om den weg wat korter te nemen
Benige axioma's; dat zijn Hellingen, die niet bewezen behoeven té worden, dewijl men ze dikwijls niet bewijzen kan; b. v,
De ferkfie heeft Reeds regt.
De afwezènde heeft Reeds onregt.
Rijkdom en eer zijn zaligheid.
Eery Auteur is Reeds nederig,

en zoo duizend meer.
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Mijne axioma's luiden anders: De mensch is , inwendig
en zedelijk, veelzijdig ge/lepen; bij gevolg zijn er voor deze
vele zijden verfchillende fpiegels noodig, waarin hij zich
afbeeldt, en waardoor wij hein leeren kennen, Deze fpie.
gels zullen wij eens uitpakken en daarin zien, en daardoor
wordt, eens voor altijd, het nut der Karakterkunde bewezen.
Ongelukkige Schrijvers, die eindelijk zoo ver gekomen
zijt, dat gij het onderwerp zelve moet gaan ontleden en voor
aller oogen duidelijk maken! Ik zie in u befchroomde en
bevende Profectoren, die, met het fkalpel in de handen,
de fpleren, vezelen en aderen moet eantoonen, terwijl ieder
u op de handen gluurt, en de ernstige Profesfor (de Recenfent) het: „ zie toe, wat gij doet, onhandige knaap r'
gereed heeft. Maar zoo bits en opregt zijn de Profesforen
en Recenfenten in onzen tijd niet meer. Er vielen in het
gistend vat der Geleerdheid eenige nederploffende druppels ;
daarom ligt er ook fomtijds een nutteloos bezinkfel op den
grond. Genoeg, dat die Schrijvers ongelukkig zijn, welke
nog meer moeten doen, dan fchrijven en dellen — die bui
dat ook zelfs nog moeten denken, overdenken, befcha-,-ten
ven -- en, wat bijna even zoo veel zweet- als inktdruppels
kost, moeten bewijzen.
Ik bemin het Grieksch, bovenal wanneer het gedrukt is;
men ziet dan, dat de Auteur van zesfen klaar was ; ik zie
het gaarne midden in het blad,, niet in eene noot , want noten acht men weinig, even als liefdesverklaringen, als ze
tranen , als courantenberigten , en als aanprijzende-ker
voorredens ; derhalve :
-

» Toss 7rpdyperarc ykp iv xt 9vpCO"vrlxc xpscc.
MÉAEi yàp awrócs bvaev , áA7 s v rvyxávwv
Tic zpdy1Aar' ipGws chi rtO,t, rpckss xaA5."
E U R I P I D. in

Bellerophonte.

dat is , volgens eene buitengewoon vrije vertaling: „ Gij
moet u over zekere menfchelijke zaken niet al te zeer bekommeren of verdrietig maken ; de dingen zelve moeten u
zooveel niet ter harte gaan : als gij echter zekere zaken
moet behandelen, dan fiel dezelve zóß, dat gij er eer van
hebt." -- Indien ik nu het een of ander werk, b. v. een
bundel leerredenen In een Godgeleerd niaandwerk, recen-
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féérde, zonde ik er nog wat Grieksch uit r LA T o bijvoegen
gelijk gebruikelijk is geworden in lateren tijd.
Volgens den Griekfchen Dichter, is het niet goed zich
al te zeer over zekere zaken te bedroeven; wij moeten derelver voorflelling echter niet gering achten: derhalve blijkt
vooreerst het nut der Karakterkunde ook daaruit, dat de
mensch veelzijdig geflepen is.
Waar veel te zien en te ontdekken is ; zal onder dat
vele ook wel iets goeds zijn. De karakters der menfchen
loopen toch zeer uit elkander : hier IJsland , daar Italië ;
hier een Chimboraco, daar een Geldersch heuveltje! De
menfchenkenner nu, -die eené Voyage pittoresque door de
harten en begrippen zijner medtmenfchen doet, wordt wel
dra verbijsterd door deze bonte mengeling van groene val
geraakt daardoor buiten flaat,-leijnfuwtop,
om zijne reisbefchrijving behoorlijk in het licht te geven.
Vanwaar komt dat?
Vooreerst., dewijl de eerste ontwikkeling en opvoeding
van den kleinen mensch zeer verfchillend is ; want zoov,eel verfchillende ouders er zijn , zooveel verfchillende kinderen — de appel valt niet verre van den boom ; maar er
is fchier eene tallooze verfcheidenheid van boomen — krom.
me, regte, vruchtbare, onvruchtbare — van den eik tot
aan het heestergewas; allen planten zich echter voort, en
het fpruitje is kenbaar aan zijn geflacht ; wij laten de kun
inoculatie der hedendaagfche alverlichtende opvoeding-ftige
op derzelver plaats , want dat zonde aanleiding geven tot
eene onafzienbare Epifode.
Ten tweede kome in aanmerking de natuurlijke aard der
menfchen, hurl - Teiiiperament - gàlachtig of bloedrijk, helder of donker, beneveld of ontneveld; iets, hetwelk door
land , volk ., Godsdienst , ambacht en huwelijk dikwerf bepaald wordt. Hierdoor worden de, karakters der menfchen
dus lijdelijk, pasfif. -- Vergun mij , u hier opmerkzaam te
maken op een groot en gevaarlijk misbruik. De zedelijke
waarde der Adams -zonen en dochteren kan en mag niet
bepaald worden volgens eenen eigendunkelijken, ongeijkten maatilaf of valfche balans. Dit gefchiedt evenwel , als
men velerlei zonden, begeerten en neigingen des onbandigeu vleefches op rekening van het geftel , van het Tem
handelt men even als de onregtvaar--peramntfchui.D
dige rentmeester in de bekende gelijkenis, die de fchuldenaars
,
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ï^án zijnen Heer veel-deed kortenen denzelven bedroog. Dit open affchuiven is aan velen tot zulk eene gewoonte geworden,
dat zij, wél befchouwd, den alwijzen Schepper, die hen
juist zoo vormde, de fchuld van alle hunne onzedelijke daden
geven ; want het gefiel is oorzaak van ontucht , zwelgerij ,
enz. zeggen de refpective zondaars. Men dient karakter
te bezitten , om dit aan zekere lieden onder het oog te
brengen. Beter ware het nog, hen tot Dengenen te voeren,
die boven het oog is, namelijk in den Hemel.
Ten derde worden de karakters zoo veelzijdig geflepen en.
verf epen door den Omgang met den naasten ; want hier werkt
de eene mensch op den anderen, als het diamantpoeder op
het kostbaar edelgefteente. Hoe gelukkig, als de kostbare
(teen in kundige en bekwame handen valt! — Gij herinnert
u den revolutionairen K A TIL I NA, (hoe welkom zoude hij
elders velen zijn!) die met de ingetogenen ingetogen, met
de losbandigen vrolijk, met de ouden deftig, met de jeugd
vriendelijk omging. (Cum tristibus feuere, cum remorfis jurunde, cum fenibus grariter, cum juventute comiter vivere.
C i c.) Een dergelijk veelzijdig geïlepen karakter voldoet bui
waar alles op het optisch bedrog aankomt , én-tengm,
in de flaatkundige of geleerde wereld de fnelle bewegingen

moeten nagebootst worden van den we@rhaan op den kerk-

toren. — Ik heb fomtijds verbaasd geftaan bij de befchouwing van groote, beroemde mannen, welke de Gefchiedenis in liet voorfle gelid plaatst, niet zoo zeer dewijl zij
zoo groot en beroemd geworden_ zijn, maar wegens de
moeijelijkheid om zeifilandig te blijven, wanneer zij onophoudelijk van zoo vele kanten geflepen, gepolijst en ge^tormd werden. Ik heb hen bewonderd, dat zij bij de vele
zijden zoo menige goede zijde behielden, en hunne vaste
beginfelen niet inruilden tegen Vorfiengunst, loftuiting of
eerekruis ; want, in het voorbijgaan gezegd , gelijken vele,
zeer aanzienlijke menfchen op de Peruanen, die een' groo.
ten klomp echt goud gaarne verruilden voor een rinkelend
fchelletje (lees ook, als gij wilt, narrenfchelletje) of een
-

fnoer kralen; alzoo offerden dezen en genen hunne zede lijke •waarde wel eens op aan - zekere klinkende en fchitte.
rende voorwerpen , en werden dus ook hier van dien kant
geflepen. .Daarom teeken ik, met een inwendig welgeval.
len , den man in mijn zakboek aan, die in den geftadigen
omgang met fchurken en dwazen het karakter van eenen
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braven, edelen mensch bewaarde, en, hoe ook gelakt of
medegefeept, toch niet fruikelde of viel. Nooit zie ik_
b. v. eenen Geneesheer,, of ik erken , dat hij , in veel
ontwikkeling, door anderen, de kroon verdient. Ver -zijdge
zich niet, met een' kleinen glimlach op het-heftdman
gelaat, boven de dwalingen zijner patiënten? Hij ver
kranken gezond, de gezonden krank. Voor ie--klartde
der' lijder heeft hij, de veelzijdige, eene bijzondere zij
waarin zij zich kunnen befchouwen en gerustíiel=-de,
ten. Gelukt het hem eindelijk, het Orakel van honderden
te worden, (dit kan gefchieden door middel van een altijd
opgeruimd gelaat, van eene fierlijke koets, van eenige artikels
in dagbladen) dan zonde ik wel eens iemand willen zien,
die door vlijt en menfchenkennis zooveel kan uitwerken,
herflellen en verzamelen, als een veelzijdig gevormd Arts.,
Als een onmiddellijk gevolg hiervan maken wij de aanwerking, dat fommige, menfchen gehouden zijn (ten einde het dagelijksch brood wat ruimer, fijner en gemak
te kunnen genieten) zich toe te leggen op eene-kelijr
naauwkeurige kennis der karakters hunner medemenfchen.
Zij zijn ingewijd in de leer der Temperamenten, en tem
hunne woorden en hun gedrag naar eisch dergenen,-pern
die in eene dadelijke of zijdelingfche betrekking flaan tot het
fijnere dagelijksch brood. Hun eigen karakter wordt daar
wonderbaarlijk geflepen; — zij zijn nu, 4 la Katiliaaa,-dor
vroom en ondeugend, als de hangen of als de duiven, en er
zijn geene oogen, hoe grof, naauw of klein, waarvoor zij
geene haken hebben. Nu zijn deze foort van menfchen
zekerlijk niet zeer Christelijk, maar zij verkrijgen eene betrekkelijke mate van geluk; — hunne grootere mate van
karakterkunde helpt immers meer in het werkelijke leven,
dan al de fchoone opmerkingen van L-A V A T E R, LA BRUTE&z., LA ROCILEFOUCAULD en OCKERSE, Want Zij
verkrijgen eer en roem, en nog iets , dat hier beneden alles
In zich befluit, en alles ontfluit, en veel affluit — na
geld. Indien ik hier weder bewijzen wilde, zou--melijk,
de het eene gemakkelijke taak zijn, het dadelijk verband
aan te toonen, dat er federt onheugelijke tijden beflaan
heeft, tusfchen de karakterkunde en de klinkende munt;
zoo hangt ook hier het zedelijke en zinnelijke naauw te zamen, even als ziel en ligchaam.
Einde jk (maar dit is eigenlijk een onderdeel van een
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onderdeel) worden vele karakters gezuiverd en ook bedorven, altijd toch veelzijdig ontwikkeld, door zekere draagbare voorwerpen, bef'caande uit eene menigte losfe bladen, voorzien met kleine en groote zwarte figuurtjes, die
te zamen eenen zin moeten uitmaken, en in een ftevig
omkleedfel bijeengevoegd — t. w. boeken. Sedert de uitvinding der drukkunst zijn alzoo vele karakters datgene geworden, wat zij anders zeker nooit zouden geworden zijn.
De Galvanifche kolom, die naar alle waarfchijnlijkheid te
Haarlem de eeríle fchokken gaf, werkte onafgebroken op
honderdduizenden voort, en bragt, in den letterlijken- zin
de heilzame lichtvonken door de oogen in de herfens, en
zoo verder tot in het hart. Deze Galvanifche fchok werkte
echter ook op veler ingewanden;, -— de behoefte aan voed
fel dáár zijnde, vlogen de pennen over het papier; het
papier werd weldra een gedrukt blad,, en Europa herberg
onbekende foort van menfchen — de brood.-denog
fchrijvers. Nu kunt gij niet gelooven, hoe vele gedachten
er opgewekt, hoe vele 'daden uitgelokt, hoe vele voornemens bewerklielligd zijn geworden, door boeken. Wijsgeeren
en Staatkundigen fireden íieeds vóór en tegen de drukpers;
zonderling, dat zij juist dat middel bezigden, hetwelk zij wilden
vernietigen! Alzoo gebruikt men kruid, om een vijandelijk
kruidmagazijn in de lucht te doen fpringen. Boeken en ge
werken dus met onwederflaanbare kracht, om het-fchriten
karakter in duizend vormen te gieten, even als de lettergieter
de looden letters. Denken wij nu aan den ftort- en berge
vloed van gedrukte bladen , waaronder wij bijna bedolven zijn,
alsdan verklaart zich gedeeltelijk de eindelooze veelzijdigheid
der karakters. De klasfe der niet-lezers wordt, ten miníle inpons
vaderland , Reeds kleiner ; en daar nu de lezers terugwerkende
kracht op de niet -lezers uitoefenen, zoo laat zich bewijzen,
dat inderdaad de drukpers eene ongenleene kracht bezit, arst
den inwendigen mensch te ontwikkelen.
Laat ons hier voor tegenwoordig het zakboek toéfaan;
het potlood is bijna afgeilompt; dus nader Trieer.
,

......Taai fat prata báberant.

Ratterdarn.

B. T. L. W
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Aan den Redacteur der Paderlandfche Letteroefeningen.

1

6ór eenige dagen kwam het laatst uitgegeven deel der
Vaderlandfche Gefchiedenis , door Mr. W. BI L D E R D IJ K, mij
in handen, en geweldig ílieten mij, ook weder in dit deel,
de hatelijke en vuile uitvallen, omtrent perfonen en zaken,
Waarvan hetzelve overvloeit. Welkom was mij daarom het
bergt, dat onze verdienftelijke Landgenoot, Mr. J ACOBUS
SC H.E L T EM A, zich toerust, om, ter bekwamer tijd, zoo
veel onbefcheids in deszelfs ware daglicht te plaatfen; opdat
tijdgenoot en nakomelingfchap weten mogen, wat te denken
van eenen Gefchiedfchrijver, die de walgelijkfle uitdruk
niet fpaarde, om aan zijnen wrevel en zijne partijdig -kinge
-.heidn
vrijen teugel te kunnen vieren.
Ik had het boek digtgeflagen, en begaf mij naar een' Prak
dien ik, over eerie belangrijke zaak, wilde raad-tízijn,
plegen. Hier was , gelijk doorgaans , wachten de bóodfchap !
Gelukkig, echter, lag er eene oude Letteroefening op de
tafel, en ik begon dezelve te doorbladeren. Eene Ode aan
D Ii. DER D IJ K trok mijne aandacht, en ik las dezelve —
maar met verontwaardiging en leedwezen, om den wille des
onbekenden makers. „ Lieve IIemel !" zoo dacht ik, „ komt
„ er dan aan het vergoden van dezen man nimmer een ein„ de ? Moet hij — als Taalkundige, Geleerde en Dichter,
te regt, allen lof en onderfcheiding verdienende — tevens
in alles voor onvergelijkelijk worden gehouden; ja, moet
men het zóó verre drijven, dat zijne gebreken en ondeugden zelfs de voorwerpen worden van loffpraak en eer
betoon ?" Terwijl ik mijzelven deze vragen deed, werd-„
ik bij mijnen Advocaat geroepen, en de Ode werd vergeten; dan een paar dagen later fchafte ik mij dit Dichtfluk
.aan, en nam de vrijheid, op hetzelve den Wederklank te
vervaardigen, dien ik thans de -eer heb der Redactie ter
plaatfing aan te bieden. Het gemis van fcheldwoorden en
fcheldnamen (die de vervaardiger der Ode, ongetwijfeld, in
het belang van den vereeuwigden Hoofddichter noodzakelijk
achtte) ftrekt , welligt, tot eenige aanbeveling van dezen
Weêrklank, vooral bij hen, die niet gewoon zijn Jlaaffche
kranfen (?) te vlechten. (Coupl. 1.) De zaak der waarheid
behoeft zulke hulpmiddelen niet, en de vriend van het goede
herkent, in derzelver aanwending, de zwakheid zijner te,
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genftanders. In het gebied van het fchoone zijn en blijven
het, wanklanken, alhoewel zij door de School van BILDE RD IJ K , en op diens voorgang , onder de fieraden der Dicht
te zijn opgenomen. — De vervaardiger van-kunstfchije
den l"J7eerklank heeft alleen het aantal coupletten , het metrum en de denkbeelden van den Zanger der Ode. voor den
geest gehad , en laat den vereerder van BILDER D IJ IC, volgaarne, zijne nijdige on+"érflanden, onwaardigen, lage zielen
etc. behouden. De man verzekert ons, Coup!. 11 , dat Ge
zullen knielen voor den adem van BILDER D IJ K'S-flechtn
ßem..... C'est bien juré gros! of, zoo men wil, op zijn
Swanenburgsch, ter tegemoetkoming van den Nederlandfchen
lezer, die evenmin Fransch als de tale Kanarzns verftaan
mogt. -- Dixi! (*)
(*) De Redacteur, die, om, des lieven vredes wille, dezen Wederklank reeds
terzijde had gelegd, acht zich thans ten volle geregtigd tot deszeifs pleading,
daar het fmoren van de Siam der waarheid, ten gevalle der nagedachte.
nie van B I L D e R D IJ ie, diens vergoders des te hitfer en uitfporiger ge.
maakt, en 'e mans eigene, bijzondere vrienden, door het uitgeven van
diens Vaderlandfche Gefchiederis, die nagedachtenis niet gefpaard — wat zeg
ik! aan de verontwaardiging van alle wgldenkenden en wdlgeziaden prijs
gegeven hebben.

VEDERKLANK VAN EENE

ODE
AAN

BILDERDIJK.
D A N I ë L,

Hoofdfl. III: 18.

1

íe Regt en Waarheid mint en Godsvrucht blijft vereeren,
Zal nooit de vrije ziel tot laf gevlei verne @ren
Van een' beroemden naam:
Geleerdheid toon' haar' fchat en luister, grootsch en heerlijk;
De gloriepalm der Deugd is meer voor 't hart begeerlijk,
Dan 't lofgefchal der .Faam.
De kunst, wat taal zij fpreke, ontleent van 't flijk der aarde
Geen luister. Hooger fpheer bepaalt haar' rang, haar waard
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En opvergank'lijk loon.
De Dichter ;s zijn' roem alleen der Deugd verfchuldigd,
En 't heilig drietal., fleeds in eiken zang gehuldigd ,
Is 't Ware, Goede en Schoon'.
'Voor Waarheid, Regt en Deugd ílemt hij de citerfnaren;
Geen fpotlust, hoon of wrok, kan hein ontzetting baren;
Geen we@rftand fchokt zijn' geest:
Moog' de Afgod van den dag elks eerbetoon ontvangen,
Hij .wijdt der Deugd alleen den wierook van zijn zangen,
En doet het onbevreesd.
Zóó bleef de Godsprofeet der Vad'ren God vereeren;
Zóó boog hij nooit de knie voor 's aardrijks 'Opperheeren,
Voor hout noch marmerfleen :
Vergeefs is 't fchriklijk vuur, dat woede en haat doen blaken
Vergeefs dreigt hem dè leeuw met opgefperde kaken:
Hij knielt voor God alleen.
:Zóó waart gij nooit, o Bard 1 Uw glans gelijkt den luister
Der ítaartfter, die den fchrik verhoogt van''t nachtlijk duister,
't Gemoed met angst vervult.
Grootsch'heeft uw naam, uw roem in Neêrland uitgeblonken;
?Jaar 't koest'rend levenslicht, aan u door God gefchonken ,
Hebt gij in nacht gehuld.
't Zegt weinig, boven de aard' met ad'laarsvlugt te zweven,
Waar pligt en roeping wenkt tot heil der aard' te leven,
Wat hier ons lot ook zij.
Voor't ned'rig Christenhart, dat op Gods trouw blijft rusten,
Is 't onherbergzaam . trand en zijn de baríle kusten
Geen dorre woestenij.
Hoe vaak deed wrevelmoed u op zijn' doolweg dwalen!
Geen. Godheid — neen! gijzelf — moest hier uw lot bepalen,
Als oppermagtig Heer.
Helaas! hoe kon de waan zoo groot een' geest verkloeken !
Gij ziet uw doel mislukt, en — wrev'lig fort ge uw vloeken
Op Tijd en Menschdom neer.
Een randfel blijft uw geest. Hier zingt gij Gode pfalmen ;
j)áár mengt ge uw' ofl'ergeur met vuile wierookwalmen,
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Den wellust toegewijd.
ja, de eigen her, gellemd voor Paphos fchandtooneelen ,
We@rklinkt voor Golgotha, voor al zijn fchriktaf'reelen,
En wat de Christus lijdt! ...
Wat is de kracht der taal, die de onfchuld moet doen blozen?
'c Is de adder, die zich bergt in fchaáuw van lenterozen;
Van daar zijn prooi beloert.
Wee hem, wiens hooge kunst met kracht van klanken toovert,
Het ligt ontvlambaar hart door zingeftreel verovert
En aan de Deugd ontvoert!
Zóó hulde zich de Slang, eenmaal, in 't bloeijend Eden,
In oog aanlokkend fchoon. Het fchand'lijkst overtreden
Befiste's menfchen val.
Geen roem, dan die der Deugd, fchenkt aan den fterv' ling waarde;
Slechts reinheid van gemoed fpelt hier den zoon der aarde,
Wat hij ddddr worden zal.
Neen, Zanger! Neêrlands kroost is niet zoo diep verbasterd,
Dat dáár u 't loflied klinkt, waar gij de Vad'ren lastert
En fchandvlekt hun gebeent' :
De finaad, dien wrevelzucht hun aanwrijft in hun graven,
Verdooft, voor 't Hollandsch hart, den luister van de gaven,
Aan u door God verleend.
Vijandig met uw lot, uzelv', uw Land en Koning,
Verfiomt uw jammerklagt in de altijd duist're woning,
En zwijgen fnaar en lied.
Wij fmaken zielevreugd in 't doen van Gods geboden;
Wij willen nimmer u noch eenig mensch vergoden:
De CHRISTEN oordeelt niet.

DE PARIJZENAAR IN DEN SCHOUWBURG, 'BIJ DE VERTOONING
VAN EEN STUK VAN VICTOR HUGO.

(Een Tegenhanger van: De Bolognees in de Opera;
No. XV voor 1833.)

zie

--- Het publiek was over de uitvoering (van Maria- Turfvr)
boven befehrijving tevreden —• ik .niet. In het laatfile be.
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drijf komen twee onzekerheden , twee ware doodsangften voor
twee Actrices voor, die, als 't ware, de haren doen te
berge rijzen. De eene zocht de andere te overtreffen, te
overfchreeuwen, te 'overhuilen, te overkermen. Nooit in
mijn leven heb ik zulk een' dramatifchen kamp aanfchouwd !
Beide fchenen niet geregen, om des te vrijer en. €raaijer te
kunnen wanhopen. Ik voor mij mag dat geweldig rekken en
trekken der jammer- en vreugde -momenten, dat oneindig ver -'
welkomen en affcheidnemen niet lijden; den Parijzenaren
fchenkt het ongemeen vermaak. Ik heb op mijn horologie
den duur der liefdesverklaring en innige omhelzing van Gilbert en .Tohanna, in het derde bedrijf, gadegeflagen, en bevonden , dat, toen de jonge luidjes elkander viermaal gekust
en omarmd hadden , veertien minuten verf'reken waren ! Eene
ltem uit den bak riep ook : Eh bien fauisfez derrière les coolisfes! De Dichter heeft opzettelijk dergelijke tooneelen, bij
welke een kreet van angst of van vrengde volflaan kon, in
zamenfpraken ontleed. De Franfchen zien dit gaarne; zij
kusfen en pakken en drukken in gedachte mede!
Te midden van het fpel kwam de wederpartij van nu G o,
ALEXANDER D u M A S, binnen. Terflond fchreeuwden zijne
vereerders : hoici D UM A S ! vi+re n u az A s ! Hij wenkte, en
beval 1lilzwijgen. Eene Actrice las , gedurende de roerendfle
tooneelen, in een' roman; dit vergramde de Hugoïsten: Lifez
ehez vous ! riep men haar toe. Partij klapte in de handen. Men
verfcheurde een exemplaar van HU G o's werken op den derden rang, en wierp het in fnippers in den bak. — Que eest
„ Niets, niets ; wij kritiferen den Heer H u G b
done?
naar verdienfle." Algemeen rumoer en gefchreeuw : J la
poste, la Porte! De recenfent fpreekt tot het publiek, en
wil bewijzen, dat VICTOR H u G o geen Tooneeldichter is.
Men hoort niet naar hem , maar fchreeuwt en raast , tot dat
weêr iets anders de oplettendheid elders overbrengt. Koning
L E O P O L D verfchijnt , en zet zich op eene afgeflotene plaats
(Sperrfttze). Bravo! vive le Rol! vsve la Loyauté. —„ Stilte !"
Hgt fchelletje laat zich hooren ; het orkest grijpt naar de violen. La Marfeillaife! avant tout la Mar feillaife! Gelach , bravo's. Men fpeelt de Marfeillaife; alles accompagneert. Da
capo i bis! — Le Chant de Départ ! — illlons , c'est asfez ;
,

--

contentez-vous , Républicains !
Dit woest gedruisch vernieuwde zich in al de tusfchenbedrijven. Gedurende het fink floot en klapte men, en fom-
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wijlen zoo erg, dat de ítads Serjanten hunne hoeden, opzette den en in de zaal kwamen, om de rust te herftellen, pit
leverde nieuwe fiof tot gelach , en was tevens een middel tot
verzoening — voor weinige minuten. Ik berekende, dat de
vertooning, door al dat fchandaal, een uur langer duurde.
Eenige - plaátfen van het Drama verwekten een' wezenlijken
opftand. Men was verpligt het fcherm te laten vallen, ter
plaatfe , waar de Koningin, te midden van het volksop.
roer, den Minister vraagt: „ Wilt ge u door het kanalje
laten overmeesteren ?" •— Comment! eile nous appelle canaille? -- 4llons donc, riep een ander; eile parle des 4nglais. Dit wekte een algemeen gelach, en de rust keerde
weder. Per clot was iedereen voldaan, en riep de beide Actrices terug, terwijl honderden zich daar tegen äan kantte ii
en c2 bas V IC TOR HUG o! brulden. Velen van dezen' waren voor dat fchreeuwen betaald. Zoo ver gaat de kabaal!
Ondanks dit alles, is VI e Ton. nu GO door dit auk 100,000
fr. rijlier gewprden.

EIGEN VONNIS.

Waartoe een Franset Tooneel in Amftels achtb're muren?
Moest men der Franfchen fpel niet lang genoeg bezuren
Te Londen en Parijs ?
Ach, wierd men eenmaal wijs!
Doet niet de Natie zelve ons haar waardij bevatten,
Daar ze al haar Kunftenaars als Dieven ons leert fchatten ?..• (*)
(*) Op het aanplakbiljet van den Franfchén Schouwburg
te Amfterdam van Donderdag 23 jan. 11. , bij. de aankondiging
van het Zangfpel la Cayenne, las men., op 'de lijst der ver
-toners:
„ Voteur^s. Tous les drtistes."
KINDEIRLIJKE ZIN •

B eminnen , naar de meesten meenen ,
0, hoe natuurlijk en hoe ligt !
Helaas ! maar zelden vindt men eenen,
Die daarin voor een kind niet zwicht.
MENGELW. 1834, Ido. 3.
K
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AFSCUEIDGROET AAN DE AFGEVAARDIGDEN DER AFDE£LINOEN VAN HET NBDERLANDSCH GENOOTSCHAP: TOT
ZODELIJKE VERBETERING DER GEVANGENEN, TER
ALGEMEENE VERGADERING, DEN 9 MEI,

1833.

Door
W. H. WARNSINCK, BZ.

Hoe hartlijk klonk u 't welkom tegen!
Hoe vrolijk werd deez' dag begroet!
Wij juichen, Broeders! in dien zegen,
En ltaamlen dankbaar: „ God is goed!"
De druk'des tijds hield ons gefcheiden;
't Genot verdween van 't blij weleer;
Maar 't uur, dat wij verlangend beidden,
Schonk, Broeders ! ons elkander weêr.
Gij kent het doel, waarop wij ftaren ;
Gij weet den weg, die derwaarts leidt;
Gij volgt dien, fchoon de nacht der jaren
Ook op dat (poor zijn duister fpreidt.
Geprangd door 't drukkend wigt der tijden ,
Waarin zoo fchaars een lichtflraal,blonk,
Blijft elk van ons de leer belijden,
Die Christus eens der wereld fchonk.
Of is, welligt, ons zorglijk waken
Een droombeeld der menschlievendheid?
tu moet de wijsgeer 't pogen Wraken,
Dat licht in duistre kerkers fpreidt?
Is 't nietig, proef bij proef te wagen,
Een ziel te redden van den dood,
Waarvoor de Heer, wiens naam wij dragen,
Uit liefde , eenmaal zijn bloed vergoot?
Is 't klein, in kerkers af te dalen ?
Heet dán de mensch eerst waarlijk groot
Wanneer hij , die uit zwakheid dwalen,
Als onverlaten van zich foot
?

;
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Neen! glansrijk blinkt Gods liefde ons tegen
Zoo mild in weldoen, keer op keer;
Door haar daalt zonnefchijn en regen
Op de akkers van den zondaar neêr.
Wanneer wij 't regte pad hier misfen;
Als voor ons oog geen lichtítraal glom,
Dan wandlen wij in duisternisfen,
En dwaasheid wordt ons Christendom.
Maar neen! den blik omhoog geflagen,
Van waar ons de Almagt fierkte geeft!
Mijn Broeders! 't is Gods welbehagen,
Dat niet de zondaar 1}erft, maar leeft.
Elk onzer kan den lastbrief toonen,
Dien ons de Hoogfte Liefde gaf;
En biedt ons de aard' geen lauwerkroonen,
Wij faan haar 't welkend eerloof af.
Het fchragen van- gevallen broeders
$lijft onze wet en liefdeleer;
Den wil te doen des Albehoeders,,
Zij aller roeping, aller eer ! —
Haast, Broeders ! flaat het uur van fcheiden ,.
Maar wekt geen fmart bij u of mij:
De Hemel zal ons fchragen , leiden;
Gods liefde blijft ons immer bij.
En, Broeders! fchoon we elkaar begeven,
Ons doel en aller wensch blijft één;
En firekt, naar d' oogst in hooger leven,
Zich aller hopend uitzigt heen.
-

TRANEN.

't

Is fchoon, lokt ons des dichters zang

Een' traan uit de oogen ;
Maar fchooner, als de menfchenvriend
Een' traan kan droogen.
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DE 'DONAU.

V an onflandvastigheid, o Donau! geeft ge ons blijk:

Nu zijt ge Protestantsch, dan zijt ge Katholijk,
Want beurtlings dient uw vloed nu Luther, dan weer Romen;
En, beide fchijnbaar toegedaan,
Buigt ge, aan het eind uws Wegs gekomen,
U neder voor de Halvemaan !
Wie vreemde landen door wil trekken,
Blijft zelden vrij van vreemde vlekken.
A. DE E N I I{.

Naar het Fransch,

OP EENEN DICUTaR, DIE ANDERE IIICh TERE IN DICHT MAAT HEKELT.

Gij gispt; 't is mis. Gij dicht al gispend; 't is nog erger.

Heeft u Apol daartoe gewijd?
De lauwer past u niet, verwaten Dicht'ren--terger!
Wie drukt hem op uw hoofd? — De Nijd.
Maar blad'ren , frisch van kleur, zijn niet bij haar te vinden;
Toch heeft ze u om dat hoofd iets eigens willen binden:
En wat?... Een geel papier, doer uwe,hand beklad
Met menig' a hbb'ren naam., en door haar gif befpat.
Men fteek' den brand daarin — daar vlamt het lauwerblad ,
En fchroeit u de eigen kruin, en toont, wie gij aanbadt

StckeIç4srg, Js}u 4 1834.

Een Spiritt#s 4sper,

DE KRAAI EN DE SLAK.

Wees welkom !" riep de kraai een flak
Al fpottend toe: „ ei, doe mij weten,
„ Hoe komt gij op deez' boom gezeten,
„ Mij» nest zoo na?" -- ,,Op mijn gehak :
„ Ik nam een voorbeeld aan de Haven;
„ Ik krop? naar boven."

MENGE LWERK.
OVER DEN WAREN LIBERAAL ALS BURGER.

VOORLEZING.
DOOR
J. BOEKE.

„ Liberaal ," fchreef een beroemd man vóór ruim drie
jaren, „ Liberaal is het woord onzer eeuw, en wie
„ verheugt zich niet daarover ?" Gewisfelijk hij kon
zoo fchrijven en vragen , en op het toeflemmend antwoord van velen rekenen. Vele waarachtige vrienden der
menschheid en des vaderlands , voorftanders van het goe..
de en edele , verheugden zich met hem, achtten den naam
van Liberaal eene loffpraak en eertitel , en aanfchouwden met hartelijke deelneming den wederfland , die elders
door hen , welke met dezen naam vereerd werden , geboden werd aan de pogingen tot geestelijke en wereld
onderdrukking. Slechts drie jaren zijn verloopen,-lijke
en hoezeer is alles ook in dit opzigt veranderd! Ja,
Liberaal is het woord gebleven; het is meer nog dan
vroeger het woord van deze dagen. Maar geen wijze
of edele is er, die zich ook nu nog daarover verheugt.
De eertitel is bijkans ten fchandnaam geworden , dien
geen wijze of edele meer dragen wil, dien men Hechts
behoeft te noemen, om wantrouwen en vrees, verontwaardiging, ja affchuw gaande te maken. Vanwaar deze
groote verandering , die fnelle ommekeer ? Ligt derzelver oorzaak daarin, dat (hetgeen toen reeds, volgens
denzelfden Schrijver, gefchiedde) het fpelen van velen
met dien naam , het bezigen van denzelven in onbepaalde
en onderfcheidene beteekenis , federt zoo aanmerkelijk is
toegenomen? Neen, M. H. ! zoodanig misbruik moge
den verflandige . ergeren , der fpotzucht voedfel geven ,
MENQELW. 1834. NO. 4.
L
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het zal verontwaardiging noch affchuw wekken. Neen!
een fchromelijker en onvergeeflijker misbruik is daarvan
de oorzaak. Omdat zij, die de maatfchappelijke orde
omkeeren , onrust en verdeeldheid zaaijen , oproer en
regeringloosheid kweeken , : de tempelen der Godheid en
de werkplaatfen der nijverheid plunderen en vernielen , en
Europa dreigen in vlam te zetten ; omdat zij zich Liberalen noemen en hun heilloos ftelfel Liberalismus heeten ,
daarom wekt die naam fchrik en afgrijzen bij zoo vele
waarachtig verlichte en onbekrompene vrienden der menschheid ; omdat Liberalismus de leus was van Franfche
woelgeesten , Belgifche muiters en Engelfche brandítichters , daarom is de naam van Liberaal in het oor van
zoo velen gelijkluidend geworden met dien van oproerig , losbandig , rust en heil verflorend, en als zoodanig
gehaat en gevreesd ook bij hen , die vroeger op denzelven als eernaam aanfpráak maakten en roemden. Ja, Libéraal is het woord onzer dagen ; maar ieder weldenkende
bedroeft zich daarover, want het zijn dagen van onrust,
verwarring en leed. Hij bedroeft zich niet flechts over
de gruwelen önder dien naam gepleegd, maar hij bedroeft
zich ook , dat tot voorwendfel dier gruwelen een naam
misbruikt werd, die uit eigen' aard flechts eene goede
betgekenis duldt , en door welken hij , voor wien het
oude Rome zijne fchatten van wijsheid en welfprekendheid ontfloot, gewoon was alleen het edele en weldadige
aangeduid te vinden. Doch niet flechts met droefheid
en verontwaardiging, maar ook met bange bezorgdheid is
de nadenkende en welmeenende van dergelijk misbruik getuige. Hij toch weet maar al te zeker,, op grond der
ondervinding, dat, gelijk verwarring van denkbeelden onjuiste woorden voortbrengt, zoo ook onjuist en ver
gebruik van woorden op de denkbeelden invloed-kerd
oefent; en verontrustend is hem het uitzigt , dat de
befpotting en afkeer van het misbruikte woord ligtelijk de eerlle fchrede wordt tot eene volgende verwijdering van de goede zaak zelve, door hetzelvé in waarheid
aangeduid ; en het is daarom vooral , dat hij zich ver
acht, dat misbruik , zooveel in zijn vermogen is ,-pligt
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tegen te gaan, door hetzelve als zoodanig ten toon te
hellen, daartegen te waarfchuwen , en het waarachtig
goede en heilzame der misbruikte en onverdiend ge
zaak aan te toonen en te handhaven.
-fchandvlekt
Ziet daar de reden, M. H., waarom ik bij deze gelegen.
heid eenige opmerkingen en bedenkingen u wilde mede
woord Liberaal, en den aard der daardoor-delnovrht
aangeduide zaak , of liever rigting van den geest. Ook bij
mij -heeft het fchromelijk misbruik dezes woords , zoo
algemeen in deze dagen , leedwezen en bezorgdheid ver
diep ik ook mijn onvermogen gevoele,-wekt;nho
om tot wering vati hetzelve in het algemeen iets uit te
werken, gevoel ik mij echter gedrongen, ook mijne zwakke
pogingen daartoe aan te wenden, in de ílreelende hoop
van in dien kring althans , tot welken die pogingen bepaald zijn , misfchien iets goeds te kunnen voortbrengen.
Ik zou derhalve met de bewustheid van mijne goede bedoeling en van de deugdelijkheid der zaak , 'die ik voorfla , zoo wel als van het belangrijke , dat zij uit de
tijdsomflandigheden ontleent , met vertrouwen mijne taak
aanvaarden , ware het niet., dat ik befefte , mij daar,
door op een gebied te begeven , waarop ik weinig meer
dan vreemdeling ben, en dus groot gevaar loop te dwalen en mis te tasten. Dit befef is ontmoedigend en af
fchrikkend. Alleen de hoop op uwe toegevendheid en ver
aandacht gaf mij het noodige vertrouwen.-fchoned
Stelt dan dat vertrouwen niet te leur,, en hoort mij met
aandacht, om den wille van de belangrijkheid der zaak
en van mijne goede bedoeling !
Gelijk altijd , hier vooral is het noodzakelijk , aan te
vangen met eene- naauwkeurige bepaling van het woord
en van de zaak, waarover gefproken zal worden, daar
juist het misbruik , hetwelk ik wensch tegen te gaan ,
in het onbepaald en verkeerd opvatten en bezigen
van beiden gelegen is. Gemakkelijk ware die bepaling
van het woord te geven, indien het deszelfs oorfpronkelijke beteekenis behouden had. Natuurlijk zoeken wij
I, 2
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die in de taal en bij de Schrijvers van het oude Rome ,
waar het woord liberaal, of liberalis, eigenlijk te huis
behoort. Zij is daar duidelijk en zeker. Het woord ,
als afgeleid van liber , vrij , beteekent uit den aard der
taal datgeen , wat den vrije , den vrijgeborene betreft ,
of dien eigen is. Het doorgaande gebruik der beste I.atijnfche Schrijvers komt hiermede overeen. Allen hebben bij het bezigen van ,dit woord de eigenlijke en oorfpronkelijke beteekenis in het oog gehouden. Zoo noemen zij liberalis een pleitgeding , dat de vrijheid raakt ;
de kwijlen , welker beoefening , naar hun oordeel, den
vrijen burger voegde en waardig was; den man van edelen aanleg en onbekrompene denkwijze , den milden en
wveldadigen , omdat , buns achtens , onbekrompenheid ,
mildheid en weldadigheid deugden waren , die den man
van vrije en goede geboorte eigenaardig moesten kenmerken. Illiberalis daarentegen worden door hen zoodanige
meeningen, daden en winstgevende bedrijven genoemd , als
aan den flaaf en aan de heffe des volks eigen, en daarom
den vrijgeborenen , den edelen , den regtfchapenen man
vreemd en onwaardig waren.
Toen vervolgens het woord liberalis in de talen der
nieuwere volken overgenomen werd, en in fommige met
eenigzins gewijzigden uitgang (liberal, liberaal) het burgerregt verkreeg , behield het doorgaans de opgenoemde
beteekenis , vooral die van onbekrompen en tideldadig.
Met den aanvang echter der tegenwoordige eeuw fchijnt
hetzelve meer en meer in gebruik te zijn geraakt, inzonderheid ten aanzien van onderwerpen uit het gebied der
Staatkunde en der Godgeleerdheid, waarfchijnlijk , zoo
niet zeker,, ten gevolge der hoogstbelangrijke gebeurtenisfen , welke het laatfie vierde der verloopene eeuw in
de burgerlijke en de godgeleerde wereld had aangebragt.
Ook fchijnt hetzélve federt dien tijd 'weder meer doorgaande in deszelfs eerfle , oorfpronkelijke beteekenis gebezigd. Doch ik erken gaarne , dat ik niet in ftaat ben,
Bene gefchiedenis van dit woord federt de laatfle 25 of
30 jaren te geven. Voorzeker zou dezelve niet onbelangrijk zijn. Doch hij, die met goeden uitfag onderne-

ALS LURCER.

t59

men wilde Lene íchets derzelve te geven , zou noodwendig
gedurende de laatile 25 jaren veel met verfchillende uien
omgegaan en gefproken en vele vlugfchriften moe -fchen
hebben , dewijl tot deze en tot de dagelijk--tendorlp
{che gefprekken meer dan tot de boekentaal het woord tot
dusverre , naar mijn inzien, behoort. Doch juist daarom, en
wegens het federt de laatíle jaren vooral zoo {lerk vermeerderde onbepaald gebruik, is het zoo moeijelijk, Gene algemeen geldende en tevens bepaalde beteekenis op te geven.
Voor onmogelijk echter houdc ik het niet , indien men
namelijk niet vergen wil , dat aangewezen worde , welke
beteekenis aan het woord liberaal gehecht wordt door
allen., die hetzelve gebruiken. Of zou het te flout gezegd zijn, wanneer ik beweerde, dat velen, die dit woord
dagelijks in den mond hebben , zelve die beteekenis niet
zouden kunnen aanwijzen, omdat zij geen helder en bepaald denkbeeld aan hetzelve hechten ? dat het voor fommigen een bloot ftopwoord , voor anderen een, modewoord is, hetwelk zij alleen als zoodanig gebruiken,
zonder veel daarbij te denken ? Zeker is het, dat Liberaal door fommigen als algemeene fcheldnaam wordt gebezigd, waarmede zij allen'brandmerken, die het wagen
meer of min van hen in gevoelen te verfchillen ; terwijl
daarentegen in den mond van anderen het getuigenis :
„ hij is of hij denkt liberaal ," eenvoudig beteckent :
„ hij denkt gelijk ik." Ik neem de vrijheid het taalgebruik der zoodanigen abuiten aanmerking te laten , wanneer ik als de beteekenis , die mijns inziens tegenwoordig dc algemeene mag genoemd worden , opgeef die ,
welke uitgedrukt is in dc vertaling , van het woord liberaal bij ons, in navolging der Duitfchers , gegeven ,
namelijk vrijzinnig. Ik wil niet gehouden zijn de nood
dit vertalen te verdedigen ; maar moest-zakelijhdvn
het woord Liberaal in onze taal worden overgebragt, dan
erken ik weinig juistere uitdukking voor hetzelve te weten, dan vrijzinnig. Men werpe mij niet tegen, dat
dit woord onduidelijk en onzeker is. Immers is het van-.
gelijken aard als de woorden fcherpzinnig , elicpzinnig,
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loszinnig , waanzinnig, welker duidelijkheid niet betwist
wordt , daar zij, hoewel oorfpronkelijk van de zintuigen ontleend, door het gebruik op de ziel zijn ovèrgebragt , en eigenfchappen van het denkvermogen - niet
alleen , maar ook van de denkwijze en van de gezind
aanduiden. Vrijzinnig heeft derhalve de duidelijke-heid
beteekenis van vrijheid, onbekrompenheid , zelfflandigl
heid van zin of gezindheid. Nog beter is uit dien hoofde,
mijns inziens , het woord vr jgezind hetwelk niet alleen vrijheid van gezindheid aanduidt , maar ook de beteekenis van gezind voor vr jheid, vrjheidsgezind , vrij
toelaat , en alzoo den dubbelen zin omvat -heidz,uctg
in welken het woord liberaal thans gewoonlijk wordt
gebezigd. Trouwens , ik meen te mogen vastflellen , dat
deze beide naauwverwante beteekenisfen de thans alge•
meen heerfchende mogen genoemd worden ; hoewel op
het gebied van Godsdienst en wijsbegeerte de eerfte, op
het burgerlijke en flaatkundige daarentegen de laatste
meer gewoon is. Verfchillend mogen de inzigten en bedoelingen wezen van degenen , die in het flaatkundige
met eenigen grond Liberalen genoemd worden of zelve
op dien naam aanfpraak maken, en het woord moge
daardoor eene kwade zoo wel als eene goede beteekenis hebben , de oorzaak daarvan ligt in de verfchillende meening, die ten aanzien der vrijheid gekoesterd,
in den onderfcheidenen zin, waarin het woord vrij genomen wordt ; maar niemand hunner zal weigeren , den
naam van vr ijzinnig, vr! gezind, voorftander of vriend'
der vr jheid te ontvangen ; allen zullen of meenen inderdaad vrijzinnigen, vrijheidsvrienden te zijn, of ver
als zoodanigen aangezien te worden. En even-lange
zoo is het in het godsdienftige , kerkelijke en wijsgeerigè. Ook daar wordt de naam liberaal zeer verfchillend
gebruikt , ja grovelijk misbruikt ; maar ook daar zal
geen wezenlijke of vermeende Liberaal tegen de overbrenging van dien naam door vr ijzinnig , vrijgezind , onbekrompen denker en voorfander eener vrije denkw ijze
zich verzetten. Ook daar ontílaat dat verfchillend ge,
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bruik en dat misbruik uit den onderfcheidenen zin , waarin
die vrijheid gedacht en genomen wordt.
Dit moge genoeg zijn tot regtvaardiging der , betee.
kenis , door mij aan het woord liberaal toegekend.
Op het gezag van Schrijvers kan ik mij niet beroepen. De eenige , welke , mijns wetens , over Liberalismus opzettelijk gefchreven heeft, de Duitfche Hoog
K R U G , die eene gefchiedenis van hetzelve ge -lera
heeft te geven, begaat de groote fout van zich--trach
zelven niet gelijk te blijven in de bepaling van hetgeen
hij door Liberalismus verflaat. Immers , daar hij in,
den aanvang van zijn boekje hen opgeeft als. Liberalen ,
die in kerkelijke en burgerlijke betrekking uit het be,, flaande ítof ontleenen , om te onderzoeken , of het ook
„ anders en beter kon en behoorde te wezen , en die:
„ alzoo aan het rustende en ftilflaande beweging en
voortgang zoeken te verfchaffen ," zegt hij vervolgens, (bl. 73 der Nederduitfche vertaling) dat het Liberalismus niets anders is dan „ de natuurlijke en daar„ om onberispelijke zucht naar vrijheid, die zich in
„ gedachten , woorden en daden openbaart." Met deze
laatfte bepaling komt de door mij opgegevene beteekenis overeen , die ook door de Duitfche benamingen.
frey/innig en Frey/inn, tot het overbrengen van Libe-raal en Liberaliteit dikwerf gebezigd,, wordt bevestigd
en aangeprezen..
Doch genoeg reeds over het woord alleen ; te veel ,.
zou ik vreezen , indien niet de aard der zaak zelve ,
die wij behandelen , deze uitvoerigheid noodig maakte
en wettigde. Wij moeten tot de befchouwing der zaak
zelve overgaan. Immers de vraag is natuurlijk: waarin beftaat de ware Liberaliteit in den opgegevenen zin ?
wat wil , wat bedoelt de vrijzinnige of vrijgezinde ? wie
verdient in waarheid dien naam ? wie eigenen ten onregte zich denzelven toe? — Natuurlijk, ja, zijn deze
vragen, maar, gij zelve zult het befeWen , M. H. , niet
gemakkelijk te beantwoorden. Evenwel kan ik mij van.
die beantwoording niet ontiaan , en zal dus met. be
-
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fcheidene vrijmoedigheid daarover mijne meening zeggen,
he oordeel over derzelver waarheid aan meerder doorzigt overlatende.
De Liberaliteit, dat is de liberale rigtIng van den
geest , de vrijgezindheid , heeft , gelijk ik zeide , voor
gebied , waarop zij werkzaam is en zich-altwedri
vertoont ; het ßaatkundige of burgerlijke en het godsdienftige of wijsgeerige. De rijkheid der íioffe vergunt mij thans alleen te handelen over den 'waren vrijgezinde , als lid van den burgerjiaat , den liberalen burger.
De Liberaal of vrijgezinde , als burger, acht de vrij
als een dierbaar en wenfchelijk goed , niet flechts-heid
de vrijheid van zijn vaderland naar buiten , deszelfs
onafhankelijkheid, de inachtneming ten aanzien van hetzelve van de beginfelen en wetten van het volkenregt, maar vooral deszelfs inwendige vrijheid. Die vooral waardeert hij hoog, zoeke zelf die te verkrijgen en
ook anderen daarin te doen deelen, begunfligt derzelver pogingen daartoe ftrekkende, juist omdat hij
de vrijheid hoogfchat , en derzelver genot overeenkom tig acht met de menfchelijke waarde , die hij in anderen
gelijk in .zichzelven eerbiedigt. Dit zullen gewisfelijk
allen toeltemmen ; maar niet zoo eenftemmig zal het
antwoord wezen , dat ons toekomt op de nu natuurlijke
vraag : „ waarin befiaat die vrijheid , welke het voorwerp is der wenfchen en pogingen van den liberalen burger ?"
Het antwoord: ,, daarin, dat men vermoge te doen
en te laten, wat men wil," waarmede ik door eenvoudigen föms de vrijheid hoorde befchrijven , wil ik hier niet
Verwachten, Er is toch zeer weinig nadenken noodig,
om in te zien, dat zoo1anige vrijheid niet beflaan kan,
en uit eigen' aard onmogelijk is in eene zamenleving.
Wij moeten het antwoord dus elders zoeken. Wenden wij
ons te dien einde tot de Ouden, de burgers der Republieken
van Griekenland en Rome, door velen als de zetels van ware
burgerlijke vrijheid geroemd; het is gereed : „ Die Staat
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(zeggen zij eenparig) is vrij , waarin gelijkheid is der rbur.
geren, waarin de burger deel heeft aan het bewind, in
de volksvergaderingen wetten uitfchrijft, overheden benoemt, hen befchuldigen, oordeelen en vrijfpreken kan,
verbonden fluit en over vrede en oorlog beflist."
Met dit antwoord ílemt dat van vele nieuweren overeen, die, uitgaande van het beginfel, dat de hoogfle
of fouvereine magt van natuur- en regtswege aan het
volk toekomt, in de volkomeníle verwezenlijking van
dat beginfel en in de dadelijke uitoefening dier magt de
vrijheid gelegen achten, en daarom ook aan degenen,
die met hen die fouvereiniteit vooxílaan en zoeken te
handhaven, den naam van Liberalen eeniglijk toekennen.
Andere nieuweren beweren, dat men niet vragen
moet, wat vrijheid zij; dat vrijheid een onbepaald ,
afgetrokken begrip is; dat men dus naar vrijheden moet
vragen; dat van zoodanige vrijheden, welker bezit en
genot den, vrijen burger toekomt, perfoonlijke vrijheid,
vrijheid van drukpers, vrijheid en algemeenheid van on
derrigt, vrijheid tot het medeflemmen en bepalen der
belastingen en tot het verkiezen van vertegenwoordigers , toegang tot flaatsbedieningen de voornaamfte uit
dat derhalve zij alleen, die ter goeder trouw-maken,
deze vrijheden voor zichzelven en anderen zoeken te verwerven , den naam van Liberaal verdienen.
„ Men moet verfchillende zaken behoorlijk ander
antwoorden anderen: „ iets anders is de-fcheidn,"
ftaatkundige, iets anders de burgerlijke vrijheid. De
eerfle is flechts ' middel om de laatfle te verwerven. Tot de eerfle behooren de meeste der opgenoemde vrijheden; de eigenlijke burgerlijke vrijheid heeft
flechts twee beftanddeelen, namelijk regtvaardigheid
en zekerheid. Wie derhalve deze beide wenscht en
tiaar vermogen zoekt te bevorderen , is de ware vrijgezinde."
Deze opgenoemde (gij weet het, M. H.) zijn flechts
eénige en wel de merkwaardigfle der veelvuldige ver
antwoorden , die op de vraag naar het wezen-fchilend
,
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der . vrijheid gegeven zijn en nog gegeven worden. Gij
weet, dat anderen, in antwoord op die vraag, gewoon
zijn te beginnen met het aanprijzen van den zuiver republikeinfchen of van den conflitutioneel monarchalen
regeringsvorm, als eigenlijke zetel der ware burgerlijke
vrijheid, en dat de naam liberaal daarom, in hunnen
mond, met dien van republikeinsch , conflitutioneel of
gematigd monarchaal gelijkluidend is.
Doch reeds antwoorden genoeg voorzeker op onze
vraag, om met de keuze verlegen en het fpoor bijster
te worden. Wie ziet niet, dat alle tot verdere vragen
en bedenkingen aanleiding geven ? Wie gevoelt niet ,
dat de meeste althans eenige, hoewel niet de geheele
waarheid bevatten? Er moet dus eene keuze gefchieden. Met fchroom ga ik daarin u voor, en wil mij
ook daarom niet eensklaps midden in het wijde veld
der . verfchillende meeningen begeven, maar liever van
onderen af aanvangen , door terug te keeren tot de een
bepaling, flraks vermeld en afgewezen, dat-voudige
namelijk vrijheid is „ te kunnen doen en laten, wat men
wil." Eenvoudig zeker is die bepaling en niet hoogklinkende; ook is zij onjuist, als befchrijving van burgerlijke vrijheid, maar daarom toch niet geheel te ver
Immers bevat zij , mijns inziens , eene vrij-werpn.
voldoende befchrijving van de uitwendige vrijheid in 't
algemeen, en kan als zoodanig gerust behouden worden , tenzij men liever hetzelfde door andere woorden
wil uitdrukken , met te zeggen , dat uitwendige vrijheid
(van de inwendige, van de zedelijke vrijheid is hier de
rede niet) 'beftaat in het onbelemmerd en naar verkiezing ontwikkelen en gebruiken der vermogens en krachten, die men bezit. Wij willen het onbeflist laten,
of zoodanige vrijheid ooit of ergens volkonen bel aan
kan; maar zeker is het, (en dit op te merken, is voor
ons van belang) dat zij ophoudt, zoodra de mensch
met anderen in aanraking komt; dat zij in eene maat
Staat onmogelijk kan plaats vinden.-fchapijone
Wij behoeven niet eens in aanmerking te nemen , dat
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de wil van velen boos en vijandig is; wij hebben Hechts
te letten op het verfchil van inzigten en wil, dat onder
de menfchen natuurlijk plaats vindt , om in te zien ,
dat , indien in eene zamenleving ieder doen en laten
zou wat hij wilde, gedurige botfing en belemmering
het gevolg, volf agene verwarring en verlies van alle
uitwendige vrijheid voor de zwakflen het einde zou
wezen. De uitwendige vrijheid van ieder lid der maat.
fchappij moet dus beperking ondergaan, en een gedeelte derzelve worden opgeofferd, opdat het geheel
niet verloren ga, -opdat niemand van dezelve geheel
beroofd worde. Het hoofdpunt, waarop hier alles. aankomt, is, dat deze beperking ,onpartijdig -gefchiede ,
niet bij den eenen meerder, bij den anderen minder zij,
en boven alles, dat niemand een grooter deel van zijn
natuurlijke vrijheid verlieze , dan volftrekt gevorderd wordt
door den aard en het doel der maatfchappij of des Staats,
waartoe men behoort. Waar dit laatfle plaats vindt,
daar is volkomene burgervrijheid.
Zietdaar ons reeds eene groote fchrede gevorderd,
en in ftaat gefteld, om op de ftraks gedane vraag naar
den aard der burgervrijheid te antwoorden , dat zij be.
íiaat „ in alles naar verkiezing te kunnen doen of nalaten, wat niet ftrijdig is met den aard en het doel van
de 'maatfchappij of van den Staat , in welken men leeft
met andere woorden: dat die vrijheid -dáár in waarheid en in betrekkelijke volkomenheid plaats vindt „ waar
het welzijn der maatfchappelijke vereeniging, de vrijheid en het geluk van alle derzelver leden de eenige
grond en maatflaf is van de beperking, die ieder bijzon•
der lid ondergaat in de ontwikkeling en het gebruik zij..
ner vermogens en krachten.
-Ik gevoel wel , dat deze befchrijving nog nadere be.
paling en ontwikkeling vereischt en tot menige vraag
aanleiding geeft, maar acht dezelve toch in de hoofd.
zaak duidelijk en bepaald. Eene der eerfle vragen, wel
beantwoording tot de nadere ontwikkeling behoort,-ker
is : door wien en hoe de noodzakelijke beperking moet
,

-

166

OVER DEN WAKEN LIBERAAL

worden bepaald en voorgefchreven ? -- Indien bij ieder lid
van den Staat genoegzame inzigten in het wezen van den
zelven en goede wil mögten worden onderfteld, dan kon
het: aan henzelven worden overgelaten die grenzen hun
.natuurlijke vrijheid op te merken en in acht te ne--ner
men. En gewisfelijk, waar dit plaats vond, daar zou
de burgerlijke vrijheid de hoogstmogelijke volkomenheld bereikt hebben. Of zulks ooit op deze onvolmaakte aarde zal gefchieden ? Ik durf het niet beflisfen,, maar wel betwijfelen. Zeker is het , dat,
bij den tegenwoordigen toeftand des menschdoms , die
beperking van eigene vrijheid niet aan elks bijzondere inzigten •en goeden wil kan worden overgelaten ,
maar - _voórgefchreven en door magt gehandhaafd moet
worden,' opdat ook de minkundige de grenzen wete , binnen welke zijne vrijheid en derzelver gebruik
befloten is , opdat ook de onwillige weêrhouden worde
die grenzen " te overfchrijden.
Er moet dus eene bepaling zijn , tot hoeverre ieder.
burger gaan . mag in het gebruik zijner natuurlijke vrij
aanwijzing , waarin door anderen zijne vrij -heid;n_
waarin door -hem wederkeerig de vrijheid van-heid`n
anderen ontzien moet worden. En zoodanige aanwijzing
en .bepaling, waarin kan die anders worden gevonden ,
dan' in' goede wetten? Vraagt gij, wat ik door het
goede van wetten bedoel? Niet Hechts , dat zij duidelijk en juist bepalen, wat gedaan en nagelaten moet
worden; niet lechts , dat zij volledig zijn , en zoo veel
mogelijk, alle burgerlijke toeftanden en betrekkingen omvatten ; niet ílechts , dat zij in verband flaan en overeenftemmen met het karakter en met de zeden des volks,
voor hetwelk zij beftemd zijn; maar boven alles, dat
zij 'vrij zijn van alle willekeur,, geheel gegrond op en
regtfireeks afgeleid uit het doel van den Staat, dat is
de betrekkelijk hoogfle vrijheid en welfland van deszelfs gezamenlijke leden; zij moeten de onpartijdige en
juiste toepasfing zijn van dat doel op de uitoefening.
van de natuurlijke vrijheid der burgers.
,
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Zoodanige wetten moeten voor allen en voor allen
evenzeer gelden; allen moeten aan dezelve gelijkelijk
onderworpen wezen. Immers , indien één of meerderen
buiten derzelver gebied en in het behoud der onbeperkte vrijheid bleven, zou derzelver uitoefening dadelijk de afgeperkte vrijheid van anderen benadeelen, en
alzoo de algemeene vrijheid verminderen, de orde ver
-florendgtihfcen.
Orde . en geregtigheid kunnen flechts heerfchen in dien
Staat, in welken goede wetten de uitoefening van der
burgeren natuurlijke vrijheid en regten zoodanig omfchrijven , dat onderlinge botfingen vermeden, verwarring geweerd, en het geweld voorgekomen worde ; in
welken door die wetten eene duidelijke en algemeen geldende aanwijzing wordt gegeven der regten , waarop
ieder aanfpraak heeft, en der pligten , waartoe hij verbonden is. Zullen echter orde en geregtigheid inderdaad heerfchen in eenen Staat , en alzoo tevens de ware
burgerlijke vrijheid niet flechts mogelijk , maar werkelijk aanwezig zijn, dan moet er een waarborg wezen
tegen . kwalijkgezinden ; er moet zekerheid zijn , dat
kwaad-willigen de aangewezene grenzen niet ílraffeloos
kunnen. overfchrijden, en te dien einde moeten de goede
.wetten door eene genoegzame magt worden ten uitvoer
gelegd en gehandhaafd; er moet een bewind zijn , voorzien van de noodige kracht, om de uitoefening van
ieders bijzondere vrijheid binnen de afgebakende grenzen
te houden , en ieder,, die het onderneemt dezelve te
overfchrijden , te weêrflaan en te ílrafen. Want waarachtig is het Apostolisch gezegde, dat „ de Overheid
„ niet den goeden tot vreeze is , maar tot ftraffe der-_
„ genen die kwaad doen." De kwalijkgezinden moetenbedwongen worden ; den welgezinden behoeven door de
wet flechts de grenzen zijner vrijheid aangewezen. te
worden , en hij zal gewillig zich binnen dezelve hou-.
den. En juist omdat eene algemeene welgezindheid ,niet"
lean worden vooronderfteld , is het aanwezen eener vol„
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doende magt noodwendig tot handhaving der wetten en
daardoor der algemeene burgerlijke vrijheid.
Doch ook de beste wetten, door eene voldoende magt
gehandhaafd en ten uitvoer gelegd , verwezenlijken die
vrijheid nog niet in den hoogalen zin; zij maken dezelve
Hechts mogelijk; zij verfchaffen derzelver genot nog niet.
Zal zij werkelijk algemeen worden ondervonden en gefinaakt , dan moeten die wetten algemeen en vrijwillig
worden nageleefd en in acht genomen; dan moeten eigen
inzigt van de noodzakelijkheid der wettelijké beperking ,
erkentenis der billijke regten van anderen en eerbied
voor dezelve, hartelijke zucht voor het welzijn van het
ligchaam des Staats en van alle deszelfs leden , of althans liefde voor orde en geregtigheid , de burgers nopen, om bereidwillig zich binnen de aangewezene grenzen te houden. Want hij , door wien dit laatíie flechts,
gefchiedt uit vrees voor de handhavende magt , hij gevoelt zich niet vrij, maar gedwongen; en naar mate
meerderen door deze beweegreden gedrongen handelen ,
naar die mate is de burgerlijke vrijheid niet minder, maar
wordt zij minder genoten. Alzoo is burgerlijke vrijheid
ten naauwfte met zedelijkheid, met zedelijke vrijheid
verbonden. Slechts daar, waar de laatfte aanwezig is,
kan de eerfle volkomen zijn. Doch ik kan en behoef
dit gewigtig en heerlijk verband hier niet verder te ontwikkelen. Wij hebben gevonden, wat wij zochten; het
antwoord, namelijk, op de vraag naar den aard en het
wezen van burgerlijke vrijheid. Het is ons duidelijk
geworden; zij beflaat daar, waar goede wetten , door
eene genoegzame magt gewaarborgd, gewillig worden
nageleefd; zij is of wordt volkomener, naar mate de
wetten beter,, derzelver waarborg zekerder,, derzelver
opvolging algemeener en vrijwilliger is. En wie derhalve zoodanige vrijheid voor zich en voor anderen ver
haar opregtelijk en naar vermogen zoekt te be--langt,
vorderen, hij is de ware Liberaal in burgerlijken zin,
de wezenlijk vrijgezinde burger.
Misfchien zullen fommigen uwer de genoemde vraag
,

ALS BURGER.

163

nog niet voldoende beantwoord achten, en verlangen,
dat tevens bepaald worde , door wien of wie die wetten
moeten zamengeíleld worden; hoedanig zamengefleld de
magt moet zijn, aan welke derzelver handhaving wordt
toevertrouwd; of deze magt met de wetgevende een
daarvan afgefcheiden behoort te-zelvig,rndof
wezen , en dergelijke. Ik zal mij zorgvuldig wachten, op
de laatfle vragen beflisfend te antwoorden. Bekwameren
dan ik hebben gemeend zich van die beflisfing te moe
onthouden. Eenige algemeene beginfelen en regels-ten
kunnen zekerlijk met gerustheid worden gegeven.
Iedereen toch zal toellemmen , dat , zullen de wetten
aan derzelver . oogmerk beantwoorden, de invloed van
dwaling en hartstogt bij derzelver vervaardiging zoo
veel mogelijk moet worden geweerd; dat kennis aan de omflandigheden , betrekkingen en behoeften van alle
leden, des Staats , en belangftelling in deszelfs algemeenen
welfland, den wetgever niet mogen ontbreken; dat wijsheid en regvaardigheid in hem onmisbare eigenfchappen
zijn; en geen verflandig mensch voorzeker zal de ver
dezer noodzakelijke eigenfchappen 6f in één en--enig
kel mensch 6f bij die groote meerderheid zoeken , aan
welke uit den aard der zaak uitgebreide kennis , hoogere
befchaving en warme belangftelling in het algemeene
welzijn ontbreekt. Ook zijn het even onbetwistbare.
waarheden , dat de eenheid der uitvoerende magt derzelver veerkracht en fnelheid vermeerdert; dat derzelver
geheele uitfluiting van de wetgeving haar gezag verzwakt, hare belangllelling in de uitvoering der wetten
vermindert ; dat het zamenflellen dier magt het gevaar
van ontaarding en misbruik afleidt, althans minder
maakt, en meer dergelijke algemeene hellingen , welker
toepasfing op bijzondere Staten door derzelver verfchillende gefteldheid wordt gewijzigd en door de onder
moet worden geleid. Ik kan dus die vragen-vindg
evenmin hier beantwoorden als ik zulks behoef of behoor
te doen. Het gegeven antwoord bevat, gelijk ik meen,
dat, wat noodzakelijk, ja onmisbaar is tot het daar,
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flehen der burgerlijke vrijheid , en befchrijft derzelver
eigenlijke wezen.
Maar (vraagt men verder) doet dan de aard en vorm
der regering tot de burgerlijke vrijheid niets af? Behooren tot dezelve niet de vrijheid van drukpers , van
onderwijs , van handel , de vertegenwoordiging en derzelver verkiezing , de Jury, de verantwoordelijkheid
der Ministers en andere vrijheden ? — Laat mij u kort
maar onderfcheidenlijk antwoorden.
De vorm van bewind Raat in verband met de vrijheid,
meer ontkennend echter dan heilig. Eene volílrekte alleenheerfching zoo wel als eene Ochlocratie (gepeupelbewind, zoogenaamde volksfouvereiniteit) maakt derzelver beflaan onmogelijk , omdat daarbij noch regtvaardigheid , noch zekerheid kunnen plaats vinden. De overige bewindsvormen echter ílaan met de burgerlijke vrij
geen regtflreeksch verband , noch oefenen op de--heidn
zelve overal en altijd denzelfden invloed. Gefchiedenis
en ondervinding leeren , dat niet altijd, hoewel toch dik werf , in conflitutionele Koningrijken , maar nog minder
doorgaande in Republieken en onder eene Democratie, de
meeste burgervrijheid heerschte. Wat de vrijheid van
drukpers , van onderwijs en van den handel betreft, deze
behooren tot het wezen der burgerlijke vrijheid, als zijnde
de onbelemmerde ontwikkeling en aanwending van vermogens en krachten ; maar ook deze , gelijk de natuurlijke vrijheid in 't gemeen, zijn onderworpen aan- die beperking , welke de billijke vrijheid van allen en het heil
van den Staat vereifchen. De overige ílraks genoemde
vrijheden , door de nieuweren onder den naam van
fiaatkundige vrijheid begrepen , behooren niet tot het
wezen der burgerlijke vrijheid. Zij zijn niets meer dan
middelen en wegen,, om dezelve te verwerven of te
verzekeren. Zoo moet en kan, bij voorbeeld, de volks
medewerken tot het uitvaardigen-vertgnwodi
van goede wetten; de Jury en de onafzetbaarheid der.
regters kan , derzelver handhaving en de uitoefening
des regts bevorderen; de verantwoordelijkheid der Ministers firekt om de ontaarding en te groote uitbreiding
,
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der uitvoerende ragt te voorkomen. Maar, ik herhaal
het, die vrijheden zijn flechts middelen, en dezelfde
middelen zijn overal noch altijd aanwendbaar: Zij behooren niet tot het wezen der burgerlijke vrijheid, en
kunnen loms geheel of gedeeltelijk gemist worden. En
even zoo min behoort tot dezelve volkomene gelijkheid
van vermogen, íiand en bezittingen onder de burgers.
Integendeel, de vrijheid moet juist het bezit en gebruik
van derzelver aanwezige, zoo zeer verfchillende, mate
verzekeren en waarborgen. Gelijkheid, ja, is onmisbaar
tot vrijheid, maar gelijkheid van allen voor de wet, gej
lijkheid in het onkreukbare en heilige der door de wet
toegewezene regten.
Het verlangen en trachten derhalve naar eenen bepaal
regeringsvorm , bij voorbeeld naar de Republiek,-den
behoort zoo mini als het verlangen en trachten naar de
opgenoemde vrijheden noodzakelijk tot de ware vtijge
zindheid ; men kan ook zonder hetzelve ten volle den
naam van Liberaal verdienen; men kan de initelling dier
vormen bejagen, en echter van ware Liberaliteit verre
verwijderd zijn getuige de beruchte Unie onzer naburen ;. en hij is inderdaad dien naam onwaardig , die gei
noemde vrijheden niet als middelen en wegen tot vrt{;
heid flechts waardeert , maar als het doel zelf die na=
jaagt, of ook zonder eenige beperking dezelve verlangt;
want, wij zagen het, de ware Liberaal is hij , die; waté
vrijt eid zoekt , en ware burgerlijke vrijheid is zondèr,
wettige beperking mogelijk noch denkbaar.
Doch zietdaar mij reeds genaderd tot de refultaten Vaa
het verhandelde , met welker hóofdzakelijke en beknopte
ontwikkeling ik mijne Rede wensch te beiluiten.Regt en orde zijn van ware burgerlijke vrijheid onaf
onmisbaar, en hij fl-ecÏr s-kheidlj,torzvban
kan dus in waarheid liberaal zijn en heeten, die beide
onvoorwaardelijk liefheeft , zoekt te bewaren en te bèvorderen, en des hoods bereid is aan derzelver behoud
een deel der vrijheid op te offeren.
Geregti-gheid , orde en alzoo burgerlijke vrijheid kun.
1\IJt citLw. 1834. No. 4.
m
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nen alleen dáár plaats vinden, waar goede wetten onbepaald heerfchen. De ware Liberaal is dus hij, die deze
heerfchappij bij zichzelven en anderen zoo veel mogelijk
bevordert, natuurlijk altijd door regtvaardige middelen en
langs wettige wegen , en wel bepaaldelijk door naar
zijn vermogen daartoe mede te werken, dat de wetgeving
aan regtvaardige en wijze mannen worde toevertrouwd
en van gebreken meer en meer gezuiverd ; door ,zich aan
te fluiten aan, en de magt te flijven van het gezag , dat
die wetten handhaaft , en door de vrijwillige en gemoedelijke gehoorzaamheid aan de wetten bij zichzelven en
bij anderen te bevorderen, 't welk gefchiedt door het
verwerven en verbreiden van kennis en deugd.
Dewijl tot verkrijging en bevestiging der burgerlijke
vrijheid zekere vormen der flaatsregeling grootelijks bevorderlijk kunnen zijn , fielt de wezenlijk vrijgezinde op
dezelve hoogen prijs , en tracht tot derzelver invoering
of behoud mede te werken, nimmer echter onvoorwaardelijk, maar flechts dán , wanneer hij van derzelver nuttigheid voor den Staat, waarvan hij lid is, in gemoede
zich overtuigd houdt. Dat hij echter ook hierin íleeds
den wettigen weg bewandelt, veriloring der orde en
fchending -der regtvaardigheid met zorg vermijdt, behoeft
geen vermelding.
Toetfen wij nu daarentegen aan den gegevenen maat
af het regt, waarmede velen zich Liberalen noemen-ft
of door anderen genoemd worden , wij ontdekken dan ,
dat velen ten onregte dien naam dragen. Ik zal niet alle,
maar flechts de voornaamfle opnoemen.
Onnaauwkeurig , tot misbruik leidende en gevaarlijk is
de befchrijving van het Liberalismus , „ als beflaande
in de zucht en het pogen , om aan het rustende en
ftilflaande beweging en voortgang te verfchaffen ," door
den beroemden KR U G gegeven. Zekerlijk zijn de wetten nergens volkomen , en overal, zoo wel als de overige
inrigtingen , die de vrijheid vermeerderen en verzekeren ,
voor verbetering vatbaar; ja zij vorderen zelfs wijziging , naar mate van den vooruitgaanden ílaat van ver
befchaving eens volks en de verandering van-lichtnge
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deszel£s onderlinge betrekkingen. Het verlangen en, po
naar die verbetering en vooruitgang behoort dus-gen
tot de ware Liperaliteit., maar maakt niet haar wezen
uit. Vrijheid , ware vrijheid wenscht en verlangt zij ;
maar deze wordt niet altijd door beweging en voort
bevorderd. . Ten hoogfle kunnen deze niets meer-gan
dan de vrijheid uitbreiden en vermeerderen; wanorde ,
daarentegen , onregt en onzekerheid vernietigen dezelve
geheel en zeker, en er kunnen dus tijden en omílandigheden komen, waarin de ware Liberaal zijn verlapgen naar vermeerdering der vrijheid door vooruitgang
en beweging opoffert aan de zucht om . de voorhandene te verzekeren en te behouden , en dus tijdelijk den
voortgang tegenwerkt, bij overwegend gevaar van de
wanorde en onveiligheid daaruit te verwachten. Tot
welk fchromelijk misbruik overigens deze bepaling henen
voert , getuigt de parti du mouvement in Frankrijk ,
met den naam van Liberalen prijkende.
Even verkeerd is het, eene kenmerkende eigenfchap
van den Liberaal, zoo niet diens wezen, te ftellen in
de wettige tegenwerking der befluiten en handelingen
van het bewind. Immers een gezaghebbend en krach
bewind is noodzakelijk tot handhaving der wet--tig
ten , door welke de vrijheid beílaat ; deszelfs gezag en
kracht vordert verílerking , niet verlamming. Evenwel
die wederfland behoort tot de Liberaliteit, zoodra het
bewind toont de wetten gering te achten, derzelver
verkrachting te beoogen, en alzoo door willekeur de
vrijheid der burgers te bedreigen; ja zelfs ook dan ,
wanneer het bewind, ter goeder trouw, eenen voor de
vrijheid gevaarlijken weg bewandelt. Zoodanige wederiland kan dus fomtijds, maar moet niet altijd den
Liberaal kenmerken, en mag nimmer den eerbied, aan
het bewind verfchuldigd, uit het oog verliezen of bij anderen verzwakken, maar behoort waardig, voorzigtig
en befcheiden te wezen. Waar echter de regering onmiskenbare blijken geeft van eerbied voor de wetten en
voor de daardoor gewaarborgde vrijheid der burgers,
M2
,

,

168

OVER DEN WARJN LIBERAAL

waar het die vrijheid befchermt en waardiglijk hand
haaft, daar is de ware Liberaal deszelfs oprcgte voor
fluit hij zich met warmte en kracht aan-ftaíder,n
coszelfs handelingen.
Ook zij , M. H. , zijn, indien onze befchouwing gegrond is ; de ware Liberalen niet , die de regten van
den mensch en burger beftendig op de lippen hebben ,
zelve voorgeven derzelver handhaving alleen te beoogen,
en anderen daartoe gedurig aanfporen. Niet omdat de
mensch en burger geene regten , heilige regten bezit ;
stiet omdat het onbetamelijk of ongeoorloofd is op derzelver handhaving prijs te Bellen, (wie zou zulks wilIen beweren ?) maar omdat met die regten onaffcheideiijk pligten zijn verbonden; omdat de regten van den
enkelen Hechts door de pligtsvervulling van allen ver
zijn; oimdat het dus eerst en voornamelijk piigts--zekrd
betrachting is , die de vrijheid uitwerkt en verzekert ;
omdat hij, die den mensch , zelfzoekend uit den aard,
alleen diens regten voorfpiegelt en tot handhaving derzelven aanfpoort , zonder evenzeer de pligten voor te
houden en tot pligtsbetrachting aan te fporen., tot oproer aandrijft, en de gevaarlijkíle vijand is der ware vrijheid.
Doch waartoe zou ik meer woorden verkwisten , om
aan te toonen , dat de Republikeinen , de Volksvrienden , ook de St. Simonisten en zoo vele anderen, die
onder veríchiliende fchoonklinkende namen zich als voor-Randers van het Liberalismus voordoen, niet tot de
ware Liberalen moeten gerekend worden ? Wij allen
toch , M. H. , gij zoo wel als ik, houden ons overtuigd, dat alle die fchoonklinkende namen niets anders
noch meer zijn 'dan maskers, maskers, die tot hulp en
bedekking moeten dienen van Bene zinnelijke zelfzucht ,
die de onontbeerlijke teugels van zedelijkheid en Godsdienst heeft afgefchud, die op het geloof aan God en
deugd en eeuwigheid met verachting nederziet, die daarom niets vuriger verlangt dan aardfchen rijkdom , roem
en aanzien , voor zich alleen die wereldfche grootheid
zoekt en najaagt, en , niet waarlijk Duivclfchen zin , uit
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het bezit dier grootheid zich heil voorfpelt, al 'moest zij
dan ook gevestigd worden op de puinen van de omgeftorte troonen en van het verbrande Europa, doorweekt van het bloed en de tranen van millioenen ons
gelukkigen !
Laat mij niet een paar korte opmerkingen eindigen.
De ware Liberaliteit is aan geen' fland of rang van
burgers noodzakelijk of uitsluitend verbonden. Allen
kunnen en moeten haar bezitten en aank.weeken ; maar
niet allen kunnen op dezelfde wijze haar openbaren.
Één Weg echter that voor allen daartoe open., Wij zagen het , de ho'ogfte burgervrijheid wordt dáár genoten , waar goede wetten het incest getrouw en willig
worden nageleefd. Vrijwillige gehoorzaamheid aan de
wetten en aan het bewind , zietdaar een onmiskenbaar
bewijs van ware Liberaliteit , dat de ambachtsman zoo
wel, als de eerfle dienaar van den Staat kan geven; zietdaar eene aanfpraak op den eernaam van waren Liberaal,
dien allen kunnen verwerven !
Er is eene leer, met Goddelijk gezag bekleed en geflaafd, die haren getrouwen volger de hoogste zaligheid
toezegt. Die leer fielt alle menfchen gelijk , ffeilit overeen met hunne waarde , en is op dezelve gegrond. Die
leer waarfchuwt Vorílen en Overheden tegen elk misbruik
van derzelver magt , ' en geeft den onderdaan eene düidèlijke en zekere aanwijzing der pligten , die hij omtrent
de Overheid en zijne medemenfchen heeft te vervullen.
Zij wekt niet kracht tot die vervulling op ; zij zoekt
de zelfzucht te beteugelen; zij kweekt ootmoed, nederigheid en liefde in het hart, en is alzoo de zekerde
weg tot erkentenis en beveiliging van ieders bijzoüdérèregten, van derzelver onbelemmerde uitoefening, en alzoo van de waarachtige vrijheid; ja, zij Beeft eene nog.,
hoogere, nog edeler vrijheid dan de burgerlijke tien geiemand, haar volger voorzeker is , in den.-volge.Z
hoogften zin, de ware Liberaal. Ja voorwaar, ook daar
-om
verdient zij den fchoonén naam, dien zij voert, den..
naam van Evangelie!
1831.
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DE TAREN•TULA.

De tarentula , gelijk ieder weet, is eene groote fpin ,
welke haren naam daarvan heeft , dat men dezelve in
de nabijheid van Tarenté het meest 'opgemerkt meen
te hebben. Zij komt echter overal in het zuidelijk-de
gedeelte van Europa voor. Bekend ook is het, welke
fabelachtige krankheden men aan haren beet toefchreef,
die door muzijk en dans genezen zouden moeten worden. De oberigten van een' in Spanje reizenden natuur
aangaande hare leefwijze, en bijzonder omtrent-kenr,
hare woning , zijn niet onbelangrijk te achten.
De tarentula houdt zich het liefst op aan opene ,
drooge , onbebouwde , zonnige plaatfen. Zij leeft, althans in haren ` volwasfen toeftand , onder den . grond ,
in eene woning , die zij zelve zich vervaardigt. Deze
verblijven van het dier zijn tot nu toe door de natuur
meestal zeer onvolledig en onnaauwkeurig-onderzkés
befchrevèn geworden.
De cilinderachtige , dikwerf een' duim middellijn hou
loopt meer dan een', voet diep in den-denga
grond, maar is niet altijd, gelijk velen beweerd hebben , loodregt. De bewoner van dit gebouw doet zich
als een vaardig jager en als een gefchikt bouwmeester
tevens kennen. Hij had niet alleen in de diepte eene
fchuilplaats aan te leggen , waar hij zich veilig aan de
vervolgingen zijner vijanden kon onttrekken ; dezelve
moest te gelijk eene wacht worden , van waar hij op
zijnen buit kon loeren en pijlfnel toefchieten. De ta
rentula heeft voor alles gezorgd. Het gat loopt eerst
wel regt nederwaarts ; maar vier of vijf duim beneden
den grond neemt de gang eensklaps eene wending zij
horizontale rigting , en gaat fpoedig-wáarts,ine
daarop weder lijnregt neder. Vooraan bij den hoek,
waar de gang zich wendt ; zit de waakzame fpin te
loeren , er, verliest den ingang van hare woning — hare
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huisdeur --- geen oogenblik uit het gezigt. Hier zag
ik hare oogen als diamanten vonkelen en als kattenoogen
in het duister lichten. Boven de opening is gewoon
buis of pijp aangebragt , die door de taren--lijken
tula zelve wordt vervaardigd, en waarvan nog geen
waarnemer melding heeft gemaakt. Deze pijp , inderdaad een bouwkunílig werk, verheft zich omtrent een'
duim boven de oppervlakte van den grond en heeft niet.
zelden twee duim middellijn, zijnde dus wijder dan
de gang zelf ; hetgeen fchijnt te moeten dienen , ' om
in het oogenblik , dat de fpin haren buit wil grijpen,
behoorlijke fpeelruimte aan hare klaauwen te geven. Deze
pijp beltaat hoofdzakelijk uit drooge , met een weinig
leem verbondene en zoo koning zaamgeftelde flukjes
hout , dat ze een' regtop flaanden toeftel vormen, die
van binnen een' hollen cilinder uitmaakt. Dit buitenwerk erlangt vooral hierdoor ftevige hechtheid, dat het.
van binnen met het eigen fpinfel van het. dier bekleed
wordt. Dit rag loopt het ganfche gebouw door, beveiligt den gang voor inftorting , houdt denzelven rein ,
en maakt het opklimmen in de vesting voor de fpin
gemakkelijker.
Dit bovenwerk komt echter niet altijd voor. Menig
heb ik verblijven van tarentula's waargenomen -mal,
alwaar geen (poor daarvan was te vinden , het zij dat
hetzelve door eenig toeval werd verftoord , het zij dat
de fpin niet overal de vereischte bouwftoffen vindt ; of
misfchien ontwikkelt zich de bouwkundige bekwaamheid
dán eerst volkomen in het dier ,' wanneer hetzelve • zot
vollen wasdom en rijpheid is gekomen. In de meeste
gevallen evenwel heb ik dit buitenwerk opgemerkt,
waarmede het dier meer dan één doel bereikt ; de fpin
beveiligt haar hol alzoo voor overftrooming, en voorkomt tevens, ' dat er vreemde , door den wind voortgedrevene , ligchamen invallen , die het gat eindelijk geheeL
veruloppen zouden ; maar het dient tevens tot een' val.
voor hare prooi, dewijl het een uitilek vormt , waarop-.
,

I74

vr. TAKENTUL L

muggen en andere infekten zich gaarne nederzetten. Trouwens , ook buitendien zijn de listen van dezen vluggen, onvermoeiden jager en roover, zoo het fchijnt, onuitputtelijk.
Ziehier eene korte befchrijving van de inderdaad ver
jagt op de tarentulc. IIet beste jaargetijde-makelij
hiertoe is gedurende de maanden Mei en Junij. Toen ik
de eerfle maal het onderaardsch verblijf der fpin ontdekte,
en mij overtuigd hield, dat hetzelve bewoond werd, dewijl ik het dier in de bovenfle afdeeling van zijn gebouw zag loeren, meende ik, om hetzelve magtig te
worden , het regtflreeks te moeten aanvallen en tot het
uiterfle vervolgen. Uren lang groef ik met een mes ,
om de fpin te vangen in haar hol; ik woelde den grond,
een voet diep en wel twee in het rond, om , maar zonder de tarentula te bekomen. Ik had fpade en fchop
moeten hebben, doch bevond mij te verre van menfchenwoningen , en nog bovendien in Spusnje. Ik was dus genoodzaakt, mijn plan van aanval te veranderen — ik nam
toevlugt tot list. Ik bewoog eersen grashalm met eene
kleine aar, vooraan den mond der opening, heen en weder ; weldra bemerkte ik, dat de fpin hare opmerkzaam
daarop vestigde en zich tot Benen aanval gereed-heid
maakte. Met afgemeten tred naderde zij de aar ; zacht
trok ik dezelve terug; zij fchoot toe uit hare fchuil--kens
plaats, en ik ftopte oogenblikkelijk het gat en fneed haar
den terugtogt af. Dan toonde zich de tare^itula telkens
zeer verlegen ; hare pogingen , om te ontkomen , waren
zeer averegts , en ik wist haar eindelijk in een papieren
peperhuisje te krijgen. Het gebeurde echter ook meermalen , dat zij de list fchcen te bemerken, of misfchien
niet hongerig genoeg was; dan bleef zij onbewegelijk aan
hare deur zitten , en haar geduld was grooter dan het
mijne. In dit geval ging ik op de volgende wijze te werk:
ik merkte de rigting van den onderaardfchen gang op ,
en flak dan een mes met geweld fchuins in den grond ,
om alzoo aan het dier den terugtogt af te fnijden; dit
mislukte mij zeldw. Op deze wijze ving ik foms vijftien
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tare ula's in één uur, B L iv I U S verhaalt, dat de
boeren in eenige ftreken van Italië, om de tarentula te vangen, voor derzelver woning het gonzen van eene vlieg
door middel van een' haverhalm weten na te bootfen.
Offchoon de tarentula bij het eerfte Bezigt , vooral
wanneer men haren beet vreest , zich afzigtig en wild
vertoont , zoo is zij evenwel ligt te temmen. Ik zelf heb
er eene een half jaar lang levend ' gehouden. Zij gewende
fpoedig aan haren glazen kerker,, en nam binnen kort
mij de vliegen af, die ik haar toereikte. Zij zoog niet,
gelijk andere fpinnen , dezelve alleen aan den kop uit ,
maar verílond die geheel , en wierp naderhand de harde
deelen bij flukken weder uit. Na het eten fcheen zij
gewoonlijk zich te reinigen — zij flreek met de voorfte
pooten de voeldraden en kinnebakken af,, en bleef dan
eenigen tijd onbewegelijk zitten, Ik had gelegenheid ,
om op te merken , dat het dier negen dagen en nog
langer kan vasten.
Ten befluite wil ik nog eenen kampilrijd tusfchen
twee tarentula's befchrijven. Ik plaatile twee volwasfene , flerke mannetjes in een wijd glas. Nadat zij eenige
malen , eenen uitweg zoekende , in liet rond geloopen
hadden , namen zij , als op een gegeven teeken , cane
krijgshaftige houding aan. Tot mijne verwondering zag
ik , dat zij deftig op hare aciltcrpooten zich opri gteden
en zoo elkander de borstlèhilden toekeerden. Nadat zij
aldus elkander wederzijds twee minuten waargenomen ,
en buiten twijfel dreigende blikken, welke de mmijne ontgingen , toegeworpen hadden , vlogen zij op elkander
toe, floegen de pooten in elkander, en zochten elkaiader niet de haken der kinnebakken te treffen. IIierop
nu , liet zij dat ze vermoeid waren , het zij dat haar
krijgsgebruik het zoo medebrengt, had een wapenílilftand plaats -- de krijgers lieten los , en verwijderden zich
een weinig van elkander. Ik herinnerde mij , dat bij de
zonderlinge gevechten der katten dergelijke rustpunten
plaats hebben, Doch het duurde niet lang , of de belde
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tarentula's vielen op nieuw met heviger woede op elkailder aan. Lang bleef de- overwinning twijfelachtig -- ein
kreeg de eene fpin ecne doodelijke wonde aan den-delijk
kop , viel neder,, en werd terf'ond door de andere ver
B A G L I VI U S maakt melding van deze
-flonde.Rs
arachnomachie (fpinnenf'rijd) , maar befchrijft dezelve
niet nader en zegt alleen : „ Wanneer twee tarentula's
te zamen opgefloten worden , brengt de eene de andere
om en eet dezelve op" — en dit ftrekt dus ter bevestiging van mijne waarneming.

AANKOMST VAN NAPOLEON OP HET EILAND ST. HELENA.

(Naar het Engelsch van T. H. BROOKE, Esq., History of

the Island of St. Helena, etc. London, 1824.)

li

et zoude moeijelijk zijn, de verwondering te befchrijven der
bewoners van dit kleine Eiland, toen de oorlogsfloep Icaurus
voor St. Helena aankwam, en de tijding bragt, dat N A P O L E O N
B U O N A P A R T E gevangen genomen, en nog maar weinige dagen ,zeilens van dat Eiland verwijderd was. Doch hoe ver
bewoners ook waren over deze onverwachte-wander
gebeurtenis, zoo waren zij niet minder bekommerd over de
gevolgen, welke er voor hen uit zouden ontf'aan , dat St.
Helena beftemd werd tot eene gevangenis voor den Exkeizer.
De Gouverneur WILES had deswege nog hoegenaamd geen
berigt ontvangen, noch officieel, noch onderhandsch , en de
Kapitein zoowel als de Officieren van den Icaurus wisten
niets anders van de voorgenomene befchikkingen, dan alleen,
dat het 2de 'Bataljon van het 58í1e Regement ingefcheept was
op het eskader, dat B U O N A P A R T E begeleidde. De gevglgtrekking, die men er uit afleidde, was, dat het Eiland zoude
komen onder het onmiddellijk bef'cuur van de Kroon ; en ver
waren de gisfingen omtrent de wijze , waarop door-fchilend
het Engelsch Gouvernement zoude worden befchikt over de
Burgerlijke en Militaire Autoriteiten, welke door de Compagnie waren aangefteld. Doch daarbij bleek het ten duidelijkíte, hoezeer men deel nam in het It, dat den Gouverneur
konde wachten, en hoezeer men vreesde voor de verwijde-
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ring van eeu man, die, door bevredigende, billijke en
verlichte maatregelen, de achting en eerbied zijner onder=
hoorigen had verworven. Weinige dagen, echter, maakten
een einde aan die onzekerheid.
Op den 15 October 1814 liet Z. M. fchip Northumberland, voerende de vlag van den Vice- Admiraal Sir
GEORGE CoCKBURN, op de reede het anker vallen, aan
boord hebbende den verwachten buitengewonen perfoon,
met en benevens den Maarfchalk B E R T R A N D en de Gravin zijne Echtgenoote, den Graaf en de Gravin M O N T H Or, ON, den Generaal G OUR G A U D; den Graaf LAS CASA S
met zijn' zoon, en acht bedienden.
De Vice-Admiraal landde dadelijk , en, na eene zamenkomst met den Gouverneur WILES , keerde hij terug aan
boord, begeleid door dezen laatfien, die een bezoek vats
pligtpleging bij NAPOLEON aflegde.
Men had nu de zekerheid bekomen, dat St. Helena zoude
blijven in de magt en onder het beftuur ' der Compagnie i
maar onderworpen aan zoodanige tusfchenkomst der wet.
geeing en der Ministers van den Koning van Engeland, als
noodig mogt zijn ter bereiking van het voorgeftelde .doel y
gedurende den geheelen tijd, dat het. Eiland eené zoo belangrijke beftemming. zoude behouden. 's Konings Minis.
ters , als verantwoordelijk aan de natie en aan Europa voor
de veilige bewaking • van N A P O L E O N, moesten diensvolgens ook de magt hebben, om dengenen aan te wijzen ,
aan wien die bewaking konde worden opgedragen; ook oordeelde men het noodzakelijk, dat die zelfde perfoon zonde
worden bekleed met het Burgerlijk en Militair oppergebied
op het Eiland.
De Luitenant- Generaal Sir HUDSON L O W E daartoe zijnde uitgekozen, benoemde de Raad van Directeuren der
Compagnie denzelven tot Gouverneur van St. Helena, om
den Gouverneur WILES te yervangen. Tot aan de overkomst van den nieuw benoemden Gouverneur werd de bewaring van NAPOLEON uitf uitend opgedragen aan Sir GE ORGE C O C K D U R N, welke den Staatsgevangene had overgebragt; en daar nu alle militaire maatregelen meer of min
met die bewaring in verband moesten worden gebragt, zoo
verkreeg deze ook tijdelijk het opperbevel over de troepen.
De aankomst van het gezegde Bataljon, met detache.
inenten van andere troepen, bragt de bepaling in werking,
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waarbij het algemeen Martiaal gezag werd overgebragt van
het Gouvernement der Compagnie op den oudíten Officier,,
dienst doende op het Etablisfement, en alzoo op Sir GE ORGE B ING I-I AM, de oudfle aanwezige Kolonel, doch welke zich niettemin, uit hoofde der omílandigheden, altijd als ondergefchikt bleef befchouwen aan Sir GE O R GE
GOCKBURN.

Eene dusdanige verandering in den toefland van het Eiland
ging natuurlijk vergezeld van groote en buitengewone uitgaven, voor welker beftrijding tusfchen de Kroon gn de
Compagnie bepaald werd , dat de Compagnie jaarlijks eene
fom zoude betalen, gelijkilaande met de gemiddelde lasten
van de drie voorgaande jaren, en dat alles, hetgeen daar
zoude worden bekostigd door-enbov digwas,
de

Kroon.

Op den avond van den 17 October landde NAPOLEON.
Hij ging te voet naar het huis, dat voor zijne ontvangst.
Evas in gereedheid gebragt, vergezeld van Sir GEORG a
E O C K BURN, en in tegenwoordigheid van een' zoo grooten toevloed van menfchen, als misfchien nooit te vóren
pp St..Hélena had plaats gehad.
Vroeg in den volgenden morgen verliet N A P O L E ON te
paard de flad, en reed, in , gezelfchap van Sir GE 0 R G K
en Graaf BERTRAND, naar Longwood, alwaar hij het ontbijt nam niet den Kolonel en Mevrouw S K EL T o N. Men
ynerkt op, dat hij zijn genoegen te kennen gaf over de
keuze der plaats voor zijn toekomflig verblijf, alsmede dat
biij verlangde dadelijk bezit 'te nemen van het huis. , Hij
,Werd echter weêrhouden van daarop aan te dringen, toen
men hem het ongerijf voorílelde, 't welk het gezin van
den °. Luit.- Gouverneur zonde ondervinden, bij eene zoo
piótfelinge ontruiming. IIij keerde toen terug naar de flad;
maar.,. ítilhoudende aan de plaats , genaamd de Braamftruiken , alwaar het verblijf was van den Heer B A L C o M B E ,
verlangde hij dáár te verblijven , en een zomerhuis , hetwelk afgezonderd van het woonhuis gelegen was , te betrekken^, tot dat Longwood voor zijne ontvangst in gereedheid
z®ude zijn gebragt. Aan dit verlangen werd dan ook da
.voldaan. Aldaar brags NAPOLEON menigwerf den-delijk,
avond door in gezelfehap van de familie des huizes , befle uit den, Heer en Mevrouw B At. C o VI BE en twee
dochters, van welke de eene 16 en de andere 14 jaren oud
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was. In zeer korten tijd was de terughouding , welke in
hunnen omgang plaats had, geheel en al geweken, en namen ook de jonge Dames , ten opzigte van den voormaals
zoo magtigen beheerfcher van het vaste land van Europa,
geene meerdere pligtplegingen in acht , dan die bij eiken
anderen meer gewonen gast gebruikelijk zouden zijn geweest.
MISLUKTE PROEVE VAN EEN' PSYCHISCHEN THERMOMETER.

-- ut pueris olim dant crustula blandi
Doctores, clemente velint ut discere prima. (*)
HOR.

E

en poëet, die onder eene flesch champagne eene aetherifche liefde bezingt, en een vrek, die bij een glaasje koud
water zijne fchijven in de ijzeren kist aangaapt, zijn ongetwijfeld een paar groote uiterflen, die niet. oneigenaardig
bij ' de temperatuur van kokend water en het vriespunt voor
de kwik kunnen vergeleken worden. Gul moet ik bekenn
dat ik mij dood afgepijnigd heb, om voor de tus'--ne,
fchenliggende punten even doelmatige perfonen en perfoonstoeftanden te vinden; en even gul moet ik belijden, dat
ik daarin het meeste baat gevonden heb bij mijne oude
kat , een dier van de wispelturigile geaardheid , beurtelings
kalm en razend, flaperig en fcherpzinnig, fpinnend en lol
hevig zoo in liefde als in haat , voo-rbeeldeloos ge--lend,
duldig en weergaloos opvliegend, minzaam en hatelijk, bekoorlijk als zij den flaarr bevallig om de zachte voorpooten
krult , en afgrijfelijk als zij na eene fluimering de affchuwelijke klaauwen uitrekt en den grijnzenden mond tot een
gillend miaauwen openfplijt. Als ik dat alles zoo gadefloeg,
heb ik wel eens in geestvervoering uitgeroepen: 0 kattenkennis, bron, onuitputtelijke bron van menfchen kennis !
.

Extra koud.
Mijne lieve vrouw, een wijfje uit duizende, heeft onze
oude Pallas fchandelijk verwend. Het dier is daardoor zoo
ongevoelig geworden voor het roggebrood , dat , als ik haar
(*) De fcherpzinnige lezer gelieve zelf de apodofs van
dit motto te maken.
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een (ukje voorhoud, zij , met de zigtbaarfle teeketten van
minachting, den uitgerekten kop terugtrekt, Ziedaar het
extra koud van Reaumur, of, wil men lager peil, het
nulpunt van Fahrenheit ! Ik bid u, waarde lezer, volg nu
mijne wijsgeerige redekaveling met de vereischte oplettendheid.
Roggebrood is een goed, althans voor eene kat; de kat
trekt voor dat goed den neus op, en houdt dus het goed
voor kwaad. Hierdoor wordt echter roggebrood voor de katten in 't algemeen geen kwaad, maar voor mijne kat in 't
bijzonder wordt het een fchijnbaar kwaad; hetgeen alleen is
toe te fchrijven aan een' ziekelijken zielstoefland van mijne
Pallas. Brengen wij dit van katten op menfchen over , dan
opent zich een wijd veld voor de fchoonfle befpiegelingen.
Helaas, helaas, en nog duizendwerf helaas , hoe oneindig
is het aantal waarachtige 'goederen , die de mensch in zijnen
waan voorbijziet, geringacht, minachtend van zich werpt,
zoodat hem vaak het leven, die voortreffelijke fchool der zelf
een' last wordt, zwaarder dan de hemelen-verdling,to
voor de fchouders van Atlas. Ik weet niet, waarde lezer,
hoe gij er meê ftaat; maar als ik mij herinner, welk een Midas ik in mijn vorige leven geweest ben, hoe ik mij door
den uiterlijken fchijn der dingen heb laten verfchalken , hoe
weinig ik tot derzelver ware wezen doordrong, hoe onnoozel
ik het tjilpend gepiep der Pansfluit boven de fchoone accoorden van de lier van Phoebus de voorkeur gaf, dan ontglipt
zycht op zucht mijne borst, en met een fmartelijk gevoel
•ontfnapt mij de vruchtelooze bede:
0 fa praeteritos referat mihi .Tupiter annos! (*)

Het leven is zoo fchoon Voor hem, die het goede niet
voorbijziet, zoo nachtelijk donker voor die, uit dwaze vooringenomenheid met het fchijngoede, zich aan het kwade
hecht, met minachting van 't geen waarlijk goed is. Vandaar
dat wij beurtelings gloeijen van ijver voor het goede , en zoo
koud, zoo ijskoud zijn, als ware ons hart de pool der aarde.
Zoo fnerpend koud moet het, dunkt mij , onafgebroken zijn
in het gemoed van den dorflenden vrek , van den onverzadelijken eerzuchtige, van den toomeloozen wellusteling, of
van alle die weinigen, die zoo laag beneden hei peil der menfchelijkheid gezonken zijn, dat zij vallen en niet weder op(*) 0, dat mijn levensvloed van nieuws begon te vloeijen !
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ƒtaan, om zich voortdurend te blijven wentelen in het vuile
(lijk, slat hunne ontembare driften rondon hen hebben opgehoopt. Maar fl. — anders zoudt gij waarlijk denken, lieve
lezer, dat ik fermoenen wilde houden , en ik houd liefst tegen niemand fermoenen dan tegen mijzelven.

Felle vol st.
Om dan tot mijne kat terug te keeren. Meermalen heb ik
met mijne vrouw ernilig gekibbeld over de middelen, om her
dier tot zijn' pligt te brengen. „ Vasten, lieve beste," zeide
ik dan, „ geloof mij, vasten is het eenige middel, om.den
„ lekkerbek te genezen. Zij zal er te beter om muizen, en
„ het verfmade zwarte brood zal in hare oogen in fmaak en
„ waarde rijzen." Om nu niet te gewagen van de welfprekende, gemoedelijke woorden mijner vrouw ter verdediging
van Pallas , mijn vast-fystema werd opgevolgd, met dien
gelukkigen uitflag , dat poes , na verloop van vierentwintig
uren, met een bedenkelijk gezigt, en na een paar malen gefniesd te hebben, eene vrij aanzienlijke fneê roggebrood nuttigde. De walging tegen het goede, zoo dacht ik bij mijzelven, heeft bij het dier plaats gemaakt voor eene met tegenzin
gepaarde waardering van hetzelve. Gevonden ! gevonden! dit
is de felle vorst in het verbeterde kattengemoed.
Mijn buurman de Apotheker heeft de gewoonte, over alles
een goedkeurend of lakend oordeel uit te (preken , al heeft
hij ook van de zaak geen de minfle kennis. De woorden een
brillant werk zijn hein in den mond bellorven. Door zijne
tusfchenkomst heb ik ervaren, dat nu wijlen Mejufvrouw
VAN MERItEN over het Nut der Tegenfpoeden een lijvig
kwartijn in verzen heeft laten drukken, 't welk, volgens zijn
zeggen, een heerlijk, kostelijk werk zijn moet. Ik heb het
dan ook willen koopen; maar mijne vrouw vond beter, voor
dat geld een dozijn vaderliefjes voor onzen kleinen jongen aan
te fchaffen, en zoo hebben dan, na lang wikken en wegen,
de vaderliefjes de werken van gezegde Jufvrouw verdrongen.
Al mijne moeite, om uit mijn' buurman iets omtrent den inhoud van dat werk te lokken, is , helaas , vruchteloos gebleven. Zoo veel alleen ben ik te weten gekomen, dat het,
zoo mijn zegsman zich niet heeft vergist , twaalf boeken bevat , in fchoone alexandrijnen; dat de aanvang ítatig, en het
flot treffend is. Intusfchen ben ik door al dat vergeefsch vragen op het denkbeeld gekomen, om den titel als eene boo-
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gere magtsvergelijking te befchouwen, en den inhoud val,
de twaalf boeken als meetbare wortels , of, zoo iemand dat
fours onduidelijk vindt , als een' zeer íterken fpiritus, die als
't ware met een' zuiveren waterplas. van alexandrijnen is aan
Kom , ik wil eens beproeven dien fpiritus op mijne-gelnd.
wijze aan te lengen.
Als fchijngenov de eenige bron is onzer genietingen, en het
oog der ziel door de dikke wolken der zinnelijkheid zoo digt
is overtogen, dat het als in een' fikdonkeren nacht geplaatst is, dan is er een form noodig, om die wolken te
verflrooijen, en, tusfchen de dikke nevelen door, een' licht
waarheid in het lang geblinddoekte zielsoog te doen-fralde
vallen. Pijnlijk is die lichtilraal voor het flaapzieke zielzintuig ; pijnigend , maar heilzaam, als de fcherpe fnede van
het mes des kundigen wondheelers.
Gij hebt mij zeker al wel begrepen, waarde lezer, en
zult wel met mij gelooven, dat de thermometer van extra
koud op felle vorst gerezen is. Die her noodig heeft, kan
intusfchen mijn' aangelengden fpiritus gerust innemen.

Vorst.
Eenmaal van mijne Pallas uitgegaan zijnde, kom ikdaaröp
terug, in fpijt van de les , dat men een onderwerp niet
moet uitputten:
Le- fecret d'ennuyer es: celui de tout dire.
zegt VOLTAIRE , dien men de kennis van het geheim, om
onderhoudend te zijn, even min zal ontzeggen, als men hem
de lage kunst, om ten koste van waarheid en zedelijkheid
geestig te zijn, moet toekennen.
Poes is dan nu door mijne tucht zoo ver gekomen, dat
zij meteen' betamelijken lust haar fchamel brood oppluist.
Het is echter nog maar eene waggelende fchrede op haren
weg tot zelfvolmaking. Een enkele fnipper rookvleesch
brengt haar vaak weder ten val, en, fchoon zij zich moedig weder oprigt, fchoon zij niet meer tegen het kostelijke
voedfel fniest, ontbreekt haar echter nog die gemoedelijke
tevredenheid-, die fpinnende zalving, die aan de regtmatige
waardering van het goede onaffcheidelijk verbonden is. Slaperig en onverfchillig wentelt zij zich als een bal ineen ,
en verwaarloost hare poezelige pootjes, die de zacht po-
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lijstende roskam der fcherpe tong niet meer doet glimmen.
Men ziet het het dier aan, dat nog geen enkele vonk van den
zacht flèvenden gloed van den levenslust haar inwendig ver
Ach! wat al leeds fchuilt er niet in het ellendig over--warmt.
fchot eener garnalen-pastei ! Deze en deze alleen was voor
liet arme dier het lokaas tot het kwade , waaronder de pijn
naar het verbodene en van walging te--lijkeangvust
gen het goede verborgen lag. Het zal wel onnoodig zijn,
hier eene epifode te maken ; en de fcherpzinnige lezer heeft
reeds ingezien, dat, nevens de toegevendheid mijner vrouw,,
de weinige omzigtigheid mijner dienstbode in het wegbergen
van een overfchot van den vorigen avond de treurige aanleiding gaf tot den diephedorven' zielstoelland van onze Pallas.
Gelukkig is zij er nu eenigermate van teruggekomen, en dit
is al zeer veel.
't Is veel, uit 't flijk zich op te rapen,
Waarin de booze lust ons vallen deed.
't Verdoofd gevoel moog blijven Ilapen ,
Wel hem , die flechts een fchrede voorwaarts treedt ,
Dien tegenfpoed in 't ende doet ontwaken,
En beven voor den Hydra, die zijn kaken
Afgrijslijk opfpert tot een' wisfen beet!
0, deins terug voor 't valsch gevlei der zinnen!
Nog kunt gij d' adel van uw ziel herwinnen.
't Was dwaas, zoo ge om de fchelp de parel van u fmeet.

Matig.
Vergun mij nu, waarde lezer, van poes affcheid te nemen.
De katten geven, blijkens het voorgaande, vrij wat aanleiding
tot overpeinzing, maar de menfchen toch nog al zoo veel.
Het geluk hier beneden is afhankelijk van de innerlijke
waarde van datgeen, waarin men het zoekt; waaruit volgt, dat
hem, die het in Bals (lees Baals), Casfino's , kalkoenen, falzanten , kapoenen, fijne wijnen, Corinthifche dames of dergelijke zoekt, al een zeer ondergefchikte gelukilaat zal deelachtig worden. Intusfchen heugt het mij nog duidelijk, hoe
ik aan dat alles niet zoo - geheel vreemd was ; en, ten einde
mijn' Pfychifchen Thermometer niet geheel te vergeten, moet
ik er bijvoegen, dat mijne gemoedswaimte toen ongeveer
met matig overeenkwam. Brrrrrrr! ik ril er van , als ik denk
aan die waterkou.
N
MENGELW. 1834. N0. 4.
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ik kan juist niet zeggen, dat mijn leven mij verdroot,
maar 't was toch het regte kniet, dat voelde ik, dat befefte ik levendig, zoo dikwijls mijne verbeelding mij de
helaas verflaauwde idealen mijner eerfte jeugd, te midden
van dien maalftroom van vermaken , als met een' tooverflag voor den geest riep. In den treurigen weedom van
mijn gefchokt gemoed uitte ik dan den jammerenden wensch:
0, dat mijne daden altoos 'de. trouwe fpiegel waren geweest van de aanminnige beelden, die mij zoo liefelijk toelachten, toen ik nog in de ouderlijke woning an den
leiband ging van het vaderlijk gezag, toen de zorgende blik
eener edele moeder de zachte maar krachtige teugel was
mijner ontwakende driften! Zoo gij foms nog jong zijt, lieve
lezer, o ik bid het u, fpiegel u aan mijn voorbeeld! Iedere
wankelende fchrede doet den gloed der zelfvoldoening eenige
graden in warmte zinken; ieder mispas omfluijert de toon
goede, die in onzen geest wo--beldnvahtfco
nen, met een. floers, dat ons belet derzelver ware gedaante
in al den luister eener vlekkelooze reinheid te aanfchouwen.
Waterkou maakt gevoelige geflellen gemelijk. Verftrooijing
is het kunstmatig vuur, dat die gemelijkheid verdrijft. Maar
ach , hoe treurig is het, als men, t'huis gekomen , weder in
de natte koude moet zitten!

Warm.
Wie befchrijft de onuitfprekelijke gewaarwordingen van het
gemoed, als de uit het hart verbannene weldadige warmte
der zelfvoldoening, en met deze de gloed der liefde voor
liet feboone en goede , in het verkleumde binnenfe terug
daar de flapende betere gezindheden doet ontwa--kert,n
ken , even als de milde lentewarmte na den langen winteraap de verborgene krachteau der fchijndoode natuur ? Een
nieuw vuur bezielt het geheele aanzijn. De kiem van het
goede, door dien zachten gloed gefloofd , wordt ontwikkeld ,
heft de teedere kruin opwaarts en fchiet wortel , om eenmaal
te rijpen en vruchten te dragen, die getuigen, dat het zaad viel
in eenen akker, die alleen dáárom niets voortbragt, omdat, het
denzelven mangelde aan den alles. bezielenden gloed der liefde.
Ilet door den florm der driften, heen en weder geflingerd en
vaneengereten gemoed geleek een chaos van verwarring, ge
aan dien, waarin onze aarde verkeerde, vóbr dat het-lijk
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nagtwoord der HooglIe Liefde de ongelijkfoortige béfalxl_
deelen zamenfmolt tot een onnavolgbaar fchoon , harmonisch
geheel. Gelukkig, duizend - enn duizendwerf gelukkig hij, die,
in het befef zijner nietigheid op dit verheven voorbeeld i arende,. de vonk der liefde, die in zijn hart woont, als van
onder de asfche. opwekt en aanblaas[, om door dit heiligvtur
in den chaos zijns gemoeds die heilzame overeenfemming
daar te Rellen, die zoo onontbeerlijk is, om aan het fchoone
doel van ons aanzijn, zelfveredeling en zelfvolmaking, te
beantwoorden
Vergeef mij} , waarde lezer, dezen vloed van woorden !
Zoo ze u gekunaeld fchijnen, zijn zij flechte tolken- van
mijn gevoel.
Heete lucht.
ik moet u hier regt ernstig verfchooning vragen, gunftige
lezer, voor de zonderlinge mengeling van ernst en luim,
waarop ik u onthaal , of liever, waarop de geëerde Redactie
gemeend heeft u te kunnen onthalen. Gij weet ,ieder mensch
heeft zijne zwwakken, en dit is nu benevens vele andere het
mijne: Maar verítijve mijne hand, zoo ik Immer mijne luim
botviere ten koste van 't geen heilig is!
Als Prodicus nog leefde, zou hij op eene welfprekende
wijze het onderfcheid tusfchen warm en heet weten op te geven.. Vóór ongeveer 2200 jaren is hij echter overleden, en,
dit zoo zijnde, moet ik een ander hulpmiddel te baat nemen.
B. I L D E R D IJ K zegt , in zijn' Vloek , van de jengdige
Margaretha :

Haar warme lonk bij gloende wangen
Deed buiten dat
De jonge heertjes om haar hangen,
Waarheen ze.,00k trad.
uit welke regels door fubilitutie het gezochte onderfcheid al
aanfionds. blijkt.
Ik heb daar, dunkt mij., al vrij wel aangetoond, dat de
beide woorden in beteekenis tegenover elkander ítaan. Daarop
zou ik nu kunnen doordraven en zeggen: het tegenoverge-

ftelde van warm is heet;. het tegefovergeítelde van warm is
koud; ergo: heet en koud is hetzelfde. Nog zou ik. er kun.
nel' bijvoegen: les extremes fe touchent; maar, lieve lezer,
N2
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't zou alles dienen , om eene dwaling goed te maken , en,
even als fomuiige wijsgeeren, naar het eens gellelde alles
te verdraaijen. Veel liever wil ik u zeggen, waar mij de
fchoen wringt.
Onder de rubriek extra koud heb ik gebragt den vrek,
den eerzuchtige en den wellusteling, en ik meende die lie
den daar al wonder wel - op hunne plaats te hebben gezet.
Maar zie , daar komt mij dat edel drietal aanftuiven en reclameert ook hier een plaatsje.
De Trek. 't Is waar , ik kan den ongelukkige , die mij
eene fchamele bete broods affineekt, hardvochtig van mijnen
drempel wijzen ; ik kan onder het fnikkend weeklagen eener
liulpelooze weduwe de hooge rente innen, en koud, ijskoud
blijft mijn hart, ontoegankelijk voor het mededoogen. Maar,
Mijxheer de eerstbeginnende Schrijver, het is daarom niet
koud in mijn binnenfle. Achter die bleeke, hardvochtige,
gevoellooze tronie fchuilt een vernielend vuur, dat als eene
heete koorts mijn binnenfle verteert. Geld, geld en filets
dan geld! zoo ijlt het in mijn gemoed; en als een tweede
Tantalus breng ik de van gouddorst fmachtende lippen aan
den waterrand, die altoos fchijnt terug te wijken en nimmer
mijnen heeten dorst zal lesfchen.
X. Ah zoo, Mijnheer de Vrek; neem hier plaats!
De Eerzuchtige. Mijn' laatfien vriend heb ik aan mijne
eerzucht opgeofferd. Koel heb ik hein van mij gellooren.
Hij flond mijne ontwerpen in den weg. Mijn hnifelijk ge.
luk heb ik aan mijne eerzucht ten offer gebragt. De om.
armingen mijner gade, de liefkozingen mijner kinderen, wat
baten zij mij tot den voortgang op de Heile baan der giere ?
Maar daarom, Mijnheer de Schrijver, ontbreekt het mij niet
aan inwendig vuur. 0, kondt gij , door dat koele, gedwongene , deftige uiterlijk heen , een' blik in mijne ziel wer
gij zoudt er een' gloed zien blaken, die al mijn Ie -pen,
verteert , die mijne rust vernietigt, die alle za--vensgot
den - van het goede verfchroeit en verf'cikt ! Geloof mij ,
de brandende zandwoestijnen van Lybië zijn laauw bij den
*erzengenden gloed, die mijn binnenfle verteert!
X. Ga zitten , ga zitten , Mijnheer!
De Wellusteling. Met koele bedachtzaamheid kan ik de
onfchuld mijtte netten fpannen, kan ik haar zien wankelen,
zich weder opheffen, tot dat zij eindelijk op de gladde baan
{Iruikelt en nederhort. Beminnen , 't is waar, ik kan her
-

,
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niet; de warme gloed der liefde heeft nooit mijn hart verkwikt: maar ineen daarom niet , Mijnheer de Schrijver, dat
mijn gemoed ijskoud is.
Aan 't ijzren rad geklonken,
Omfpat met gloende vonken ,
Door onuitbluschbaar vuur
Geroost en nooit verteerd,
Hijgt Ixion naar 't uur ,
Dat 's wrekers zin zich keert.
Hij zwijmt, om wear te ontwaken
Door 't eeuwig lavabraken
Van 's afgronds gloende kolk ;
Daar om hem 't fchimmenvolk ,
Met opgerezen haren
En wijdgefperden mond,
Het fchrikbeeld aan blijft flaren,
Dat vreefelijk verkondt ,
Hoe boven 't flargewemel,
In d' onafmeetbren hemel ,
Een magtig Regter woont ,
Een fchriklijk Wreker troont.
Maar íterker zengt de gloed ,
Die, in het fnood gemoed
Door fchuldbefef ontíloken,
Na lang verholen fmoken,
In 't end zijn vlammen fchiet,
En llroomen folfer giet
Op 't fchuldbewuste hart ,
Dat zwijmt en krimpt van finart.
bloed bedropen oog
Rolt onder 's wenkbraauws boog
Onrustig in het rond,
Ziet gluipend naar den grond,
Als zag het in den glans ,
Die uit den hoogen draalt,
Een blikfemfchicht , die daalt
Op 't fchuldbeladen hoofd,
Dat, van zijn kleed beroofd
't Met
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Natuur en jeugd ten-fpijt,
Vergrijsd is vóór den, tijd.
De diepgeploegde voor
Op 't doodlijk bleek gelaat
Tuigt, hoe 't inwendig kwaad
Holt al mijne adren door.
Der lippen aklig blaauw
Tuigt , -hoe de gierenklaauw
Des kommers fchriklijk woedt
In 't nachtlijk zwart gemoed,
Waarin de gulden oralen
Der hope niet meer dalen.
Het vreeslijk flangenbroed
Der Eumeniden .......
X. Houd op, ik bid u houd op, Mijnheer! — Brrrrrrr! -

-Ga

zitten, ga zitten !
(Foei , foei, welk gezelfchap ! haasten wij ons van hier.)
Bloedwarm.,

4noto quaeramus feria ludo.
HOR.

Geestdrift is een woord van veelzijdige beteekenis; doch
die beteekenis wordt bepaald, wanneer wij opklimmen tot
het beginfel, dat die inwendige gemoedsdrift ontvonkte.
Waar liefde dat beginfel is , daar vertoont zij zich in al
haar onuitdoofbaar vuur, onbedwingbaren moed, onweêrftaanbare kracht. Zij weet van geen zwichten, overftijgt
alle hinderpalen, brengt het ongeloofelijke tot íland, en zulks
met de gemakkelijkheid van een' vloed van olijfolie, die,
zonder geruisch, ongehoord over de moeijelijkheden heen drijft, en zachtkens, maar zeker, voorwaarts vloeit.
De eeuwige toonbeelden van het fchoone, ware en, goede,
zij wonen in de borst van ieder, die ze er zoekt; maar
onzuiver, befinet met de heffe van het aardfche. Die beelden vats het aanklevende draf te zuiveren en te reinigen,
zoodat zij zich in al den aanminnigen glans hunner vlekkelooze fchoonheid aan ons zielsoog vertoonen , dit, dit is
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het moéijelijke; maar fchoone middel, om in onze borst dien
reinen en onfchatbaren liefdegloed voor waarheid en deugd te
wekken, die èené geestdrift ontvonkt s welke nimmer ver
én die onafhankelijk is van alle aardfche beletfelen.-flauwt,
De gelóuterde geest'; kent geene kluisters. Hij drijft op ade
eeuwigheid te gemoet.
-larswieknd
X.

Dry KASTILIAANSCHE VROUW.

(Uit de Mémoires der Hertogin D' A n R A N T E s. )

G

edurende den oorlog van N A P 0 LEO N in Spanje, werd
een bataljon Franfchen naar het dorp !/rguano , aan gene
zijde van Burgos, gezonden, hetwelk, door rotten, woudttroomen en kreupelbosch omringd, in eene wildernis ligt.
Men vond het van de bewoners verlaten , en op eene opene
plaats of plein verbrande fchoven , tot asch verteerde brooden, vernielde wijnkruiken, en eindelijk, in eene hut, eene
jonge vrouw, met haar kind op den arm, nevens het ziekbed
eener verlamde, fprakelooze grootmoeder. „ Waarom bleeft
gij alleen hier ?" vroeg de Officier. Fier en wrevelig, dat
zij eenen Franschman moest te woord flaan, antwoordde zij :
„ Om deze zieke op te pasfen, daar zij de onzen niet kon
volgen." — ,; Maar waarom verlieten dezen het dorp ?" —
„ Omdat zij zeker waren, door u mishandeld of vermoord
te worden." — „ En waarom verbrandde en vernielde men
gindfche levensmiddelen ?" -- „ Om aan uwe handen te
onttrekken , hetgeen zij niet konden medevoeren." --- Hier
werd het gefprek afgebroken door het gejuich der foldaten. Zij
bragten vleesch, brood en volle, in den kelder gevondene,
kruiken wijns aan, den toegang tot welken het ftroobed der
kranke, door hen ruwelijk weggefcheurd, verborg. „ Is uw
man ook bij de gevlugten ?" voer de Officier voort. „ Die is
hier boven!" hernam de weduw,, hemelwaarts ziende : „ hij
fneuvelde voor de regtvaardige zaak -- voor zijnen God en
zijnen Koning." — „ Hebt gij nog broeders ?" — » Neen:
alleen mijne oude grootmoeder en mijn arm kind!" Zij
drukte het bleekgele', uitgeteerde kind, welks zwarte, glinferende oogen,de moeder aantlaarden, aan hare borst. „ Ik
hoop," fprak de Officier, door de hongerige en dorflige
-
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•manfchap tot verdeeling van den buit gedrongen; „ ik hoop,
dat deze levensmiddelen niet vergiftigd zijn ?" -- „ Zeker
niet!" antwoordde zij met bitterheid, „ dewijl zij niet voor
u bellemd waren." — „ Zoo drink ons toe!" fprak deze,
haar eene volle kruik aanbiedende. Zij dronk haastig,
en de foldaten juichten. „ Maar nu ook uw kind! Het is
zoo bleek — de wijn zal het verfterken." Thans beefde de
hand der Inoeder, terwijl zij het glas aan des kinds lippen
bragt. Het kind dronk , terwijl de manfchap de kruiken ledigde
en gulzig het vleesch en brood naar binnen floeg. Kort
daarop werd het kind, onder fluiptrekkingen en gefchreeuw,
bont en blaauw. Te vergeefs poogde de moeder eene gelijke,
haar overweldigende fmart te verbergen. De Officier riep,
vol ontzetting, uit: „ Ellendig wijf, gij hebt ons vergif
Dat heb ik !" zeide zij, met een' verfchrik--tigd!".„
kelijken lach, terwijl zij nevens haar kind nederzeeg: „ Ik
wist, dat u zelfs geen terfbed heilig is; dat gij daaronder
wel zoudt zoeken naar hetgeen voor uwe plonderzticht ver
daarom vergiftigde ik dezen wijn." . Van-borgenwas,_
ontelbare fabelhouwen als doorboord , werd het lijk der
heldhaftige ongelukkige !n den nabijzijnden woudíiroom geworpen, en tweeëntwintig Franfchen kwamen, als flagtoffers
der vertwijfelde wanhoop, om het leven.

ANECDOTE VAN DEN DICHTER DER NACHTGEDACHTEN,
YOU G.

Y

OUNG bevond zich eens in zijnen tuin met twee jonge,
lieve Dames, die hem bezochten. Een bediende kwam hein
zeggen, dat iemand hem wilde fpreken. „ Verzoek hem,"
fprak , Y o U N G , „ eens we@rom te komen ;" en, zich tot de
Dames wendende, voegde hij er, zeer verpligtend, nevens:
„ Ik kan mij on hogelijk aan een zoo aangenaam gezelfchap
onttrekken." De Dames baden hem, zich door haar niet
te laten verhinderen; en, toen eene van haar van den bediende vernam, dat de bezoeker een man van rang en tevens
een befchermer des Dichters was , drongen beide haar ver
te flerker aan. YOUNG, echter, volhardde in-zoekds
zijne weigering; waarop zij hem onder den arm namen,
en hein uit den tuin leidden. Met geweld wilde hij zich
niet losrukken; hij gaf dus toe; maar, terwijl hij zich liet
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wegvoeren, legde hij de hand op het hart, en fprak, met
de hem eigene zachte fiem en aller harten innemende uitdrukking, het navolgende extempore uit:
Een andere Adam, dien een Engel met het zwaard
Verdreef van 't Paradijs, hem en zijn Ga zoo waard,
Moet ik , als hij, mijn' tuin ontvlugten ;
Maar harder noodlot doet mij zuchten :
Hem bleef zijne Eva bij , in 't bitterst ongeluk;
Ik laat der, fcheppings meesteríluk,
Bij 't even finartelijk verdrijven,
In dit mijn Paradijs verblijven.
Ii.

'T IS GEEN GOUD , ALWAT ER BLINKT.

Vrienden ! -- die zich in dit leven

Mogt vergapen aan den fchijn,
Zal, hij roem' vrij op zijn wijsheid,
Eiken dag bedrogen zijn.
Denken wij steeds aan het fpreekwoord :

't Is geen goud , alwat er blinkt.
Ja,, wij mogen 't vrij gelooven:
't Is geen geld, alwat er klinkt.
Ziet gij fours een' trotfchen vlegel
In een kostb're koets gehuld,
En omfluwd van lijfbedienden,
Breed omboord en rijk verguld;
0 , vertrouwt niet op dien rijkdom!
Mooglijk is 't niet meer dan fchijn ,
En welligt zal van die grappen
't Eitnd bankroet, ja tuchthuis zijn.
-

Ziet gij fours een fijne kwezel
Met een uitgerekt gelaat,
Waar, zoo als zij 't voor doet komen,
Vroomheid op te lezen flaat ;
Wel, befpiedt dan eens haar daden,
Ziet hoe dat vernis verdwijnt,
En hoe zij van de aardfche vreugde
Niet zoo vies is als zij fchijnt,
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Vaak hoort gij een' windbuil zwetfen
Van zijn moedige oorlogsdaan,
Hoe hij dikwijls zeven hoofden
Van zes rompen af kon (laan;
Hoort gij nader van zijn daden,
't Blijkt dan, dat die kloeke held
Arme boeven uit liep plund'ren,
Uren ver van 't oorlogsveld.
Als gij een' pedant hoort pogchen
Op zijn kennis en verítaüd ,
Die, met trotfche zelfvoldoening,
Over andren vierfchaar fpant;
Weg zinkt vaak al die geleerdheid,
En zijn domheid komt aan 't licht,
Straks wanneer een man van kennis
Tot dien gek zijn rede rigt.
Ziet gij daar dat ftemmig zusje,
Zedig kijkend voor zich heen,
Dat de jongmans fchijnt te zeggen:
Weg! ik heb een hart van fteefi !
Maar, mogt gij haar tiáder kennéft ,
Wist gij , wat foms ftil gefehiedt ,
0, gij hieldt haar voor zoo koeltjes
Mooglijk voor zoo zedig niet!
Ach! hoe vaak, dien wij benijden,
Zucht in flilte in 't wreedst verdriet,
En hoe menig grappenmaker
Is te huis zoo grappig niet!
Konden wij in 't harte lezen
Van zoo menig man of vrouw,
0; wat fond daar ligt gefchreven ,
Dat ons hoogst verbazen zou!
Ziet — maar, vrienden, waar zou 'k enden!
Wis, ging ik zoo pratend voort,
'k Hield dan over deze foffè
Wel een' ganfchen dag het woord.
't Is een waarheid, wat men zegge:
Die Hechts oordeelt naar den fchijn ,
Zal, hij roem' vrij op zijn wijsheid,
Eiken dag bedrogen zijn.
P. rIABS, 3 R
-
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Hoe zoo verftoord, mijn vriend ? Hoe kunt ge u toch beklagen,
En zoo vol hekellust mij naar de reden vragen,
Waarom ik in mijn brief u met: T'Veledel Heer!
Voor uwen burgeríiand te deftig, titilleer ?
De zaak weegt me op het hart, uit liefde Voor den vrede;
En, alles wél bedacht, men leeft in de eeuw der rede,
En eischt dus ook met regt, dat elk de reden weet' ,
Waarom hij (troop bij 't pond en niet bij de eile meet. —
Om dan mijn titelzucht u grondig te verklaren,
Dient hier in 't kort vernield, hoe 'k onlangs ben gevaren.

als filozoof, en zit met veel gemak,
De flaapmuts op het oor, in 't oude "kamerjak,
Bij krant en Mocha-fap, mijn lange pijp te rooken;
Ik fpot met hooffchen ftijl , Boston en Modefpoken.
Zoo zat ik op een' tijd bij 't krantenieuws , en las,
Dat Grey met Talleyrand op reis naar Longwood was,
En dat men held Sylvaan, dat ftoiit , oproerig ventje,
Naar fchool gezonden had met koekjes en een prentje;
Al verder overvloed van fprookjes uit de maan,
Zoo als er menigwerf in nieuwspapieren flaan.
Met íiichting las ik mede annonces van Modisten,
Die van Parijs alhier, in koffers en in kisten,
De vreugd en zaligheid van heel het fchoon geflacht,
Tot een' civielen prijs , pas hadden aangebragt,
Als ook een baal of twee met vestjes, dasjes, linten,
Tot vorming van den (maak, voor Amitels hiacinten;
Voorts menig fraai berigt tot lof van kunst en vlijt,
Tot nut, tor zielsbederf, tot roem van onzen tijd;
En eind'Iijk herfenvrucht van kloeke letterhelden,
Waarvan men in de krant de titels ziet vermelden,
Als: Kerkgefchiedenis. Reis door een zandwoestijn.
De Franfche politiek. Iets over kunsfazijn.
Het Britfche volk befchouwd. Gefchiedenis der dieren.
De waarde van den mensch. Verdichtfels en fatiren.
Der Belgen muiterij. Verheerlijkt Nederland.
Het nieuwe licht der eeuw. Befchrijving van een' brand.
Het, Gallo-Britsch verbond. List tegen list. Comédie.
Des Christens ned'righeid. De leêge beurs. Tragédie.
Ik leef
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Zoo las ik, als weldra, in zachten flaap gefust,
Het hoofd voorover knikt en op het nieuwsblad rust.
En, onder ons , die flaap is juist van pas gekomen ,
Alzoo mijn toeleg was , een droomgezigt te droomen....
„ Een droomgezigt !" roept ge uit met halfgefmoorden lach.
O ja! met uw verlof, een dichter droomt bij dag
Zoo wel, als bij den nacht ; nu eens . de zottle grillen
Dan weêr als boetprofeet , om 't menschdom te bedillen.
Genoeg, ik las al voort, tot dat het mij verdroot,
En eensklaps diepe flaap mijn linker ooglid foot.
—„ Het regter dan, mijn vriend ?" — Wel,dat tnoest open blijven,
Om voor het nageflacht mijn, droombeeld op te fchrijven ;
Ook is 't eene oude les , tot veler nut en heil
Al fchijnt ge in diepen flaap, houd fleeds een oog in 't zeil ;
Of klinkt die gulden raad te flinksch voor uw confciëntie,
Denk dan aan droomerij , denk aan de Conferentie.
Ik droomde dan, en zie! daar fnort , met groot gedruisch
En in een wolk van ftof, een reiskoets voor mijn huis.
Ik in mijn kamerjak ! * 't bezoek was niet te ontloopen —
Gezwind mijn zondagsjas ! -- te laat! — de deur vliegt open;
Daar (laat eene Amazoon, bevallig, elegant,
In zwierig reisgewaad, naar d' allernieuwflen trant ,
Met,vederhoed en fhawl van fchitterende kleuren;
Haar nad'ring, vult de lucht niet duizend vreemde geuren.
Al buigend bied ik haar mijn grootvaars leuningftoel:
„ Neem plaats, Mevrouw.... Jufvrouw...... Men lacht, en
dankt mij koel.
„ Ik vind me op 't hoogst vereerd ; vergun mij Hechts te vragen ,
Met wie...." Ík Rond verfuft, en dorst geen woord meer wagen.
Daarop , naar de oude fleur: „ Het weêr blijft nog al droog. —
De Cholera wint veld. — De fondfen ftaan thans hoog."
Toen van Chasfé , van Speyk , van helden en heldinnen ,
Van Jan, van Piet en Klaas , al wat ik kon verzinnen.
Liep reeds mijn hoofd op hol, ik werd eerst regt confus,
Toen 'k aan mijn flaapmuts dacht ; ik maakte mijn excus ,
En fmeet haar in een' hoek; daarop weêr aan 't oreren,
Terwijl zij bezig was haar lokken te rangeren.
Zoo duurde dat een wijl, en 'k lag mijn pijpje neêr;
Daar barst zij eensklaps los: „ 4h! pour le coup , Mijnheer !
Hadt gij nog één minuut daar met uw pijp gezeten ,
Het rookgerij waar' ftraks u naar den kop gefineteu !
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Gij vraagt, wie 'k ben, Mijnheer! ik word genaamd BON T o N;
Mijn woonplaats is Parijs je pars pour le Japon,
En reis de wereld door , om menfchen te bekeeren ,
En hun Parijfchen toon en hoflijkheid te leeren;
Maar 't loont de moeite wel bij zulk een' Donquichot,
Un triste goguenard, een' ruwen Hottentot,
Du grand bel air , du gout, des grdces te gewagen ,
Et du talent divin om Dame's te behagen !...
vraiment een fchoone taak!
U leeren , hoe men leeft
Gij , die in de agréments van hedendaagfchen fmaak
En in den goeden toon van 't fijnbefchaafde leven
Voor 't minst eene eeuw of drie ten acht're zijt gebleven...
Wat zeg ik! Uw figuur, uw apocryph gelaat,
Uw houding en manier, het zij ge gaat of (laat ,
Uw boerfche deftigheid, als gij daar zit te preken,
Uw plompe tours d'esprit, bonmots en zotte fireken....
't Is alles ruim zoo oud 'als 't Oude Testament;
Ik wed, uw voorgeflacht, dat zeker niemand kent,
Heeft reeds in 't. Paradijs verboden gras gegeten ,"
—Zij 4ampvoet op den grond --„ en 'k mogt wel graag eens weten,
Wat titel Adam gaf aan zulk een vreemd gedrogt,
Toen hij voor ieder beest gepaste namen zocht!"
---

—

Hier zwijgt haar rappe tong, om, van 't onzinnig razen
Vermoeid en ademloos, een weinig uit te blazen;
Haar boezem hijgt, en 't hoofd zinkt in de ontfloten hand,
Terwijl haar aangezigt van felle gramfchap brandt,
En bitt're wraakzucht vlamt in hare tijgerblikken;
Het opgekropt gevoel doet .haar bijkans verffikken:
Zoo ziet men menigmaal van een' getergd' kalkoen
Op eenmaal kop en lel vuurrood met blaauw en groen,
De ruige borst zwelt op , hij fchudt zijn' flaart en pennen,
En geeft met heefehen galm zijn woede luid te kennen.
Maar zie, wat grijpt haar aan? zij rigt zich fier omhoog,
Van geestverrukking gloeit het pas omneveld oog;
Een denkbeeld, nieuw en grootsch , fchijnt voor haar' geest te
zweven,
En aan het vrouw'lijk fchoon verhoogden glans te geven.
„ Parijs !" roept ze uit , „ Parijs ! 0 zetel van den fmaak,
Van gratie, fijnen toon, van wellust en vermaak !
Wie zou, o Godenftad ! bij Proteus Modezonen,
Wie zou in uwen fchoot niet eind'loos liever wonen ,
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Dan hier, rampzalig lot! aan moederpoel en plas ,
In 't holle kikkerland ,, bij Bato's vlegelras ?
Neen! 't is Parijs alleen, waar hooge en lage 4landen
Op 't altaar van den fmaak den zoetíien wierook branden,
Waar Mode kranfen vlecht , aan 't, menschdom waarde geeft ,
En elk naar hare gunst, meer dan van Pallas, flreeft,
Gewoon naar hare wet zijn daden en geweten,
Gevoelens , eer en pligt bedachtzaam af te meten.
Haar t.00.verflaf herfchept en burger en foldaat
In een geleedde pop, een kunflig automaat,
En leert haar' lieveling, zich vlijtig exerceren,
Hoe hij den halsdoek knoopt, den bakkebaard laat. feheren,
Met gratie bidt en vloekt, hoont, lastert, lacht en fnapt,
Met gratie naar de mis en — naar den fchandpaal flapt !
Gelukkig dan het land, waar dus befchaafde zeden,
In 't onderling verkeer, de zachtfte boeijen fineden;
Waar ieder man van toon den vriend, die hein ontmoet,
Met complimenten-geur en. lief gevlei begroet ;
Vervreemd van boozen nijd, innemend., zacht, aimabel,
Talent en deugden eert als 't vosjen in de fabel ;
Altijd en overal: charmé de vous revoir;
Bedroeft u 't minfte leed, terftond : au désespoir;
En vraagt ge een vriendfchapsdienst: ah! trop heureux deplaire
A Jon meilleur ami, qu'il aime comme un frère!

Driewerf gelukkig oord , waar vriendfchap vriendfchap wekt ,
Een fchelm den moorddolk zwaait met achting en respect,
En naar uww goudbeurs tast met edle gentillesfe,
En met: pardon, Monfieur ! ayez la politesfe..... !"
Zoo vloeide wijze leer uit haren gulden mond;
Schoon 'k juist niet ieder woord in d' echten zin verffond:
Bij, voorbeeld, als zij fprak van air de fisifance,
Van ton avantageux, van noble impertinence,
Waardoor men zijn fortuin bij 't fchoon geflacht pousfeera
En over zwakke deugd en onfchuld triomfeert,
Dat ik zoo min begreep als honderd and're dingen,
Te duister en te diep voor oude nieuwelingen;
Voorts, hoe een man van toon principes aficheert,
En polfinent zijn' God en Heiligen fêteert,
Om elders,, in den kring van hoogverlichte zotten,
Met deugd en zedewet als Bel-esprit te (potten ;
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Hoe Patjes in 't gebied van kunst en wetenfchap i
Ala con, isfeurs, verwaand, met veel techniek gefnap,
De hoAgile toonen flaan, fout, onbefchaamd beflisfen,
En met een' kwinkflag red, wanneer zij zich vergisfen.,
Dan, ach! terwijl ze aldus Parijfche zeden roemt,
Bataaffche eenvoudigheid en mijn manieren doemt,
Ziedaar, o bitter kruis! vernieuwde slof tot kijven!
Het was, om kort te gaan, de kunst van titels fchrijven,
Daar ze op mijn" lesfenaar een' brief gevouwen vond,
Waarop, naar burgerhlijl: Mijnheer! gefchreven ítond.
Gelijk een holle vloed, uit de overíiroomde ftreken,
Na d' uitgeraasden form, bereids teruggeweken,
Als zich de wind verheft, ílraks fchuimend wederkeert,
En dam en huis. vernielt , en 't ganfche land verheert :
Zoo bruist haar wootdenftroom : „ Gij , onbefchofte vlegel!
Gij kent welvoeg'lijkheid noch algemeenen regel
Berookt mijn tulle -muts, leeft als een Schotfche beer,
En noemt een' man van geld en van fatfoen: Mijnheer!
Parbleu ! zoo heeten koks , barbiers en handwerksbazen ,
Geen deftig négoéiant, die, achter fpiegelglazen,
Een prachtig huis bewoont, die als een Nabob leeft,
Zijn vrienden goed onthaalt, diners en fétes geeft:
Die heet: Weledel Heer!" —„ Hein,” fprak ik, ,, edel noemen,
Hem, die zoo min , als ik, op adeldom kan roemen !" -. „ Zwijg !" gaat zij driftig voort : „ waartoe hier lang getwist ?
Zijn adeldom, nigaud! íleekt in zijne ijz'ren kist;
Het wapenveld is goud, verfierd met lands-couponnen,
En ed'ler dan de helm van Graven of Baronnen.
Maar gij , anon philofophe! zeg, als ge 't beter weet,
Waarom dan Jain van Rijm betiteld wordt: Poëet?
Waarom een Kerkprelaat: un vieux célibataire?
Die kip noch kuikens heeft, waarom toch hij : Saint Père?
En Don Miguel, die fnaak zoo vol van trouw'loosheid,
Die eeden kent noch eer: Getrouwfte Majesteit ?
Een Oostersch Vorst, waarom: Grootmagtig Heer der Aarde?
En, juste Ciel! — die dwaas,•die botmuil: T'Veleerwaarde?
Toon gij Betr grond eens aan dier titels in 't verband,
En 'k noem u, tot congé , mijn' meester in verfland."
Zij zwijgt, grijpt hoed en fhawl., beílijgt haar' gulden wagen,
En 'lt hoor het fchichtig fpan nog langs den firaa tweg jagen,
,
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Als juist een knollenvracht, met rammelend gekraak,
Voorbij mijn woning dreunt, en ik verfchrikt ontwaak.
Toen fprong ik vrolijk op, en riep verrukt van zinnen:
Ja! 'k wil den fchoonen loop als Bel-esprit beginnen!
Weg met antieke deugd en 't oude kamerjak!
Met vaderlandfchen trant — met pijpenen tabak!
Ik voel een' hooger' lust door borst en ad'ren zweven,
Om, als een man van fmaak , voortaan met glans te leven!
Ik word een Elegant — ik fpot met deugd en eer —
Ik knoop mijn' doek en fhawl, en fchrijf: Weledel Heer!"
„

Kampen, 10 Jan. 1834.

GySBT. RUYS.

AAN DEN SLAAP.

Klapwiek niet uw donzen vlerken,
Zoete Slaap, om 't matte hoofd!
Zacht verkwikke uw rust, na 't werken,
't Brein, door d' arbeid afgeíloofd!
Wuif den gloed van mijne wangen;
Giet uw' milden balfem neêr ;
Geef 't gemoed, door 't zorgenprangen
Afgemat , zijn kalmte weêr !
Maal mij liefelijke beelden
Uit mijne onfchuld, uit mijn jeugd,
Die eens wakend mij omfpeelden
In mijn blijde kindervreugd !
-

Weer elk fchrikbeeld van mijn fponde,
Dat mijn zoete rust belaagt;
Zorg, dat het geene oude wonde ,
Pas genezen, openknaagt!
Zoete Slaap, kom mij omzweven;
Blijf mij bij den ganfchen nacht;
Schenk me een ziel vol vuur en leven,
Als de blijde morgen lacht 1
BIJ HET GRAF VAN EEN' LEDIGGANGER.
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ij vraagt, wie hier begraven ligt ;
Maar vruchtloos wacht ge des berigt:
Want, fchoon vóór jaar en dag gekist,
Heeft niemand nog den man gemist.

MM E N GE LWERK.
VERHANDELING, OVER EENS NATUURKUNDIGE BESCIIOUWING VAN DEN ZEDELIJKEN MENSCII.

(Tweede deel: Werktuigkunde (*).)
Door
S. STRATINGH, EZ.

Y V ij kunnen ons bijna geene befchaafde maatfchappij
voorftellen , in welke de werktuigkunde onbekend is , of
op welke zij niet haren weldadigen invloed uitoefent. De
mensch vond al ras , dat zijne krachten niet altijd toereikende waren , om de harde aarde te bewerken , den
door jaren verharden boom te vellen , de rotfen en fteenen te klieven en lasten te vervoeren ; maar de fpade en
ploeg waren hem tot het eerfle reeds weldadige hulpmiddelen, en de bijl en zaag fronden hem tot he tweede ten
dienfte; terwijl de beitel en het houweel en de op ligt wentelende raderen voortgef{uwde wagens hem tot het bereiken van de laatfle oogmerken leidden. Daar nu ook zijn
eigen ligchaam reeds fpoedig was afgemat, en zijne krachten voor de vervulling van zijne toenemende behoeften
bezweken , werden de werktuigen menigvuldiger en zamen
te hulp geroepen , om den-geftldr,nkusach
mensch te verpoozen en in zijnen arbeid te verligten. Dieren werden getemd en afgerigt , en hunne reuzenkrachten gefchikt gemaakt, oni den mensch dienstbaar te zijn;
terwijl ook doode krachten , als van liet Itroomend water, of van den in alle rigtingen zich voortftuwenden wind,

(*) Gehouden bij het Departement Groningen van de Maat fchappij TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN, den 18 Nov. 1833.
Het eerfte deel: fIlgemeene en bijzondere Eigenfchrappen der
Stoffen, wordt gevonden in No. VII voor 1833vvan dit Tijdfchrift,
0
MENGELW. 1834. NO. 5.
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als de eerí3e beweegoorzaken van verderen arbeid wer
aangewend.
-den
Door middel van werktuigen tracht men dan de bewerking der flotTen of verplaatfing der deelen te bevor
terwijl de kracht , die deze werktuigen in bewe--dern;
ging brengt , van buiten moet worden aangebragt , en
onmiddellijk door den mensch of door zijn bef uur moet
worden ten uitvoer gebragt. Onder al deze werktui
bekleedt voorzeker de hefboom , als de eenvou--genu
digfte en natuurlijkf}e en de grondflag van alle andere , de eerfee plaats , die , offchoon eenvoudig en kun
desniettemin de verbazen.dfie krachten ontwikkelt-fíelos,
en de grootíl:e lasten verplaatst. Het is voorzeker van
alle werktuigen door dc vroegíe aardbewoners het eerst
gebruikt geworden , om daarmede hunne lasten te bewegen , hunne ruwe klompen en flogen te verplaatfen en
hunne krachten te verdubbelen, daar bij alle onbefchaafde
volken de hefboom de ceríle noodhulp is, waarvan men
zich tot magtsontwikkeling bedient, dezelve in iederen
boomtak en boomilam voorhanden is , en nergens behoeft gemist te worden. Zulk eenen hefboom befchrijft
de natuurkundige als eenen onbuigzamen f'cofelijken balk,
waaraan tusfchen de uiteinden van last- en magtpunt een
rustpunt voorhanden is ; terwijl , hoe korter dat rustpunt bij het lastpunt geplaatst is , hoe meer kracht men
met het magtpunt kan ontwikkelen , offchoon naar die
mate de fnelheid van den bewogenen last zal afnemen.
Men vraagt dan nu teregt, of 'er in de zedelijke en
maatfchappelijke wereld ook zoodanige eenvoudige, kun
gevonden worden, waarmede men met-ftelozhbmn
weinig krachtsaanwending veel magt kan ontwikkelen 2
Ik durf veilig in dezen toefl:emmend antwoorden, daar de
geheele zedelijke en maatfchappelijke inrigting van het
menschdom veelal door zulke eenvoudige zedelijke hefboomen beftuurd en geregeld wordt. — Ziet men den
mensch tot eenige kennis des onderfcheids gekomen_, :dan
worden reeds de eerfie hefiboornen van opvoeding en on.lerwvijs bij hein aangebragt ; en wel om hem., met j be.
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fparing van alle mogelijke kracht , fnel uit zijn kindsch
ftandpunt tot hoogere en meer mannelijke betrekkingen
op te voeren. Op de eerile fcholen van kinderlijk onderwijs moesten oudtijds de hefboomen van ftraf en bedreiging het kinderlijk veríland ontwikkelen en te voor
brengen ; terwijl nulater de hefboomen van be--fchijn
loaning en aanmoediging liet kinderlijk begrip vormen en
opwinden, en voor den last van letter-, fchrijf-, reken- en
andere kunften gefchikt maken. Heeft men in den vroegen
leeftijd de loopbaan der eerffe kennis ten einde gebragt ,
alsdan beginnen zwaardere hefboomen het verlland en
oordeel op te voeren , en, tot geleerdere (landen zul
worden opgeleid, moeten eene menigte van doode-lend
en levende talen het veríland worden ingeperst ; daar
men vroeger, zonder verpoozing of afvisfeling met andere
fchoone kunflen en uitfpanningen, dezen arbeid meer een
thans met meerdere toegeeflijkheid en-tonigvlbra,e
vermenging van andere zaken deze lettermasfa's aanbrengt.
En zoo uitgerust , om met dezen geheelen fchat van
voorbereidende kennis nog meerdere en rijpere vruchten
te kunnen voortbrengen , wordt bij het hooger onderwijs
gelegenheid gegeven, om zichzelven door de hefboomen
van eigen' wil en geestkracht op te voeren tot dat belangrijk flandpunt , hetwelk men zich als het meest dien fig of wenfchelijk in de maatfchappij of zamenleving
heeft voorgelleld.
-Doch niet alleen ten aanzien der opvoeding, maar ook
in -vele andere opzigten komen in het dagelijkfche leven
zeer vele hefboomen voor, die, in verfchillende vormen
en lengten en uit verfchillende Boffen vervaardigd , tot
zeer verfchillende ' oogmerken dienen moeten. Beginnen
wij in dezen , zonder bepaalde orde , met den hefboom
van beloften en uitzigten. Hoe krachtig werkt dezelve
niet op den veelal niet geheel belangeloozen of oneer
weet men daardoor menfchen-zuchtigenms!Ho
te winnen en aan zieh te verbinden ! Hoe worden deze
hefboomen dagelijks aangewend , om daarmede tot zijn
doel te geraken , en om daardoor of eenen wankelen
02

-
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troon te flutten, of een verzwakt altaar op te rigten !
Begoochelingen van dien aard zijn dc algemeen bekende
krachten , waarmede de mensch dikwijls wordt overgehaald tot omhelzing van zaken en meeningen , die hij
dikwijls zelf niet kent of niet doorgrondt , en in de
hoop van derzelver vervulling kiest hij heden de zaak
van zijnen vriend en morgen die van zijnen vijand.
Ja ! kunnen wij hier ook niet de roemzucht vermelden , die , als een beflendige prikkel , de menfchen tot
onophoudelijke werkzaamheid en tot het ondernemen en
volbrengen der moeijelijkfte zaken en verrigtingen aanvuurt
en aanfpoort ? Ilan immers de mensch zijnen naam niet
alleen verbreiden tot den beknopten omvang van zijn
vaderland, of tot het kortffondig bedaan van zijn eigen
aanzijn, maar zich zelfs vleijen, dat dezelve, door zijne
daden en verdienflen , rolle van de lippen der verst ver
volken , en dat zijne grootheid en kunde haren-wijder
glans wec'rkaatfen over geheel de befchaafde wereld, ja
tot de late nakomelingfchap ; dan is dit denkbeeld heerlijk in de voorfftelling , verleidelijk tot de uitvoering en
krachtvol in de volharding. De gezondheid ; de wel
alle uitzigten op gemak en. voorfpoed van het-vart,
,.even worden tot dien prijs wel eens gegeven. De geleerdf'ce , offchoon eenen ílaaffchen en uitputtenden arbeid en infpanning vereifchende fchriften zien wij daar
wel eens aan het licht gebragt, de heerlijkíle kunst--dor
gewrochten van vernuft en kunst daardoor te voorfchijn
geroepen, de zwaaríle proeven op geduld en moed, zelfs
bij het dreigen van alle gevaren, volbragt.
Wee/de, fchoone iun f en en vernuft worden , helaas !
ook wel eens als zoo vele hef boomen misbruikt, om
daarmede de gemoederen op te winden , hunne zinnelijk
te verhoogen en hunne rust en welvaart in gevaar-heid
te brengen. 0 ! hoe aanlokkelijk zijn niet onder anderen, om uit vele een enkel voorbeeld te kiezen , die
uitfpattingen en gedrogtelijke voortbrengfels van natuur
en kunst , van het tooneel onzer ijdele naburen ook reeds
onmerkbaar tot ons overgebragt en bewonderd ! Men-
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fchen in duivelengedaante , omringd van booze ego helfche geesten en met helfchen gloed omgeven , moeten
in den diepen afgrond, in den poel des verderfs , met
ijzingwekkende gebaren , duivelfche daden verrigten , en
de begoocheling der vroegere vooroordeclen terugroepen. Onder het keurigst en roerendst gezang , onder
voorílelling van licht en duisternis , van hemelglanfen
en helgef ikker , wordt alles voorgefteld , wat ílechts de
zinnen kan ftreelen , het gevoel fchokken , liet verftand
verbijsteren en de verbeelding ontvlammen. Ja ! bij de
wegflependite en wildíle muzijk , bij de voorftellingen
der dartelfte danfen van heilige en onheilige maagden ,
zwelgt men het vergiß van overfpannene zenuwf{emming,
van onverfchilligheid voor het gewone dagelijkfche leven
en de zaden van ongeloof en twijfel in !
Aangenamer is de voorílelling, hoe de Godsdienst een
der vermogendfle hefboonien is, die volken en Vorften
onderfchraagt en flennt en tot het ware ftandpunt van
regt en geregtigheid opvoert ; hoe deze ons niet alleen
aan deze zijde van het graf, maar nog verder onder
veilig tot het rustpunt der eeuwigheid over--fchragten
voert. Doch liet is te beklagen, dat , gelijk al het
goede tot kwade oogmerken kan .worden dienstbaar gemaakt , ook wel eens het heiligfte aller dingen , de
Godsdienst zelve , als een der werkzaainftc hef boomen
misbruikt wordt , om , niet voorbijgang van de rede en
het gezond verftand en van de vervulling van andere ze
-delijknmatfchp ligen,dostjvr
te overdrijven en in buitenfporige en waanzinnige dweepzucht te hervormen ; ja! wat niet minder te betreuren
is , dat zij ook dikwijls als een werktuig wordt aangewend, om daarmede andere dan godsdienftige oogmerken te bereiken. De ondervinding dezer eeuw heeft
ons, bij de ontzettende overdrijvingen der menfchelijke
begrippen en begeerten, maar al te dikwijls dit lakens
-wardig
gebruik van dezelve doen opmerken.
Wij zullen hier ook moeten fpreken over cencn hef
bij alle op befchaving . roemende volken dc-bom,die
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grootlle krachten ontwikkelt , als een afgod blindelings
vereerd wordt , en aan welken alle , zonder onderfcheid ,
in meerdere of mindere mate , hunne gewillige offers
bieden. Deze afgod , of liever Godesfe , is in een
geheimzinnig kleed gewikkeld, regeert als een onzigtbaar
wezen ; doch met de grootíle oppermagt, en wel in alle
landen , bij alle volken , in alle Randen en in alle kringen , en oefent , in alle verrigtingen van het dagelijkfche en maatfchappelijke leven , haren invloed met het
meeste gezag. ja ! offchoon men het algemeen volkomen eens is , dat men zijnen eigen' wil en begrippen
dikwijls alleen ten genoegen van dit wuft , wispelturig
en fomtijds onzinnig gezag opoffert, zoo heeft nogtans
niemand zoo veel Merkte van geest , of oordeelt het raad
om zich tegen haar met kracht te verzetten en-zani,
hare voorfchriften geheel te verwaarloozen. — Het zal
niet noodig zijn ; den naam van dit raadfelachtig wezen
te noemen , dat bef'aat , offchoon het niet fchijnt te beh aan. Het zijn de gewoonten en overeenkomilen der
menfchen omtrent de wederkeerige pligten van befcheidenheid en onderlinge beleefdheid , en hoe men vooral
in het uiterlijke , door kleeding en manieren , elkander
zal trachten aangenaam en behagelijk te zijn ; welke
goede zucht van overeenkomst , eindelijk in het overdrevene ontaardende , zich den naam van Mode heeft
aangematigd. Men heeft, als niet algemeen goedvinden,
haren eerflen tempel in Frankrijks hoofdílad geplaatst,
en liet is uit dat middelpunt van hooge gemanierdheid ,
dat hare bevelen door geheel Europa en zelfs tot aan de
boorden en zoomen der overige werelddeelen zielt uit
voortplanten; en offchoon men niet meer aan-breidn
dit van ons vervreemde land cijnsbaar wilde zijn , heb
echter de nationale tempels geenen bijval ondervon--ben
den , en zijn deze ledig en zonder offers gebleven. —
Onbegrijpelijk en verbazend is haar oorfprong , hare
magt en haar geweld ! Offchoon er geene Hoven of
Raden kenbaar zijn, die zich met liet ontwerpen en uit
bevelen bezig honden , zoo verfchi7--vardigenh
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nen desniettemin hare maandelijkfche, ja bijna dagelijkfche belluiten en verordeningen zonder vertraging of wanorde, en worden deze dan ook zoo naauwkeurig opgevolgd , dat er geen toezigt of geene regtbanken benoodigd zijn, om de nalatigen te vervolgen en de ongehoorzamen te ílraffen. Ieder zorgt om flrijd , om zich niet
hare wetten en voorfchriften naar zijne behoefte bekend
te maken ; ieder zoekt , zoo ver zijn oordeel en zijn fmaak
en beurs zulks toelaten , zich aan den geest derzelven te onderwerpen en zonder tegenfpraak daaraan te gehoorzamen. Eifchen deze wetten , dat men vriendelijk ,
gezeggelijk en befcheiden zij , dan is men dat in den
hoogften graad , zelfs tegen zijne minderen ; eifchen deze , dat men meer zelfgevoel moet vertoonen , dan is
gemeenzaamheid en openhartigheid weldra in hoogmoed
en eigendunk veranderd. Eifchen deze , dat men zijne
naasten moet weldoen , zijne ouders eeren, zijne kinderen zelve opvoeden ; welaan , dan worden de ouders nog
na hunnen dood vereerd , men flicht voor de ongelukkigen huizen van weldadigheid, en men voedt niet alleen
zijne eigene kinderen, maar zelfs nog die van anderen
op. Doch willen deze, dat men zich boven zijne ouders ,
als van ouderwetfchen fmaak , verhelfe, zijne naasten
minder op den voorgrond plaatfe, en zich niet irret het
ondankbaar werk der opvoeding bemoeije ; dan behoeft
men die ouders ook zoo niet met allerlei lastig te vallen, de huizen van weldadigheid kan men, als zitplaatfen van luiheid en gemak, in tempelen van vermaak
herfcheppen , en waarom zonde men de opvoeders der
kinderen van eene aanfpraak op hun beflaan berooven ?
Eifchen de voorfchriften der Mode, dat men eene alleenheerfchende of meer gematigde of eene volksregering
aankleve , ook zij weet daaromtrent de noodige aanwijzing te geven en de noodige volgelingen te erlangen.
Discht zij, dat men Godsdienst, deugd en goede zeden
eere, dan ook worden deze op hoogen prijs gefleht, en
in het tegenovergeftelde geval als beuzelingen en voor
zijde gefield. Eifchen zij,-ordelnbfchuwt
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dat men geloove , dat het menschdom fchoon , gezond
en blozend zijn moet; welaan, dan worden gezonde fpijs,
arbeid en frisfche lucht gezocht : doch moeten integendeel zwakheid van ligchaam en zenuwen den mensch verfieren, en eene blecke , vale tint zijne fchoonheid verhoo
, dan zijn gebrek aan voedfel en middelen tot ver -gen
onkundig van den-magerindvofcht,emn
geheimen fluipmoord , opvolgt , om zich te onderfcheiden van de ruwe en gezonde menigte , die haren honger
verzadigt, en zonder zenuwmiddelen , baden of magnetismus onbemerkt voortleeft. Moet de gedaante van het
ligchaam zijn als een cilinder, of als een overeindflaande
of een omgekeerde kegel , dan moeten door knel- en
druk-werktuigen die deelen uit hunnen fiend gebragt worden , die, naar het voorfchrift van dien vorm, hinderlijk
zijn, en moet door meerdere kunstmatige uitbreiding en
aanvulling van andere deelen de noodige gedaante gegeven worden. Ja! het geheele gezigt- en f'candpunt der
dingen wordt door deze alleenheerfcheresfe veranderd en
gedwongen. Immers kan men het zichzelven naauwelijks verklaren , hoe het mogelijk is', dat, hetgeen men
nog kort te voren als fchoon en evenredig gewaardeerd
en op hoogen prijs geffteld heeft, terftond zijne waarde , zijn aangenaam voorkomen en juiste verhouding ver
wanneer de uitfpraak der Mode het veroordeelt en-liest,
het als onvoegzaam en ongepast aanwijst.
Hoe men echter met het geweld der Mode fpotten
moge, men zoude haar nogtans niet gaarne geheel willen
misfen of ontberen , daar zij eene oneindige reeks van
werkzaamheden en infpanning aan het bedrijvig en immer werkzaam menschdom geeft , en men door haar op
den weg des levens meer als in eene gelijke rigting wordt
geffiuurd , en niet door verfchil van handelen of manie
ligt onaangenaam tegen elkander.. aandruischt.-renzo
Als men immers ílechts dc hieroglyph der Mode verf}aat,
is ieder land geopend en Raat ieder huis ten dienfle ; terwijl , door het levendig houden van hare ontelbare en
,
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nimmer opdroogende bronnen , de volksvlijt en de welvaart van duizenden bevestigd en verzekerd wordt.
Onder de meer natuurkundige hefboomen, die zich
echter zeer naauw aan de zedelijke aanfluiten, moeten
wij vooral niet op den achtergrond plaatfen het geld,
hetgeen, zoo wel bij enkele perfonen • als bij geheele
maatfchappijen, wonderen van magt bij geringe krachtsontwikkeling verrigt. Door dezen hefboom zien wij den
handel, de kunflen en wetenfchappen bloeijen en voor
zijn, heden uit het niet verrijzen, volken en-fpoedig
Vorften verheven of verbrijzeld , bergen geflecht en
zeeën gedroogd. Door de kracht van het geld kan men
het magtpunt des maatfchappelijken hefbooms tot in het
oneindige verlengen, en daardoor'deszelfs kracht tot in
het onberekenbare verdubbelen. Men begint echter its
deze tijden eenigzins aan het behendig vermogen van
dezen hefboom te twijfelen, daar men, door kunstijver
gedreven , denzelven niet meer,, 'als weleer naar aloude
gewoonte , flechts uit klinkende en harde metalen ver
maar nu veelal' uit eene broze en vergankelijke-vardigt,
papierftof daarftelt, aan welke men door geheimzinnige
en beloftevolle teekens eene fchijnbare en willekeurige
waarde mededeelt. Breekt eenmaal echter zoodanige kunsthefboom in eenig land, hoe verfchrikkelijk is dan niet
deszelfs val ! want op dezen ftaf fteunen honderden en
duizenden , die hunne berekeningen voor hun leven en
hunne welvaart daarnaar als zeker en onfeilbaar hebben
ingerigt , en dan een fchaduwbeeld omhelzen , dat in
rook en damp verdwijnt.
Buiten dezen natuurkundigen hefboom, moeten wij
nog een' der geduchtften en krachtvolften noemen, die
•het verlicht, in kunflen , wetenfchappen en befchaving
toenemend menfchelijk geflacht heeft uitgevonden en aan
het licht gebragt ; ik bedoel het alvermogend buskruid.
Offchoon de Europeaan zich de eer aanmatigt van dit
krachtvol poeder te hebben uitgevonden, behoeft hij
zich toch niet te fchamen , wanneer hij reeds vroegere
fporen daarvan bij den , bij hein zoo ten achteren fchij-
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nenden, inwoner van China aantreft. Is er iets , da(
aan het geweld van deze ƒtof kan wecrflaan ? Is het
niet hare flem , die donderend over zeeën cn velden oorlog en vernieling aankondigt ; die , flerker dan de flew
van wetten en verbonden , van vriend- of bloedverwant
allen doet gehoorzamen, van allen eerbied en on--fchap,
derwerping afperst ? Kan men zich achter torenhooge
muren verfchuilen of zich door water en wallen doen
affcheiden , om zich voor hare kracht ongenaakbaar te
maken ? Ja ! al verbergt men zich als een adelaar op de
Reil le fpitfen der rotten , of klimt men tot de hoogste
bergen op , of daalt men in 's aardrijks ingewanden nader, geene • plaats is er, waar ons de kracht van den
hefboom des buskruids niet treffen of in onze íchuilhoeken vervolgen kan ! Befpot dcszelfs werking geene hoot
ten en diepten , en doorboort het niet de broedde wal
muren ? En al worden ook-le,dikfnhct
de door kunst gewrochte en ongenaakbare krijgsvestingen
door eenen Nederlandfchen held befchermd, het buskruid
werpt in koelen bloede alle vastheid omver,, befpot de
kunst , het beleid , de dapperheid en de flerkfte volharding. Ja! dit kunftig poeder, hoe dood en werkeloos
het bij den eerften aanblik, in een akelig zwart gehuld,
zich moge voordoen , zal, in een kort beftek verzameld, in éénen polsdag door de geringfte vuurvonk
met reuzenkracht omgord worden , de hechtíte fteden in
puin verkeeren en de hardfte rotfen tot ftof verbrijzelen. En beknelt men dit poeder in engere cellen , zoodat men zijn vermogen fchijnbaar als aan banden wil
leggen , dan is deszelfs werking nog vreefelijker,, deszelfs uitbarfting nog geduchter : want nu , in deze enge
kluizen ontftoken en door den vuurgloed verhit en ver
kracht en met de-woed,ftuhmnêrabe
fnelheid des blikfems alles voort , wat aan hetzelve is
blootgefteld geweest, en niets bedwingt deszelfs vaart
of tootnelooze kracht. — De heerlijke en treffende wer
deze ftof zal men op het slagveld moeten zien,-kingva
waar de met dit poeder beladene wapenen , als trouwe
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en dienstvaardige boden des doods en der verwoesting,
op den geringften wenk des veldheers luchtig en in bevallige kringen rondzwieren , met een' regen van doodelijk lood geheele menfchenhoopen , even als de landman het koren, bij geheele rijen wegmaaijen; hoe zij,
over hoogten en laagten en in alle rigtingen zich bewegende, onder het gefchal van pauken en trompetten,
overal, als met jeugdig heldenvuur bezield, alles doen
wijken , alles doen zwichten ! ..... Hun aanhoudend
en afwisfelend gedonder vormt het ftoutst, maar ver
bij hetwelk de-fchrikeljstodmnchei,
toonen der fmarte en der verbazing wegzinken in het
verdoovend geruisch aller menfchelijke hartstogten en bewegingen. Het vormt het ftoutfte tooncel van menfchelijke magtsontwikkeling , waarvoor de menschheid
zelve met huivering terugdeinst!
In deze latere tijden heeft zich de mensch nog eenen
nieuwen, niet minder krachtigen hefboom aangefchaft,
welke, daar hij thans reeds in eene zeer groote menigte
van bedrijven en inrigtingen ingedrongen en bruikbaar
verklaard is geworden , ook hier geenszins voorbijgezien, maar met een kort woord vermeld moet worden.
Deze hefboom wordt door fommigen, wegens zijne
vreefelijke kracht , als gevaarlijk en zorgvol voor het
menschdom befchouwd, daar door denzelven zoo vele
gewone hefboomen van menfchen- en dier- krachten nutteloos en onwerkzaam gemaakt worden , en weldra door
deze ééne kracht alle onze behoeften zullen kunnen worden beftreden en alle onze wenfchen te gemoet gekomen. Door middel van deze nieuwe kracht fchijnt het,
alsof wij aan ruimte noch afftand meer gebonden zijn,
daar wij ons door dezelve, met de fnelheid van den
wind, naar de afgelegenfte deelen des aardbols laten
henenvoeren, en de aarde zelve daardoor weldra een algemeen goed en eene voor ieder bereikbare vlakte zal
opleveren. De afftanden van landen en zeeën verliezen
zich daardoor onmerkbaar; de fteden en volken fchijnen elkander te naderen , en zal daardoor voortaan eene
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geheel andere betrekking tusfchen menfchen en landen
worden tot land gebragt.
En welke is dan die kracht- en wondervollc liefboom? Het is dc in onze eeuw zoo verbazend werkzame en door vuurkracht opgewonden waterdamp, onder
den eigenaardigen naam van f1oom als werkkracht thans
meer algemeen bekend geworden. Wanneer het koude,
íleenharde ijs , uit den flaap des doods opgewekt en
in vloeibaar water verkeerd , ons reeds zulke groote
dienf'ten bewijst , kan hetzelve nu nog met den geest des
vuurs doordrongen en in krachtvollen damp herfchapen
worden , zoodat liet , met dien gloed doortrokken , den
niensch op zijne geringfle wenken gehoorzaamt , hein de
kolosfaalile masfa's niet ongehoorde kracht doet voort
voor hem allen last en arbeid verrigt. *Vaar-fluwen,
immers vroeger de onzekere en bedriegelijke wind of dc
kracht van levende wezens moesten werkzaam zijn , daar
laat men nu eene kleine hoeveelheid waters dienstbaar
worden , en voorziet het, door het geweld des vuurs ,
niet nieuwe , onbeperkte veerkracht , om op alle tijden
en plaatfen en onder alle omílandigheden nuttig en voor
werkzaam te zijn. Door dezen éénen hefboom-delig
ziet men met verbazing de grootfle en zwaarst geladene
fchepen voortgetluwd en liet geweld der: winden en firoomen trotferen ; in de zamengefteldffe inrigtingen zien wij
door denzelven duizenden van deelen op verfchillendc
plaatfen en aftanden in regelmatige beweging gebragt,
en al die dien{len doen , waaronder vroeger de zwakkere
mensch en zelfs het flerkere dier bezwijken moesten. Ja
in één woord , de verhitte waterdamp maalt , wrijft ,
flijpt , floot , ftampt , perst , zaagt , boort , polijst ,
graveert , vereenigt en vernietigt , en brengt al deze
verfchillende werkingen als door tooverkracht tot ftand ,
zoodat men met verbazing naar den onzigtbaren eerften
oorfprong van alles vraagt ; daar alles als door eene onzigtbare hand beftuurd en geregeld wordt. De tijd zal
echter leeren , of ook deze geduchte hefboom , die , op
het voetfpoor van Perkins , ook als oorlogswapen dc
,

VAN DEN ZEDELIJKEN MENSCH.

vreefelijk{le vooruitzigten opent , en die , daar zij nu
eenmaal beftaat , weldra Gene wederzijdfche behoefte der
volken geworden is , dat nut zal aanbrengen , hetgeen
velen daarvan verwachten , of dat nadeel veroorzaken,
waarvoor anderen weder zoo zeer vreezen. De mensch
fchijnt echter door de nieuwheid en grootheid van dit
verfchijnfel als verrast en verbijsterd ; welk verfchijnfel
mogelijk voor den voortgang der merfchelijke opvoeding
en zijn tegenwoordig flandpunt wel eene behoefte zal geworden zijn : want , ware immers in onze tijden eerst
de gewone landploeg uitgevonden en in werking gebragt,
zoude dan de daardoor verloren handenarbeid nog niet
meer vrees hebben moeten veroorzaken, dan wel die door
de tot nog toe beílaande dampinrigtingen ?
Wij gaan dan nu van deze eenvoudige werktuigen tot
de befchouwing van de meer zamengeftelde over, en zoo
ontmoeten wij hier in de eerde plaats de uit den gewonen hefboom ontleende balans, bij welke last en magt
zich op gelijke afftanden van het rustpunt bevinden, en
welke , niet de daaraan gebragte fchalen en gewigten ,
dient ter bepaling van de betrekkelijke hoeveelheden of
zwaarte der flolfen. Tot dc daarßelling dezer balanfen
behoort vele naauwkeurigheid in den vorm ; de gelijke
lengte en zwaarte der armen, de juiste plaat/ng van
het zwvaartepunt , en dergelijke meer. Zulke balanfen
worden in de maatfchappclijke betrekkingen aangewend,
zoo wel om daarmede rotsklompen en centenaars te wegen, als ook om daardoor de zwaarte der fijnfle ftofdeeltjes, ja die van den onzigtbaren adem onzes monds,
of van de dunneie deelen der lucht, te bepalen en aan
te wijzen. Dezelve zijn nu eens meer naauwkeurig, dan
meer ruw,, of fomtijds valsch wegende , al naar dat genoegzame oplettendheid, voorzorg of goede wil daarmede
in overftemming zijn gebragt; en offchoon ecne valfche
weegfchaal reeds bij de Ouden een gruwel was , zoo
kunnen toch dikwijls , zoo wel in de natuurlijke als in
de zedelijke wereld, vele derzelven de proef van juist
niet doorflaan.
-heid
l
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Door middel van de balans bepaalt men de waarde
zijner bezittingen, dc koopman zijne rijkdommen, en de
geleerde zijne wijsheid. Het ftaatsbeftuur weegt daar
krachten en vermogens des volks -inedauwkcrg ,
en regelt naar die evenredigheden de behoeften en ontvangften des lands. De íluwe ftaatsman weegt daarmede
landen en zeeën , en geeft ieder zijn befcheiden deel ;
fpreekt met lof en roem van evenwigt in rijken en ftaten,
als het behoud en de grondvest van alle heil en vrede ;
maar vergeet dikwijls zichzelven in dat evenwigt te omvatten , en doet veelal den evenaar naar zijn rijk overflaan. Door middel van zoodanige balans wordt ver
alles in de maatfchappij geregeld en op de juiste-der
maat gebragt; de verhouding van landen en zeeën , akkers en woestijnen , van werkenden en werkeloozen ,
grooten en geringen , braven en onedelen, bekwamen en
onbekwamen nagegaan en aangewezen, om daaruit de
nuttigfte gevolgen te trekken en deze ten algemeenen beste
aanwendbaar te maken.
Ook het zoogenoemde publiek loopt met deze weeg
onophoudelijk rond , en geeft zijne uitk.omften -fc,hal
onder den naam van publieke opinie onbefchroomd en
ongeveinsd, beftendig terug ; en , het zij deze opinie ruste
op eene goede of op eene gebrekkige weging , de eer
voor dezelve is zoo algemeen en waarfchuwend-bied
voor perfonen en volken, dat de geheele veronachtzaming daarvan wel eens de gevaarlijkfte gevolgen heeft
na zich gefleept. Overal en op alle plaatfen bevinden zij
zich met hunne fchalen en gewigten, en niemand kan
zich aan hunnen weeglust onttrekken. Overal en onophoudelijk zijn zij werkzaam, om perfonen en daden, ge
aan hun onderzoek bloot-beurtnisfvchjle
te ftellen. Zij dringen door , niet alleen tot op de openbare plaatfen, maar voeren zelfs tot in de geheimfte kabinetten hun werk uit. Slagvelden, bedehuizen, fchouwburgen , kerkers , paleizen , hutten , alle onderwerpen
zij aan hunne onverbiddelijke balans en alles bepalend
gewigt , offchoon zij veelal , door bijzondere overhelling
,
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tot het overwegend kwade , dit boven het ligtere goede
de voorkeur f`hijnen te geven.
In het vak der geleerdheid is ook deze balans een
geducht, offchoon niet altijd een volkomen regtvaardig werktuig. Er zijn immers beflendig ijverige kunst
vernuft en finaak-regts,dialvobngfe
aan hunne proefbalans, door eigene kunde en finaak
behoorlijk aangefcherpt , onderwerpen , en , uit menschlievenden fchroom van de fchrijvers door hunne lof
bij eene te gunflige weging te befchamen, fiel--tuinge
len zij dezelve veelal in het geheim te werk, en drijven zij ook die befcheidenheid meestal zoo verre, dat
zij , ook bij eene te ligt bevondene gehalte, zich niet ligtelijk kenbaar maken. Hoe nuttig en belangrijk dan ook
deze weging in de geleerde wereld moge zijn , en daar
eensdeels wel eens een flapend vernuft wordt opge--dor
wekt , en anderdeels de vrees voor die onzigtbare regtbank den al te vurigen fchrijflust tempert, zoo zorgen
zij toch, dat zij zich van goede en juiste weegfchalen
bedienen, dat zij zelve genoegzaam geoefend zijn , om
met eene vaste hand dezelve te kunnen voeren en met
een fcherp gezigt de afwijking des evenaars goed te kun
nagaan , en dat zij zich vooral niet van eene be--ne
driegelijke weegfchaal bedienen, want naar mate zij gewogen hebben, zullen zij ook eenmaal gewogen worden!
Genoeg dan van dat belangrijk werktuig gezegd heb
zullen wij nu moeten fpreken van de daaraan-bend,
verwante katrol beflaande uit eene vastgemaakte fchijf,
in het midden met een rustpunt voorzien , en om wier
infnijding zich eene beweegbare lijn bevindt , die ter
wederzijden met magt en last bezwaard kan worden. Bij
de vermeerdering van het aantal fchijven bij Céne en dezelfde lijn neemt de magt weder aanzienlijk toe, offchoon
de fnelheid van beweging in die mate afneemt. — Kan
men niet een voorbeeld daarvan aanwijzen in alle maat
daar ook de ge--fchapelijknrgt bfue,
heele maatfchappij zelve als uit zoo vele enkele fehijven
beftaat, die, bij afdeelingen tot takels gebragt, in kracht
,

212

NATUURKUNDIGE BESCHOUWING

en vermogen toenemen ; terwijl de opperfle magten de lijnen , die al deze deden verbinden , in beweging brengen
om aldus daardoor net geringe kracht de grootfee lasten
te kunnen bewegen , en deze tot algemeen nuttige oog
te doen dienstbaar zijn.
-merkn
Ook het hier op volgende windas leert ons , hoe men
als door kracht van winding en wenteling en wisfeling
zich verheffen kan , en door den florin der tijden , door
de werktuigkunde van kennis , vernuft, beleid en oordeel, kan opwaarts ftreven , de voorkomende lasten kan
verligten en zijne wagt vergrooten. Wil zoodanige verheffing niet regtflandig door middel van dit werktuig ge
dan flaat het in orde volgend hellend vlak ten-luken,
dienfte , en dit ontzegt zelden zijn vermogen , indien
men de juiste verhouding der helling Hechts weet te
vinden en , geen geduld of tijd toi de opftijging in aan
nemen wil. Schrikt echter dat langzaam fiepend-merking
werktuig door zijne trage vordering af; welaan, dan
verbinde men de beide hellende vlakken tot Gene wig of
beitel , die door hun fcherp lastpunt bij de aanwending
van éénen geweldigen fchok alles doen bukken , vaneen
nadere doel brengen. — Zoodanig-fplijtenoh
zijn ook veelal de fpreuken en vindingen van het ver
geweld en de fnelheid harer werking-nuft,dieorh
de omftanders als verbijsteren en eensklaps tot liet noodige ftandpunt opvoeren; terwijl lange en bondige redeneringen , langzaam tegen het hellend vlak des gezonden
verftands opgefchoven, veelal niet zoo gewaardeerd of
opgemerkt worden , en door de traagheid van beweging
geen bijzonder opzien of bewondering baren, daar eenige korte , krachtvolle fpreuken of gezegden het hardfte
verftand wel eens doorklieven of de ftugfte zinnen
doorboren.
Wat wij nu in alle deze foorten van werktuigen bewonderd hebben, vermindert niet bij de befchouwing
van de als uit de vorigen geborene fchroef. Dit zoo
eenvoudig, maar alles vermogend werktuig munt zoodanig uit, zoo wel door werkzaamheid als lijdzaamheid ,
-
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dat het als het pronkftuk der werktuigkunde genoemd
mag worden. Het ftaat pal en bedaard bij de ontwikkeling van reuzenkrachten , en bij eenen naauwelijks
merkbaren voortgang is zijne kracht onbegrensd en alles
overtreffend. Door middel van hetzelve worden ver
als met fchijnbaar onverbreekbare ban--ichlend
den aaneenverbonden , offchoon tevens door ditzelfde
werktuig het geheel weder gemakkelijk wordt ontbonden
en tot zijne deelen teruggebragt. De hevigfte drukking,
perfing en knelling wordt door hetzelve te weeg gebragt,
en daardoor niet alleen eene onberekenbare kracht ontwikkeld, maar ook deze kracht koelbloedig onderfteund
en onwrikbaar vastgehouden. — Ook van dit werktuig
vindt men enkele voorbeelden in de zedelijke wereld. Nerd
niet weleer het hart en het geloof der menfchen door
openbaar en geheim geweld als onmerkbaar toegefchroefd,
en door de ongeoorloofdfte middelen de vrijheid van denken belemmerd en als vastgeklemd ? Heeft men niet
dikwijls door floute maatregelen der volken welvaart en
voorfpoed zien vastknellen, en door langzaam toenemende magt derzelver bezittingen en vermogens zien gedrukt en als tot den laatften penning uitgefchroefd? En
kunnen wij ook niet veilig onder de maatfchappelijke
fchroeven de drukpers onzer latere eeuwen noemen, die,
in een kort beltek werkzaam en lijdelijk als de fchroef,
een uitgebreid vermogen en eene onbedwingbare kracht
ontwikkelt , die zoo wel ten goede als ten kwade geene
palen of afmetingen kent ? Welk een onberekenbare
fchat van wetenfchap en vernuft wordt niet door dat
werktuig ontwikkeld en verfpreid! Hoe beílendig is
hetzelve werkzaam , om de vorderingen van tijd en geest
als uit te perfen , te vermenigvuldigen en alomme ver
te maken ! Niets kan deszelfs magt en in--krijgba
vloed wederflaan. Het werkt op 's menfchen geest met
onbedwingbare kracht , opent hem de oogen der kennis
.en des verftands , maakt hem bekend met zijne betrek.
kingen , verpligtingen , met de aarde , waarop hij leeft
en met alwat zich daarop bevindt of daarop plaats grijpt.
P
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Alle afiland is daardoor verdwenen, alle geheimen ontraadfeld , alle duisternisfen opgeklaard, en het goede en
het booze komt daardoor aan het licht. De zielskracht
der menfchen wordt door hetzelve als verzameld en voor
de late toekomst bewaard; want offchoon de broze flerveling flechts weinig jaartallen moge bereiken, blijven
nogtans door dit middel zijne daden vereeuwigd, en dc
gedenkflukken van zijn vergankelijk brein tot op de late
nakomelingfchap ongefchonden overgebragt. En zoo wel
als nu dit werktuig ten goede werkt , zoo, kan het ook
even vermogend ten kwade werken. Getuige de kracht
van zoo vele het hoofd en hart vergiftigende voortbrengfels der drukpers, die, met graagte verflonden, nimmer
verzadigen , maar een' verdubbelden honger voortbrengen -; getuige de kracht en het vermogen van zoo vele
vlug- en dagfchriften , die in de flaatkundige wereld als
zoo vele herauten van verwarring en wanorde ten voor
treden en de bazuinen der omwentelingen uit -fchijn
Zij jagen volk tegen volk en Vorst tegen-maken.
Vorst in het harnas , winden de geestdrift en partijfchap
met ijver op , en blazen met het levendigst vuur de fakkel van tweedragt en oproer aan. Doch even als nu
ook folntijds het weldadig zonnelicht door zijne ftralen
den ongedekten wandelaar hindert , of hier en daar eenen
akker door zijnen gloed verfchroeit , zoo zal toch nie
bij de berekening van deszelfs tallooze weldaden,-mand,
dit licht willen misfen of als fchadelijk durven verklaretl ; en zoo zal men ook , bij de voorftelling van het
groote nut der drukpers , het nadeelige daarvan zich getroosten en het misbruik alleen laken.
Wij kunnen dan nu van deze tot de nog meer zamengeftelde werktuigen opklimmen, welke alle ten doel
hebben, om, met hefparing van de meestmogelijke kracht,
de grootfte magt te ontwikkelen en voort te brengen.
Zoo zien wij in de molen- en raderwerken ééne beweegbare fpil hare kracht aan eene menigte van rade
alle, met verwonderlij--renfpilmd .,e
ke fnelheid en overeenfteimming , aan hun afzonderlijk
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otigmerk voldoen, en tevens tot dat an het geheel gezamenlijk medewerken. — Zoodanige zamengef gilde molenwerken
treffen wij dan ook zoo wel in de zedelijke als in de natuur
wereld overvloedig en in verfchillende vormen aan.-lijke
Vestigen wij het oog flecllts op de verfchillende geleerde
of tot andere nuttige einden beflemde Genootfchappen of
inrigtingen. Worden daar niet , door de beweegkracht
van enkele hoofdfpillen , verfchillende raderen en onder
beweging gebragt en tot een algemeen oogmerk-delni
dienstbaar gemaakt ? Naar den verfchillenden aard en de
bedoeling dezer inrigtingen , worden daarin nu eens talen en letteren verwerkt en de werkplaatfen daarvan tot
in dc vroegere tijden des aardbols verplaatst , of rigt
men die op tot aan deszelfs eindpalen, om zich tot tol
alle fprekende en hoorende of zelfs reeds lang-kenva
ontflapene volken te maken. — Genees- en Natuurkunde
zoeken het behoud van den natuurlijken mensch , en bevredigen zijne nieuwsgierigheid omtrent zijn eigen aanzijn en omtrent alwat rondom hem beftaat of werkt.
De mensch is hier dc lioofdfpil , waar alles zich om beweegt; terwijl de raderen daarvan ingrijpen , zoo wel
in de verstafgelegene ftarrelichten , die zijn oog ontvlieden , als in het nabijgelegene ftöf, dat zijne voeten ver
Wil men de regten van menfchen en volken-tredn.—
verdedigen en behouden, dan worden zelfs de voortbrengfels van vroegere Romeinfche en oudere vlijt in dezen teruggeroepen , en de nieuwe raderwerken des regts en der
wetten worden naar de modellen der oudere ítevigc regtsgebouwen ingerigt en gewijzigd. -- Wil men Godgeleerdheid behandelen , alsdan is het Heilig Woord de hoofd
waarom alles en waardoor alles zich beweegt, die-fpil,
de raderwerken van uitlegkunde , godsdienstleer,, pligten
en zeden in beweging en werking brengt. — Ja! zijn
het ten laatfte de fchoone kunften, die bewerkt moeten
worden, dan brengt men bij de Dichtkunst de vrije en
rijke gedachten , door de fnel vliegende fpit van vernuft
en verbeelding , of in zacht golvende , ruifchende , of
in meer ftoute , treurige en ftormende beweging , zoodat
P2
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nu het hart wcgfinelt van zoete verrukking en zachten
weemoed, dan wegkrimpt van angst , ijzing en verba
werktuigelijke der Toonkunst zoekt, door-zing.—Het
de trillingen der lucht , zonder woorden tot liet hart en
liet gevoel te fpreken , en brengt gedachten , wenfchen ,
aandoeningen en begeerten tot hetzelve in meer- of minder roerenden toeftand over. Hier zinkt het grove ftoffelijke der taal en letteren weg , en de denkbeelden worden
in een fijner weeffel gehuld; en, offchoon men ieder
accoord verftaat , begrijpt en doorgrondt , is de bevat
daarvan nogtans te verheven , dan dat zij weder-ting
woorden
kan worden befchreven of aangeduid. Even
door
als de Dichtkunst ons de fijnfte wijnen voorítelt, die
het hart vervrolijken en door beeldenfeeling het vernuft
verhoogen , zoo is de Toonkunst de geest van dezen
wijn ; het zijn de fijnere a:therdeelen , van den droefem
van liet ftolfielijke afgefcheiden en veredeld. — De Schil
hecht het licht aan banden, en zoekt door kunst-derkunst
aan het oog dezelfde gewaarwordingen te geven , alsof
men het afgebeelde voorwerp zelve aanfchouwde. Door
zeven of liever door drie groote lichtraderen brengt zij
ons oog het bedrog toe ; een roode , gele en blaauwe
lichtítraal , of afzonderlijk of gemengd, zijn voldoende ,
om alwat de natuur íchoons en heerlijks bevat op het
dock over te brengen en als wezenlijk en oorfpronkelijk
aan ons kenbaar te maken.
De Natuur in het algemeen kan dan ook, om hare
uitgebreide en menigvuldige werkingen, als een voorbeeld
van het meest zamenge/lelde werkt uig beíchouwd worden,
waarin zoo wel het groote als het kleine tot één doel
en tot één belang moet medewerken. De hoofdfpil is
hier nu buiten alle kijf dat fchoone hemellicht, hetwelk
wij de zon noemen, en hetwelk alles met haar weldadig
licht beflraalt , aan alles leven, kracht en luister bijzet,
en zonder hetwelk onze aarde en hare medeplaneten niets
dan ruwe , doode klompen in de fchepping zouden aan
zon verfchijnt , en alles ontwaakt uit den-biedn.D
eiepen flaap der eeuwige nachtelijke Rille. De planeten
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wentelen zich vrolijk om hare asfen , en slingeren als in
heerlijke rijen om hare gebiedil'er en weldoenfter bellendig rond. Een vreugdegejuich gaat in de fchepping op,
bij het verfchijnen van dezen heraut des levens. De
gronditofffen mengen zich nu vreefelijk dooreen , botfen en fchokken met geweld tegen elkander; — de ingewanden der aarde koken, en de rookende vuurmonden verkoelen de door innerlijken gloed verhitte aardbollen; — bergen fchieten omhoog en klieven de wolken, en afgronden vormen zich; -- wijde waterplasfen verbinden de vastere afgelegene deelen; — met het
fijnfle luchtweeffel wordt het geheel als met een kleed
omtogen ; -- planten , dieren , menfchen , Engelen ver
getooide aardvlakten, en-fchijnebkldfrij
leven en heerlijkheid overdekken derzelver wijde oppervlakte. De zon befluurt nu, op den wenk der Almagt ,
al deze werelden met hare trouwe wachters , en wel door
é ne kracht , die , in verfchillende gedaanten zich ver
alle dien ten doet, die noodig zijn, om het-wisfelnd,
geheel tot een tooneel van wonderen en volmaaktheid te
vormen. Deze kracht is het licht hetwelk zij als haren eerf'ten hemelbode afzendt , om daardoor de fchepfelen hun aanzijn te doen genieten en hun geluk te ver
Dit licht maakt de aarde vatbaar voor groei -hog,en.
leven en welvaart. Na deze dienst fchept zich het licht
in eene nieuwe gedaante om , en doordringt niet warmte
en vuurgloed alles , wat de aarde bedekt , herfchept het
kille ijs tot vloeibaar water , en voert dat water , op de
vleugelen des winds , door de hoogere ruimten der fchepping tot nieuwe weldaden en oogmerken weg , om , in
verfchillenden vorm teruggekeerd, de dorstige aarde te
drenken , en , als eene getrouwe moeder,, dezelve aan
hare volle borst te laven en verkwikken. Nu legt het
de gedaante van warmte af, en werkt op de stoffen door
aantrekking en afilooting, en kleedt zich in het verblindend gewaad des blikfems , en fpreekt met de flem des
donders , en laat zich hooren door berg en dal , door
woud en vlakten. Het omgordt nu, als elektrieke kracht,
,
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de aarde met zijne onzigtbare tooverkracht, en neemt zij
zetel aan de eireden der wereldasfen , bij de van koude-ne
rillende polen , en doet zich aldaar kenbaar worden door
magnetifche vermogens en wonderen; tot dat het ein
daar naar zijne gebiediler,, de glansvolle zon ,-delijkvan
in eeuwigdurende ftroomen terugkeert, am rekenfchap te

geven van zijne verhevene zending ; wanneer het, op

nieuw iij glansrijk licht herfcllapen , weder zijn weldadig
werk hervat en vervolgt , tot zoo lang er aarden op hare
asfen wentelen , de zon de vleugelen van haar licht over
dezelve mag uitbreiden , en het geítarnte zich verheugen
mag in he; bevel der Almagt !

TAFERESLEN UIT HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN DEP.
NAORD-AMERISANEN. (*)

Amerika h^.eft vee.1 merkwaardigs, dat hetzelve onderfcheidt
van de andere werelddeelen. Het menigvuldige groote, fchoo.
ne , wonderbare , dat binnen zoo korten tijd aldaar zich ver
bij velen, zelfs bij befchaafde en denkende-tonde,
lieden , eene geestdrift ontflaan , die bij den grooten hoop tot
eene foort van dweeperij overfloeg. Een gunflig en veelal
te gunflig denkbeeld van de nieuwe wereld vestigde zich en
werd een diep geworteld vooroordeel. Befchouwt men echter van nabij den maatfchappelijken toehand van Noord-Amerika, dit kooggeroemde land der vrijheid, zoo blijkt het overdrevene dier vooringenomenheid. De zeden des Noord-,finerikaans verfchillen grootelijks van de onze, en zijn, althans
in eenige opzigten, niet beter. De volgende bijzonderheden
leveren eene misfchien niet geheel onbelangrijke bijdrage tot

de kennis van het maatfchappelijk leven in Noord- Amerika.
De Plankomst te Nein -York.

Eindelijk brak de dag aan, op welken wij in de nieuwe
wereld voet aan land zouden zetten! Wij bevonden ons voor
(*) Overgenomen uit de brieven eener Duitfche vrouw,
die met man en kinderen naar Noord- Amerika was verhuisd. —
Deze Tafereelen zullen van tijd tot tijd worden vervolgd.
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iYew-Tor•k en reeds zoo digt bij de fchoone oevers , dat men
de bewegingen der menfchen aan wal genoegzaam kon onder
Uit de haven kwam ons fchip bij fchip te gemoet en-fcheidn.
zweefde ons voorbij. Stoombooten fnelden in verfchillende rigtingen daarheen, met honderden van vrolijke reizigers. Al dit
gewoel fcheen een volksfeest aan te duiden. Maar de Amerikaan befchouwt met een onverfchillig oog een alhier zoo gewoon fchouwfpel, dat bij hem alleen in zoo verre belangilei.
ling opwekt , als het van levendigheid in den handel getuigt.
De aankomende vreemdeling zou misfchien zich kunnen verbeelden, dat die watertogten vermaakshalve gedaan worden ;
maar de lieden, welke op die booten zich bevinden, reizen
alleen om hunne zaken.
Allengs naderden wij de groote flad, die onze opmerkzaam
meer en meer trok. Daar genaakt het fchip de kaai van-heid
New-Tork en blijft liggen. Verrukkende, maar helaas korte
begoocheling ! Kinderlijke blijdfchap vervult ieders gemoed.
Men gevoelt nieuwe levenskracht, na het doorílaan der onaangenaamheden, aan zoodanige zeereis verbonden. Met een
diep geroerd hart begroet ieder het gastvrije land. Hier meent
men het geluk te vinden. De lange weg over de diepte is
afgelegd. Geene moeiten en zwarigheden meer! Wij verbeelden ons, het doel bereikt te hebben. Van nu af mag men
enkel genot, vrijheid, gelijkheid, broederfchap verwachten !
Naauwelijks is dus gelegenheid gegeven, om aan wal te ko.
men , of allen , groot en klein , mannen en vrouwen , dringen
en haasten zich, om het fchip te verlaten; ieder wil de eerfe
zijn , die den gezegenden grond betreedt ! Levendig gevoelde ik
dit alles mede, doch had een vast voornemen, dat ik mij door
de eerlle gemoedsaandoeningen niet al te zeer wilde laten weg
maar alles, wat er voorviel, naauwkeurig opmerken. Met-flepn,
dit oogmerk fond ik op het bovenfle gedeelte van het verdek.
Welk eene plotfelijke verandering ! Die den meesten fpoed
gemaakt hadden — die in hunne verrukking het eerst aan wal
fprongen en zoo op den grond zich wilden nederwerpen , om
dien met hunne lippen aan te roeren , bleven op eenmaal zeer
bedaard ítaan , en dus ging het allen, die volgden. Zij trokken den mond en hielden den neus digt. Op hun gelaat was
het te lezen, dat de zoo walgelijke onreinheid der kaai een
zeer onaangenaam gevoel bij hen verwekte. Dit gezigt floorde
al aanflonds ook mijne zoete droomen. Doch ik was mede
geneigd, om alles fchoon en goed te vinden; en ik vond derhalve
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ook fpoedig eene verontfchuldiging voor die verregaande
morfigheid.
Mijn man en beide kinderen waren mij reeds vooruit aan
wal. Hij had onze reisgoederen bij de tolbeambten aangegeven. Deze lieden zoeken den aankomenden vreemdeling een
hoog denkbeeld van hunne befchaving en hoffelijkheid te geven, daar zij het nachtgoed der vrouwen niet zoo naauwkeurig onderzoeken, en dan met een' zelfbehagenden lach pogen
uit te vorfchen, of deze Noord-Amerikaanfche kieschheid
wel behoorlijk opgemerkt en gewaardeerd wordt. Intusfchen
was ook ik aan wal geflapt. Een Neger had onze goederen
op zijnen kruiwagen geladen. Met fnellen tred fpoedden wij
ons van deze zoo onreine plaats , en gingen naar de rij huizen langs het water, om ruimer adem te kunnen halen. Deze
gebouwen hebben niet veel bekoorlijks. Boven zijn het bergplaatfen voor krijgsbehoeften , beneden morfige brandewijn kroegen. Ratten van ongelneene grootte loopen er bij dozijnen over den weg, en zijn met de hier gelegerde landverhuizers reeds zeer vertrouwd geworden. Bij honderden liggen
de arme aankomelingen op Eiraat — zij hebben van de fiad,
als eerie gunst, de vrijheid verkregen, dat ze hier onder den
blooten hemel zich mogen nederflaan. Hunne bleeke, vermagerde aangezigten zijn bruin gekleurd door de hitte der zon;
lompen hangen om hunne beenderen, welke, door geen vleesch
gerond, íterk uitfteken — met flijve blikken flaren zij op de
zee; naar het oosten zweven hunne gedachten; berouw en
heimwee fpreken reeds uit hunne blikken. Hier geleek NewTork eene belegerde ilad, waarin de pest heerscht.
Weldra kwamen wij in eene groote, breede, prachtige firaat;
het was de beroemde Brotrd-sway, die met regt de fraaifle
iiraat van geheel Brnerika genoemd mag worden. Verfchillende rijtuigen, en karren tot vervoer van goederen, rolden
daarover en gaven levendigheid aan dezelve, terwijl het voor
de fierlijke winkels wemelde van menfchen op het breede plaveifel , dat langs de huizen ten behoeve van voetgangers is
aangelegd. Mijn man fprak eenen wandelaar aan , om naar
eene goede Bmerikaazifche herberg te vernemen. De heer,
dien wij vroegen , bleef fiaan. Toen mijn man groetende naar
den hoed tastte, lachte de Amerikaan , en vroeg, zonder den
groet te beantwoorden, van waar wij kwamen, wat wij deden enz. ; en toen mijn man andermaal van hem inlichting
verzocht , zeide hij ; Ik weet liet niet, en ging leen. Even.-
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eens mislukten eene tweede en derde poging. Nu kwamen
ons Kwakers tegen, en ik befloot, mij tot deze grienden,
zoo als zij zich noemen, te wenden. Ons wedervoer hetzelfde, alleen met dit onderfcheid , dat de Kwaker, die het
woord voerde, op gemeenzamen toon met mij fprak en mij
vriendin noemde. Toen hij zijne nieuwsgierigheid had bevredigd, was het insgelijks : I do n't know. (Ik weet het niet.)
Daar bleef ons derhalve niets anders over, dan eene Fran/the
herberg, Hate! du Commerce, die ons vóór ons vertrek uit Europa was opgegeven, te zoeken. Doch niemand fcheen den
weg derwaarts te weten; ook de Neger, die onze goederen
had, was of hield zich onkundig. Na geruimen tijd alzoo op
ftraat rondgedwaald te hebben, hoorden wij eindelijk iemand
Fransch fpreken. Een enkel woord was voor dezen man genoeg. Hij noodigde ons terftond , om binnen te komen. En
geen wonder! wij hadden in hem den kastelein zelven van het
Hotel du Commerce aangetroffen. Mijn man kwam vooraf met
hem overeen omtrent den prijs, dien wij betalen zouden. In
Amerika moet men deze voorzigtigheid gebruiken. Ons werd
eene ruime, met zeer fraaije tapijten voorziene kamer aangewezen. Het huisraad, offchoon zindelijk en goed, was alles
zeer Hevig, en had dus een minder bevallig aanzien. Wij
aten regt fmakelijk, en'begaven ons tijdig ter rust. Naauwelijks waren de matte oogen gefloten, of een geweldig geraas
deed ons met fchrik ontwaken. Daar was brand in de nabijheid. Men hoorde trompettengeluid en gefchreeuw van menfchen, die, bij het licht van eene menigte fakkels, reeds bezig
waren met bluschmiddelen aan te wenden. Niemand in ons
huis fond op. Bij de buren bleef het ook ftil. Wij floten dus het
venfter en wilden weder gaan flapen; maar dit was ons niet
meer mogelijk wegens de menigte muggen, welke, driemaal
zoo groot als bij ons te lande, het geopende venfter waren
binnengekomen. Zij plaagden ons vreefelijk den geheelen nacht.
Wij hoopten in de morgenfchemering nog eenige rust te vinden, wanneer onze gevleugelde vijanden verzadigd waren;
doch nu werd onze fluimering weder door iets anders geftoord. Negers trokken door de ftraten , en de ganfche fad
weêrgalmde van de ruwe, krachtige, maar niet onwelluidende
ftemmen dezer kinderen der natuur.
Ten acht ure luidde de bengel in de herberg, om de gasten te wekken ; en een half uur later riep dezelve hen aan
het ontbijt. Wij traden in de algemeene kamer, waar wij
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de lange tafel met onderfcheidene foorten van warme e:n
koude visch- en vleeschfpijzen bezet en door omftreeks dertig gasten omgeven zagen. Ieder greep toe, waar hij flond.
De een begon met falade, gebruikte voorts eijergebak, nam
dan een fluk gebraad, tronk hierna een' kop koffij met melk ,
en zette nog een fink kouden visch Jaar boven op. Zijn
buurman verzadigde zich in eene geheel tegenovergellelde
opvolging. Men ging hierbij met zoodanigen fpoed te werk,
dat alles reeds verdwenen was , terwijl wij nog met verwondering rondzagen. De waard trad naar ons toe , en
zeide : „ Als men niet hongerig van tafel . wil gaan, moet
men bij tijds toetasten. Dikwijls heb ik de voornaamfie
lieden van het land aan mijne tafel; maar nooit duurde een
maaltijd langer, dan tien minuten." Ik wilde over de gefloorde nachtrust mij beklagen; maar de vriendelijke man
viel mij in de rede, zeggende: „ IIebt gij met open ven fier geflapen ? Aan brandgerucht zult gij weldra gewoon
zijn. Zes malen in één etmaal heeft dat hier dikwijls
plaats: maar onze bluschmiddelen zijn ook voortreffelijk;
wij durven er ons op beroemen. Maar het is verdrietig,
dat de muskiten u terftond zoo fchrikkelijk geplaagd hebben.
Doch des te fpoediger zullen dezelve u met rust laten: want
de ondervinding leert, dat men niet van den lastigen aan
dezer dieren verfchoond wordt , voor dat de laattle-val
druppel Europeesch bloed er uit is." — „ Dus moet dan de
vreemdeling hier alles geven , tot zelfs zijn bloed ?" -- „ Zoo
is het ," hernam de waard, en mij overviel eene angftige
huivering. — Wij maakten ons gereed, om eerie wandeling
door de flad te doen.

(Het vervolg hierna.)

UITTREKSEL UIT EENEN BRIEF VAN *^* UIT PARIJS,
VAN DEN 29 JANUARIJ 1834.

Aan den Redacteur der Vaderlandfche Letterocfeningen.
In fommige Nommers van dit Tijdfchrift zijn, van tijd tot
tijd, eenige bijdragen opgenomen, die Frankrijk en de Franfchen in derzelver ware daglicht, en alzoo van eene ongunitige zijde, hebben doen kennen; en daarbij vond de
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regtichapen Nederlander,, niet zelden, overvloedige gelegen.
held, om zich te verheugen over het voorregt, van geen .
zins onder de leden der zoogenaamde groote Natie geteld te
worden. — Men zij echter billijk en regtvaardig, en erkenne het goede overal, waar en bij wien men hetzelve viiden moge 1
Een mijner vrienden ontving, onlangs, een' brief uit iarijs, en, bij de vertrouwelijke mededeeling van denzelven,
werd de begeerte bij mij opgewekt, om denzelven, bij wijz e van uittrekfel, aan mijne Landgenooten te doen kennen,
en hen aszoo met de denkbeelden en gevoelens van eenen
vreemdeling, zoo. wel omtrent de gewigtigt}e aangelegenheden, als omtrent onze Natie en derzelver houding en gedrag,
in dezen tijd, bekend te maken.
De: Schrijver- van den bedoelden brief is een Italiaan van
geboorte, maar, federt een aantal jaren, in Franknik ge:
naturalifeerd, en aldaar, als Historiefchrijver en Dichter,
algemeen bekend en geacht.
lk vleij_e mij met de hoop, dat de gedachten en redeneringen des waardigen Schrijvers aan de Lezers van dit Tijd
genoegen zullen verfchafen. -- Neen, niet-fchriteng
alle Franfehen betoonen derzelver eerbied voor den Afgod,
die thans in Frankrijk, zoo wel met betrekking tot de Staatkunde, als. in het Godsdienítige , algemeen gehuldigd wordt;
en is het aantal van de zoodanigen, in verhouding tot het
meerderdeel der bevolking, ilech.ts gering te noemen, zry'
mogen toch befchouwd worden als het zout, dat het geheele
ilgchaam voor een volflagen verderf behoedt.
Tot voorkoming van misverftand, omtrent de ware bedoe.
ling des Schrijvers , heb ik gemeend , eene enkele plaats,
in het onderttaande uittrekfel , door eene noot , nader te moe
toelichten; terwijl ik voor een en ander, met heufche-ten
bewilliging mijns vriends, eene gereede opname verzoek.
4rnfierdam , den 17 Febr. 1;1134. W.

--- De Hemel zij gedankt! ondanks omwentelingen en jaren zijn onze harten behendig dezelfde gebleven, en de
halve eeuw, die, federt onze eerie kennismaking, over onze
hoofden is voorbijgegaan , heeft niets in onze gevoelens ver
Wij waren destijds , geloof ik, brave jonge lie--ander.

`
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den; thans geloof ik evenzeer, dat wij brave huisvaders

geworden zijn. Destijds beminden wij de Vrijheid, en wij
beminnen dezelve tot op dezen dag; dan wij zijn meer en
meer overtuigd geworden, dat de Vrijheid zonder de Godsdienst niet beftaan kan. De Vrijheid poogt de begaafdheden
en zelfs de driften van den mensch te verheffen, die, eenmaal opgerezen, de jammerlijkfte gevolgen zullen doen ont-

ítaan, zonder een' veelvermogenden breidel, die dezelve we-

derhoudt en eene gepaste rigting weet te geven. Deze breidel is geen andere dan de Godsdienst. Derzelver gemis veroorzaakte de grootfte dwaling bij de Franfche Wijsgeeren
der achttiende eeuw, van welke de nieuwere Liberalen, in
al wat de Godsdienst betreft, niets anders dan de napraters
geworden zijn. Deze Wijsgeeren hebben de Vrijheid gepredikt, maar ook tevens de Ongodsdienfligheid verkondigd;
en niets is gemakkelijker, dan de gevolgen eener zoo grove
misvatting van den menfchelijken geest te befeffen. Mijns
inziens heeft de Vrijheid bij niet één der aloude of heden
volken zonder de Godsdienst kunnen blijven be--dagfche
ftaan. Er zijn voorzeker, bij de latere gellachten, grove
misbruiken, met opzigt tot godsdienftige ilelfels, ingeflopen,
en ongetwijfeld behoorde men dezelve tegen te gaan; dan
men had zich moeten vergenoegen met het uitrooijen der
fchadelijke planten en het wegfnoeijen der onvruchtbare loten, zonder zich te veroorloven den wortel des booms te
treffen -- en, intusfchen , men heeft dit gedaan! Ik voor
mij zou er mede kunnen lagchen, indien de zaak niet zoo
verderfelijk ware; terwijl ik zekere aanzienlijke mannen, in
den tegenwoordigen oogenblik, openlijk hoor uitkomen voor
het geloof, dat zij van hunne Vaderlandsliefde alleen door

het uitvaren tegen de Godsdienst kunnen doen blijken. Die
zinneloozen ! Hoe! ontwaren zij dan niet, dat zij daardoor
den heehtften grondflag der Maatfchappij en het flevigst bolwerk der Vrijheid ondermijnen?

Maak u niet te veel vijanden onder de bedienaars van de

Godsdienst ; vereenig u, integendeel , met hen; ja , dat uwe
overeentlemming volkomen zij , en gij zult op een' rotsflcen
bouwen; terwijl gij thans , bij het ftelfel , dat door u omhelsd wordt, niets dan een' zandgrond vinden zult! Blijf
ongeloovig, indien gij wilt, maar draag zorg, dat anderen
— dat het volk geloove! Ik vermoed niet, dat de Confuls
van Rome veel geloof gehecht hebben aan de wigchelaars ,
noch dat zij , voor zichzelven , veel belang gefield zullen
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Lebben in het al of niet drinken der kiekens , des avonds
vóór eenen veldtag ; dan, In de tegenwoordigheid des volks,
betoonden zij den grootoen eerbied voor dit godsdienílig geloof, en zij bedienden zich van hetzelve, ten einde daar
voor het Vaderland te ver -dorevligftukmín
-zekrn.(*)
(*) Men zou op deze redenering kunnen aanmerken : dat
geveinsdheid, vooral bij de hoofden des volks, altijd afkeuring verdient, en dat de Schrijver den Wijsgeeren van dezen
tijd veeleer had behooren toe te roepen: „ Indien het geloof u ontbreekt, tracht dan hetzelve te verkrijgen door
eene opmerkzame en belangftellende lezing der Heilige
Schriften, gepaard met een ootmoedig gebed tot God,
„ dat Hij den geest des geloofs in uwe harten openbare !"
Dan, men misduide hierom de meening des Schrijvers niet,
als ware het zijne bedoeling, om de dusgenoemde Liberalen
van dezen tijd alleen tot een fchijnvertoon van godsdienfligheid op te wekken; trouwens daarmede zou zijn vooraf
betoog in kennelijke weérfpraak zijn. Veeleer neme-gand
men zijne redenering in dien zin , alsof er gefchreven fond:
Weigert gij , voor uzelven, het Christendom geloovig te
„ omhelzen ; dit zij zoo , en blijve voor uwe rekening en
verantwoording! maar gedraag u dan, wat het uitwen
uwen invloed op anderen betreft, voor 't minst,-„digen
„ zoo, dat uw voorbeeld op de masfa des volks niet na„ deelig werke ! Weigert gij mede te arbeiden aan den op„ bouw des Christendoms; wacht u dan, in het aanzien
„ des volks, hetzelve te miskennen en te verachten! Hei,, denen gaven u, te dezen, een voorbeeld, dat niet flechts
uwe ernílige overweging, maar vooral uwe navolging
waardig mag geacht worden; en dit te meer, naar mate
de Godsdienst van het Evangelie boven de Fabelleer van
Grieken en Romeinen oneindig verre verheven is !"
De redenering des Schrijvers in dezen zin opvattende,
vermeen ik, dat men hem kan vrijpleiten van de verdenking,
als had hij aan geveinsdheid en huichelarij in het godsdienftige zijne goedkeuring willen verbinden. In de plaats
van een pofitief geneesmiddel voor te fchrijven , geeft hij een
negatief hulpmiddel aan de hand; en wie zal, wie kan dit
den godsdienftigen Wijsgeer euvel duiden? Overigens bedenke men, dat hij , in dit geheele betoog, op Frankrijk en
de Franfchen voornamelijk het oog heeft.
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De Godsdienst is , in zekeren zin , en gelijk haar naam
aanduidt, eene tweede wet; Zij is en behoort het ware
hulpmiddel der wetgeving te zijn. Welk oordeel zal men
vellen over een' ftaat van zaken , waarin deze twee veel
banden niet Hechts echtbreukig gefcheiden zijn,-vermognd
maar waar zij elkander tegenwerken en beflrijden ? Men
kan, in betrekking tot deze foort van dwaasheid, geene
treurige denkbeelden en heillooze voorgevoelens van zich
afweren: ik geloof, dat men hier eene droevige ondervinding
voor zich heeft.
Desaangaande behoeft gij in Holland minder vreeze te
koesteren. Dáár hebben grondbeginfels en godsdienítig ge•
loof alles bewaard, wat tegen een fchijnvertoon van kracht
kan overgefteld worden.
Holland fchijnt beftemd te zijn, om, door deszelfs voorbeeld , de Vrijheid van Europa te beveiligen: het is fterk
door deszelfs aandoenlijke vereeniging tusfchen Vorst en
Volk, tusfehen Staat en Godsdienst, tusfchen Ulieden en
de Vrijheid. Hoezeer zijn de fchrijvers van dagbladen en
ffhotfchriften te misprijzen, die eene kladde op zulk een
tafereel zoeken te werpen; en -- zulke wezens fpreken van
Vaderlandsliefde! ... Ik ben niet genoegzaam met Engeland
bëkend , om over hetzelve een ftellig oordeel te vellen ; maar
ten aanzien van Frankrijk kan ik u verzekeren, dat alle
regtfchapene lieden , dat alle ware vrienden der Vrijheid ,
die hetzelve in zijn binnenfte koestert, (en men vindt er
eert groot aantal van de zoodanigen) Holland regt laten wedervaren, en de zedelijke wanorde betreuren,, die tot de ge
velen is doorgedrongen.
-moedrénva
In betrekking tot dezen beftaat er geene andere hoop
dan in eene van die fpoëdige omkeeringen, die, bij eene
zoo levendige en ongeftadige Natie, zoo dikwerf ontftaan.
Doorgaans werken deze, op eene fchier wonderbaarlijke wijze, op de gezonde zinnen; dan het is noodzakelijk, dat zij
uit zichzelve ontfta, want al het gefchut van Europa is
niet in flaat dezelve te veroorzaken. Zij zal eindigen in
de overtuiging, dat de Vrijheid, voor het uitwendige, alleen in een' toeftand van onderdrukking der vreemde volken
bellaat , en dat zij, voor het inwendige, gelegen is in de
beftendige verachting van al wat achtingwaardig is. Onze
Natie bezit eene levendig uitgedrukte liefde voor de waar-
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held, en edelmoedigheid is haar karaktertrek. Eene gloeijende verbeelding drijft haar dikwijls tot uiterfen; maar
de begoocheling verdwijnt, en de liefde voor de geregtigheid en de edelmoedigheid van karakter blijven beftaan. Ik
ben er van verzekerd, eens zal de dag komen, waarin men
al wat men tegen Holland gedaan heeft zich beklagen zal.
Dan zal men de kracht gevoelen van de zedelijke grond
evenzeer waarachtig voor de Natiën als voor af--íteling,
zonderlijke perfonen: dat men aan anderen geenszins doen
moet, wat men niet wil, dat aan ons gefchiede !
De dwingelandij eener Natie omtrent eene andere is iets
onduldbaars — de overmagt trede nimmer In de plaats van
het regt! Neen, de Republiek van St. Mann, met hare
vierduizend inwoners, heeft, als Natie befchouwd, even.
zeer hare regten op dezelfde onderfcheiding , als Frankrijk,
met zijne tweeëndertig — Engeland, met zijne vijftig millioenen! Verliest men dit uit het oog, dan begeeft men
zich op het grondgebied van het geweld, en — ziedaar den
ftrijd der leeuwen tegen de wolven, der wolven tegen de
lammeren! Dan ware het der moeite niet waardig mensch
te zijn! Het is niet noodzakelijk, dat men, bij het voorftaan
van deze grondbeginfelen, altijd tegen M A C H I 4 v E L en zijne
ftellingen uitvare ! ... .

OPROEPING NAAR GRIEKENLAND.

Ik had het afgeftompte potlood niet zoo fchielijk weder
opgevat, ware mij biet juist heden in een onzer dagbladen (*) deze zinfnede voorgekomen: „ Verder fchrijft men
„ over en uit Griekenland: wij kunnen hier alles gebruiken,
„ wat met de pen weet om te gaan ; heele en halve Geleer„ den, Schrijvers, Landmeters, Juristen, Onderwijzers enz.
„ Ieder, die zijn vak verflaat, kan hier zijn fortuin maken,
„ wanneer hij op eigen kosten de reis wil ondernemen."
Zóo Iuidt het. Wie zoude niet bezield worden door eene
philantropifche geestdrift, wanneer hij deze uitnoodiging
leest en herleest? Zoo is dan het nieuwe Griekenland, wat
het nieuwe Umerika geweest is, en nog wel voor eenigen
(*) Zie ïotterdammer Courant van 6 Maart 1834:
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tijd zal blijven; de ftapelplaats der geleerde waren, alwaar
de goederen, met en zonder zeefchade , tot verhoogden prijs
worden uitgevent! Zoo wordt Griekenland de Bazar, het
Palais Royal der geleerde goederen, en Athene eene Frankforter Mis der hedendaagfche kultuur! — Wij twijfelen niet
aan de goede trouw van den berigtgever ; hij wordt ook gedreven door de zucht, om menfchengeluk te bevorderen ;
hij wil ook de werkelijke verlichting, vóór dat zij ergens
ondergaat, naar het Oosten terugdrijven, en brengt haar,
als hij gehoord wordt, terug aan de plaats, waar zij ontítaan is. De woorden van den berigtgever zijn echter van
te groot belang, om dezelve niet naauwkeurig te overwegen; zelfs ten beste van mijn Vaderland, vermeen ik gehouden te zijn, de openlijke aandacht daarop te vestigen.
Men kan daar in het „ herboren Hellas" (volgens de Dichters) alles gebruiken, wat met de pen weet om te gaan —
welk een ruim begrip! alles , wat met de pen kan omgaan!
dit zoude fchier op half Europa toepasfelijk zijn, wanneer
wij van den Latijnfchen fchooljongen opklimmen tot aan eenen
Parijfchen Journalist, die reeds eenige duizend franken, als
boeteling ,. in de landskas flortte , en eenige maanden l'hermite" gefpeeld heeft. Griekenland zoude dadelijk overvoerd
worden door al die penvoerders. Zoo veel pennen, fcherpe
en ftompe, bij en nevens elkander, op zoo weihig vierkan
mijlen „ herboren gronds" — dat zoude de vreefelijkíle-te
gevolgen na zich fiepen : revolutie op revolutie, moord,
oproer,, alles ware te duchten, en de Conferentiën zouden
meer noodig hebben, dan nota's, om deze legioenen ver
pennen met een donderend : „ halt !" tot flaan te-huisde
krijgen. Daarom geloof ik, dat de berigtgever, (het is ook
trouwens een Duitfcher) volgens gewoonte , de redekunftige
figuur, aan zijn land eigen, gebruikt heeft, welke wij noemen: de hyperbole; waarover BEIJER zegt, in zijne wel
Handleiding enz.: „ De vergrooting, of groot -beknd
beflaat in het vergrooten eener zaak buiten de pa--fprak,
len, welke de natuur aan dezelve gefield heeft." Maar de
menschlievende Phil- Helleen (echter zonder zwaard en geweer) fchijnt zelf de dubbelzinnigheid van deze eerfle zin
gevoeld te hebben; hij gaat derhalve klasfificeren of-fned
rangfchikken , wie der penvoerders door hem bedoeld zijn;
en hieruit maken wij dadelijk de flotfom op, dat hij in de
befchouwende wijsbegeerte te huis is, of misfchien bij een
„
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Bureau van lands- en Redelijke Belastingen werkzaam was ,
of wel een Recenfent moet zijn; want deze allen verftaan
de groote kunst, om te klasfificeren. Hij noemt in de eerde
plaats heele en halve Geleerden. 't Is reeds zeer moeijelijk,
om te bepalen en te befchrijven, wie een heel Geleerde is;
maar hoogst bezwaarlijk, om te verklaren, wie een half Geleerde is ; te meer,, daar de geleerde Republiek uit eene ein
vermenging van heele en halve Geleerden bellaat,-deloz
en ook hier de regte balanfen en maatslokken ontbreken. Het
is mij zelfs voorgekomen, dat de berigtgever een looze fchalk
is , en dat hij onder de halve Geleerden de Schrijvers , Juristen, Landmeters, Onderwijzers begrepen heeft; maar dat
zoude zeer boosaardig zijn. Schrijvers en Landmeters komen
hier, uit den aard der zaak, niet in aanmerking; maar Juristen en Onderwijzers tot de halve Geleerden te brengen, is
immers eene tegenílrijdigheid ,- die elk aanftonds gevoelt ,
al heeft hij ook niet zekere Disfertatiën en zekere fchoolboèkjes gelezen ? De halve Geleerden houde ik dus wederom voor een' redekunfligen kunstgreep van den menfchenvriend, — voor de Metonymia of overnaming, waar
men de oorzaak voor het uitwerkfel neemt; dus, halve
Geleerden , die hunne geleerdheid Rechts ten halve bezit
maar echter , en dit zegt de man niet , door deze-ten,
helft meer verrigten (even als geffepene woekeraars) dan
anderen met het geheele of dubbele kapitaal. — De Schrijvers , zoo heet het, zullen welkom zijn in het vaderland van
HERODOTUS, THUCYDIDES, en wie er meer genoemd
konden worden, wanneer ik het Register op de Reizen van
BARTHELEMY (niet van ANACHARSIS) wilde opfaari en
uitfchrijven, gelijk men pleegt te doen, in aanteekeningen op
verbazend geleerde Verhandelingen. De Schrijvers — maar
welke? Moeten de Griekfche fchoonen door eenen s P I N DLER, COOPER, TROMLITZ Of VICTOR HUGO betooverd
worden? maar die bloemen tieren welig in het romantisch
westelijk Europa en zullen bezwaarlijk-mystiekfn l
hunne carrière littéraire , à la BYRON, willen voortzetten.
Of moeten onze Profesforen, die fteunfels en bindten en fchroeven der Akademien, losgemaakt, naar Athene overgefcheept,
en zoo modern aan de antieke bouwvallen worden vastgehecht? Dat ook niet. Of, eindelijk, zouden hier de ílaatkundige Schrijvers, de Dagbladsmannen, met hunne vliegende
pennen, eindelooze caricaturen en revolutionaire geestdrift,
Q
MENGELW. 1834. N0, 5.
,
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bedoeld zijn, ten einde den 4reopagus te beílormen ? Arm
Griekenland! wij zouden treurzangen kunnen dichtet}, Ivan.
neer gij u a6ó wildet verzusteren en verbroederen met de
westerfche Rijken! — Nu de Dichters, — deze behooren wel
eigenlijk in het land der liefde en der kunst — moeten zij
misfchien , op nieuw, „ nouvelles Mesfeniennes" in Mesfina
zelve zingen, en niet meer in hun benaauwd boekvertrek ,
Knet het Rijm -lexicon voor zich, zuchten, maar in de vaIleijen
van Tempe of in de bosfchaadjen der Akademie kwelen? —
Wie dezer Schrijvers bedoelt de man? Ik beken hier niets
te kunnen doen, dan te. gisfen, en laat dat mede aan anderen
over. — Maar nu het belangrijk onderdeel: de Juristen — en
bier denk ik aan mijn lieve Vaderland, waar zoo menig jong
Regtsgeleerde, uit verveling of broodgebrek , een bel esprit,
een dolce far niente , of een Dichter wordt; en dat is toch
da eigenlijke beftemming der jonge en oude Regtsgeleerden
niet., of was het ten minfle niet vóór eene halve eeuw. Welaan, vat kunnen zij beter doen, dan met hunne verkregene
kennis, hunne praktijk en eenige „ Can/es célêbres" naar het
land der vrijheid, der begravene geleerdheid, heen te trekken, en hunne memoriën in de alles overweldigende taal van
DEMOSTHENES te vertalen , neêrgezeten onder de zuilenrij
van den eenen of anderen tempel , waar de Tijd , de Turken en Lord E L G i 1v nog iets gefpaard hebben? Zal dit niet
beter voor u zijn, Themiszonen! dan om geheel af te hangen
van de nukken der oudere Regtsgeleerden, die op het warme
nest zitten, of om eeuwig pro Deo u af te werken, en dan
nog, hoe welfprekend ook, 's wekelijks geen zes fchellingen
te innen? Gaat aanflonds naar Griekenland, en gij zult daar
groot worden! — De Landmeters — maar wat zullen zij
met hunne driehoeksmeting in het thans geronde en Congres
bepaalde Griekenland? Zullen zij de opgaven der oude-fionel
klasfifehe Schrijvers vergelijken en ophelderen? Neen! zij
zullen de beftekken leveren voor de ijzeren fpoorwegen; want
ook hier mag het nieuwe Hellas niet achterlijk blijven. Dat
land heeft een' Koning, een' Senaat, eene Land- en Zeemgt, ook Akademiën, dus alzijdige verlichting; derhalve
behoort daar de fpoorweg bij , en daartoe behooren weder
belangelooze Ingenieurs, die nog in het Oosten te plaatfen
zijn. — Volgt nu, zoo als gij gelezen hebt, de Onderwijzer.
Hi-er wend ik mij welmeenend tot u, Gouverneurs, in de
g,roote wereld befchaafd , maar thans op nonactiviteit ! mis,
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lukte Minerva'szonen, die van al de drie trappen der driefportige ladder aan de Akademiën zijt afgetuimeld ; of gij , Geniën ! die men niet erkent in uwe waarde -- (tort uwe wijsheid, uwe geleerdheid aan den troon van Griekenlands Monarch uit , en men zal u , misfchien aan de Univerfiteit te
Athene, een buitengewoon Profesforaat opdragen, terwijl het
Westen zich zal beklagen , dat men u in het Oosten naar
eisch waardeerde. — O ! ik voel, wat een wereldburger gevoelen kan, wanneer ik u allen, Schrijvers, Juristen , Landmeters , Onderwijzers , reeds zie ingefcheept, terwijl de nog
verfche en door geen kruiddamp ingewijde vlag van nieuw
Griekenland aan de fteng wappert, en de zegevaan is, waar
gij u fchaart ! Herleven en herbloeijen zal het oude-onder
Griekenland, wanneer deze welbevrachte bodems de vrije havens binnenloopen. — Maar de kosten? — 0 ! een vrijzinnig.
Gouvernement aarzelt niet, om zoo vele heele en halve Geleerden, ter ontginning van het fchoone Hellas, kosteloos
aan den nieuwen Staat over te maken en te endosferen. Wereldburgerlijke landverhuizers ! Helt gij den wijn uit Cyprus
en het fijne maïsbrood niet verre boven den fchralen kost op
vaderlandfchen grond? Daarheen dan, daarheen! en wel fpoedig, eer er weder, volgens de mode onzer eeuw, eene omwenteling of tegenomwenteling uitbreekt! Wat zoude u weërhouden, om den klasfifchen grond, op nieuw, klasfiek te
Maken ? Niets!
B. T. L. W,

Rotterdam.
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DE HAND DER VOORZIENIGHEID.

(Eene ?l'ad'e Ge/chZedenis. )

O

p zekeren morgen zat ik aan de fchrijftafel , met een' helangrijken arbeid onledig, toen men aan mijne kamerdeur klop
Binnen!" riep ik gemelijk, en al ware het mijn beste-te.„
vriend geweest, ik zou hem eenigzins knorrig bejegend heb
veel te meer dus , daar de binnentredende, gelijk ik uit-ben;ho
zijn fcliuw voorkomen ontwaarde, een bedelaar was. ,, Sluipt
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men zoo maar in hula? Kondt ge u in allen gevalle niet
door de bedienden laten aanmelden , of aan de huisdeur fchellen?" — dus fnaauwde ik hem toe, eer hij nog zijn: „ Een
arme reiziger !" had uitgeliameld. Nu volgde eene korte
verontfchuldiging , nevens de bede om een' reispenning.
„ Geen cent !" riep ik, en daarmede fchoof ik hem ter deure
uit, zonder op zijne verdere redenen en fineekingen acht te
geven; alleen hoorde ik hem bij het heengaan zeggen:
„ Moge God ééns barmhartiger jegens u zijn, dan gij jegens mij l"
Thans wilde ik mij weder aan den lesfenaar nederzetten;
maar — mijne denkbeelden waren vervlogen. Nu werd Ik
nog boozer. Bij eenig nadenken, echter, kwam het mij toch
hard voor, een' behoeftigen op zulk eene manier het gat
van de deur te wijzen, in flede van hein te onderdeunen.
Hoe kon de arme man het helpen, dat hij juist in een ongunflig oogenblik tot mij kwam ? Zijne laatfle woorden kwamen mij
telkens weder voor den geest; volgaarne had ik hem thans
alles gegeven, wat hij verlangde; ik keek uit het venf}er —
hij was weg. Ik had den zarienhang mijns letterarbeids geheel verloren , en was tot verder nadenken ongefchikt ; ik
wierp dus mijne papieren in een' hoek, kleedde mij aan,
en bedbot, eene wandeling te doen tot aan het middageten.
Ik begaf mij werktuigelijk naar den rivierkant, en kuijerde
langs den oever tot aan eene kleine hoogte , waar ik op de
helling derzelve een' jong' mensch in eene nadenkende hou
gezeten zag; hij fcheen van tijd tot tijd een' traan af-ding
te wisfchen, terwijl hij eenige brieven las , die hij daarna
verfcheurde. Mij dacht in hein denzelfden bedelaar te herkennen, dien ik zoo onmeêdoogend had bejegend ; en, toen
ik nader kwam, zag ik, dat ik mij niet bedrogen had. Ik
verborg mij achter de struiken , om hem gade te Haan, daar
mij een voorgevoel vermeesterde van hetgene er fond te gebeuren. Hij haalde eindelijk een portret uit zijne borst te
voorfchijn, en ik vernam het volgende zelfgefprek : „ En gij,
L o u i z E ! wat zult gij zeggen , wanneer gij den dood van
uwen WILHELM verneemt? Thans meent gij, dat hij op de
thuisreis zich bevindt, volvrolijk , gelijk gij , het wederzien
verbeidende; terwijl de ongelukkige zijn graf in de golven
zoekt! Goed meisje ! hoe zult gij weenen, wanneer u de
tijding van mijn' dood gebragt wordt! ... Maar, zou ik u
en mijnen vader die grieve niet kunnen hefparen, zoo ik alles
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wegwierp, wat mij kan doen kennen? Wie zou dan gisfen,
dat ik het ben ? ... Doch neen , ik moet den . pas behouden ;
het is toch beter, dat zij het vernemen ; de onzekerheid
mogt hen al te lang martelen , als ik nooit terugkeere. Hebben zij zekerheid van mijn' dood, dan zal de tijd ook hunne
fmart heelen. Als zij maar op de gedachte komen, dat het
toeval en geen opzet geweest zij ! .. . Maar, mogen zij ook
de waarheid gisfen, mijne L o u I Z E zal mij niet vloeken; zij
zal mij beklagen , betreuren ; en allen zouden het mij vergeven , zoo zij wisten, wat mij tot dezen flap dwingt."
Thans droogde hij andermaal zijne tranen af, kuste onop.
houdelijk het portret , en werd í1i1. „ Nu dan, het zij zoo!"
riep hij eindelijk, en fprong op. „ Maar, u zal men niet
bij mij vinden; ga gij mij voor !" Dit zeggende, flingerde
hij het portret in de rivier. Ik was opgeltaan, en fprong
thans van achter de flruiken te voorfchijn. „ Halt!" riep
ik, „ wat wilt gij doen ?" Hij floeg een' donkeren blik op
mij , die mij zeide , dat ook hij mij herkende.
„ Laat mij begaan," fprak hij, „ en wees niet dubbel
wreed , daar ge mij dezen morgen niet wildet helpen !"
„ Ik heb kwalijk jegens, u gehandeld ," hernam ik ; „maar,
hoe kon de weigering van eene geringe aalmoes u tot zulk
een' wanhopigen flap vervoeren ?"
„ Gij weet niet, wat eene kleinigheid is voor hem, die
geen' penning bezit !"
„ Zoo niets dan armoede u drukt , kom dan met mij ; ik
wil weer trachten te herdellen, wat ik bedorven heb ; hetgene in mijn vermogen flaat , wil ik doen, om u te helpen."
„ Zoo gij dat wilt, zijt gij mijn befchermengel!"
Volg mij naar mijn huis."
Hij drukte mij de hand. Wij kwamen aan mijn buiten.
Het was middag; de onbekende werd verzocht met ons te
eten, en met verwondering zag ik, hoe hij, als uitgehongerd , de eerfte beten verffond ; doch weldra wist hij zich
te bedwingen , en at , over 't geheel , niet onmatig.
„ Te mijner regtvaardiginge, mijn goede Heer," dus fprak
hij thans , „ verzoek ik de vrijheid , u te mogen verhalen,
wat mij tot een befluit bragt, hetgeen mij in uwe oogen
kan vernederen, voor zoo verre gij van de eigenlijke beweegredenen onkundig zijt.
» Ik bende zoon eens fchrijnwerkers te M—; mijn vader is een
tamelijk welgefteld man , en had altijd veel te doen; mijne ouders
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hadden mij lief, en ik beminde een naarftig , zedig meisje , dat ,
met volle goedkeuring mijner ouderen, eens mijne vrouw zal
worden. Gij gevoelt alzoo, dat ik er nimmer aan gedacht zou
hebben, het vaderlijk huis te verlaten, bijaldien niet ons handwerk vorderde , dat men voor eenigen tijd, gelijk men het noemt,
op het ambacht reizen ga ; waarbij , ik beken het , mij de
lust bekroop, een brokje van de wereld te zien, en dit was
mijnen vader desgelijks niet ongevallig. Ik begaf mij dan
op reis, verzeld door de zegenwenfchen der mijnen, en
zwerfinu reeds federt twee jaren, ver van de mijnen, rond. Bevorens huiswaarts te keeren , wilde ik nog Zwitferland bezoeken. Ik trad te L— in dienst van een' meester, bij wien
het mij zeer wel beviel. De menfchen behandelden mij zeer
heusch , en dikwijls geleidde ik de dochter ten dans. Na
verloop van een half jaar werd ik ziek ; men zond mij niet
naar het hospitaal, hoewel het huis niet groot was, en paste
mij zorgvuldig op ; bijzonder zat de dochter uren lang aan
mijne fponde; niet één woord , ik kon de goede lieden niet
genoeg danken. In eenige weken herstelde ik; elk verblijdde
zich , alsof ik een lid des huisgezins ware; en ik nam voor,
en trachtte ook, door verdubbelde vlijt, mijne erkentenis te
betoonen , wijl ik niets meer vermogt. Men verlangde echter meer van mij , en gaf mij niet onduidelijk te kennen,
dat men gaarne zien zou , dat ik de dochter ten huwelijk
vroeg. KAROLINE was mooi en lief, en zal ongetwijfeld
eene beminnelijke huisvrouw worden; ware mijn hart nog
vrij geweest, met drift had ik den gegeven' wenk mij ten
nutte gemaakt; dan, ik beminde hartstogtelijk, en had mijner LOUIZE trouw gezworen. Met de meestmogelijke
kieschheid en openhartigheid tevens kwam ik voor de zaak
uit; men fcheen deze verklaring wel op te nemen , werd
echter van dat oogenblik koel en (lijf, en gaf mij , kort daar
-na,
tamelijk koud , mijn affcheid.
„ Ik ving den terugtogt aan; maar mijn ligchaam was uit
reizen verzwakte mij nog meer; te Z— werd-geput;h
ik op nieuw krank, en moest naar het hospitaal; en, hoewel zulks van geen' langen duur was, zoodat ik hetzelve
weldra weder konde verlaten, was ik echter nog onbekwaam
tot den arbeid, en konde mijnen togt Hechts bij kleine dag
voortzetten. Offchoon, gedurende mijne eeríle ziek -reizn
mijn meester de voornaamfte kosten had betaald, zoo-te,
was toch het een en ander te mijnen laste gebleven ; maar
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bij de tweede moest ik alles bekostigen. Dus verdween m.n
gereed geld. Zoo lang ik ziek was , konde ik niet naar huis
fchrijven , en konde noch wilde zulks aan een' vreemden
opdragen ; daarna kwamen mijne brieven , of althans de
antwoorden , in 't geheel niet te regt , daar de oorlog den
vrijen postomloop ftremde. IIoe zuinig ik het diensvolgens
ook aanleide, zoo bleef mij ten laatfile niets meer over; en,
toen ik nu overal werk zocht , vond ik het ongelukkig nergens. Mij restte alzoo geen ander middel , om mijn leven
te rekken, dan de mededeelzaamheid mijner natuurgenooten.
„ Hard was het mij , hetzelve aan te wenden; maar, nood
breekt wet. Gij kunt begrijpen , hoe zuur het mij viel,
gewoon aan een' ruimen burger-pot , thans met een gebedeld
ftuk broods mijn middagmaal te doen, en niet zelden met
geregtsdienaars te vechten! Zoo ging het verfcheidene dagen; nu vond ik goed- dan hard-hartige lieden, maar nergens
werk, ook te B— niet, waar ik gisteren kwam , en het
zeker dacht te vinden. Ik moest alzoo wederom mijne toevlugt nemen tot bedelen ; naauwelijks had ik echter eene
gift gevraagd, of ik zag een' dienaar der justitie op mij
afkomen, lk zocht mijn heil in de vlugt; hij vervolgde mij,
en haalde mij fpoedig in, daar ik flaauw van honger was;
in eene afgelegene firaat , evenwel , gelukte het mij , hem
op den grond te werpen, en op deze wijze mij van hem te
ontflaan ; dan , hij riep een' ander' , die mij tegenkwam , te
hulp; deze greep mij, en beiden wilden mij voortflepen ;
toen fpande ik mijne laatfle krachten in , en rukte mij los.
Doch nu fchoot mij niets over, dan de weg naar de poort;
dezen floeg ik in, en ontkwam gelukkig.
Ik doorliep verfcheidene dorpen; maar de menfchen waren allen op het veld, en Hechts eenige oude vrouwen te
huis; eene derzelven gaf mij een flak broods. Hiermede en
met eene teug waters uit de naaste bron verkwikte ik mij'
weder eenigzins , en befloot nu , mijnen togt zoo ver moge
te vervolgen , want het bedelen fond mij geweldig tegen.-lijk
,, Des avonds deed zich de honger weder gevoelen; ook
moest ik naar een nachtverblijf omzien. Lang duurde het,
eer ik een dorp bereikte; eindelijk kwam ik aan een fraai
buiten , dat , zoo ik meene , door den heer van het dorp
bewoond wordt. Hier, dacht ik, zal toch wel een plekje
in de fchuur en eene bete broods voor mij ten beste zijn !
Niemand aan de poort, ook geene fchel vindende, opende
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ik het ijzeren hek, dat aanflond, en naderde het huis. Twee
vastliggende doggen floegen aan , en de groove heer opende ,
zijne meerfchuimen pijp rookende, een veníler. I-Iij fprak
mij forsch aan, en toen ik , befchroomd , hein mijne bede
voordroeg, overlaadde hij mij met cie groffle fcheldwoorden , verwees mij tot arbeiden , en dreigde mij , wanneer ik
mij niet oogenblikkelijk verwijderde, de honden op het voor
mij te laten aanhitfen. Ik wierp een' blik op deze-pleino
kolosfale beesten — beide beknabbelden een been , dat ik
hun benijdde ! Geen' lust hebbende om door hen verfcheurd
te worden, pakte ik mijne biezen.
„ Ga heen en arbeid !" is het gewone antwoord van
velen , wanneer hun iemand om eene aalmoes vraagt , die
geen kreupele of flokoud is. Ach ! zoo zij eens wisten, of
liever bedachten, hoe bezwaarlijk het dikwijls valt, ook met
den besten wil, aan werk te geraken ! Hoe zal een handwerksgezel arbeiden , wanneer hij alomme door alle meesters
wordt afgewezen, wijl zij reeds werkvolk genoeg hebben,
of handel en bedrijf veelligt juist ftilflaan? (*) Gefield
ook, hij zet zijn handwerk voor een' tijd ter zijde, om
alles aan te vatten , wat hem maar voorkomt : zijn niet
overal bedrijfloozen en behoeftigen in menigte , die als dag
arbeiden? Kunnen deze zich niet veel gemakkelijker-loners
werk verfchaffen dan dc onbekende vreemdeling; zal men
gene niet liever gebruiken dan dezen, en wordt hem in de
meeste sleden door de policie zelfs een toereikend oponthoud
vergund? Welk burger of boer zal een mensch, van wien
niemand weet , van waar en wat hij is , in zijne dienst opnemen, al ware ook de broodelooze fchoenmaker of fmid
even goed tot arbeider bruikbaar, of omgekeerd? — Neen,
waarlijk! het is ligt gezegd, wanneer men geen' trek tot
geven heeft , maar dikwijls , met den besten wil , zwaar,,
zich werk te verfchaffen.
„ Ik kon niet befluiten, naar het naaste, veraf gelegene
dorp te gaan ; ik was moedeloos , en morde tegen God en
menfchen. Wien heb ik ooit leed gedaan , dat men mij ,
arme, dus verfloot , en mij niet dens de beenen gunt, die
men den honden voorwerpt? — o God! zoo mijn vader,
(*) Gezegende Maatfchappij van Weldadigheid , die de
eerlijke armoede voedt en kleedt , den werkzamen brood
verfchaft , en den luiaard werken leert ! — Vert.
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mijne moeder,, mijne L o ui z E dit eens wisten ! ... Ik wierp
mij onder eenen boom neder, en weende; want honger en
nachtvorst beide beletteden mij zelfs den Ilaap. Het denk
zelfmoord kwam bij mij boven ; doch de vreeze-beldvan
Gods hield snij terug. Ik befloot, voor 't minst den vol
dag nog af te wachten, op hoop van uitkomst , en-gend
diep eindelijk in.
„ In den droom verfcheen mij mijne moeder en L O U I Z E ,
die mij bittere verwijten deden, dat ik een zelfmoordenaar
geworden was , en mij zeiden , dat het haar, door onafgebrokene voorbeden , gelukt was , dat het Opperwezen mij
vergeven, en weder in het leven teruggeroepen had.
„ Vrij laat in den morgen ontwaakte ik; ik gevoelde mij
verkwikt , en fchaamde mij over mijne kleinmoedigheid van
gisteren ; ik bad God om vergiffenis , en fineekte Hem , als
teeken derzelve , heden mijne pogingen met beteren uitflag
te willen bekroonen. De honger begon mij van nieuws te
kwellen. Ik ontdekte digt bij mij een' kerfenboom , ver
mij eenigzins met deszelfs halfrijpe vruchten, (het--kwite
geen ik als een goed voorteeken aanzag) en begaf mij op
weg. Eene poos gegaan hebbende, klopte ik aan eene boe
duurde het, eer ik gehoor verwierf, en —-renwoig.La
werd afgewezen. Ik ging weder een goed eind wegs , en kwam
bij u. Ook gij weest mij af. Toen ontzonk mij weder alle
moed. „ God heeft u verlaten ," dacht ik , „ of Hij trekt
zich onzer in 't geheel niet aan. Geen muschje valt van het
dak, zoo heet het, zonder Zijnen wil; maar u laat Hij verfmachten.... Moet ik dan flerven , zoo zij het liever vrijwillig, dan van honger!" En nu was mijn befluit genomen.
Daar ontmoette mij onder weg nog een prachtig vierfpan ,
achter en voor van bedienden omgeven. „ Daarheen moet
gij u wenden !" dacht ik. In de kostbaar vergulde koets zat
één enkel heer, met het uitzigt van een' Engelschman; doch
een Duitsch : „ Nichts !" donderde mij in het oor, toen ik
fmeekend naderde , en de koets verdween. Hij had dan niets,
de man , die met vier paarden en even zoo vele bedienden
reisde; die veelligt dagelijks eens zoo veel gouditukken uitgaf of wegwierp , als ik anders fluivers kon verdienen! Hij
had niets voor een' armen, die voor een dubbeltje hein zoo
hartelijk dankbaar zou zijn geweest! 0 , waarlijk, ook naar
de letter opgevat , het is ligter,, dat een kemel ga door het.
oog eener naald , dan dat een rijke inga in liet rijk van God !_
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DE AALMOES ,

Immers , hoe gaat het velen rijke lieden ? Leven zij niet
in weelde en overdaad, lustig en vrolijk, en wijzen de ar.
men terug, als lastig ontuig, meenende al zeer veel gedaan
te hebben, wanneer zij jaarlijks eenige weinige guldens tot
weldadige inrigtingen bijdragen? Maar, hoe vele armen zijn
er, die van dezelve geen genot hebben en honger lijden!
Wat was het voor de rijken, wanneer zij dagelijks flechts
het honderdie deel hunner inkomften ten beste der armen
befteedden? Viel dit foms een' onwaardigen ten deel, hoe
menige eerlijke ongelukkige werd daarentegen voor de uiterfle
ellende, zelfs voor den hongerdood bewaard! Maar, terwijl
zij beluden: „Wij zijn allen broeders in c F R i s T U S J E z u s ,"
rennen zij den met lompen gedekten broeder voorbij , dat hij
met flijk befpat wordt, en , fineekt hij om eene kleine gift,
dan is het: „ Ik heb, of ik geef niets !" of zij werpen hem
ten huize uit, wanneer hij het waagt, hunnen drempel met
zijne voeten te bezoedelen, ten einde hun mededoogen door
het aanfchouwen zijns jammers op te wekken!
„ Getroffen fond ik fiil , toen de rijke man mij voorbij
zag hem weemoedig na. „ Welaan, het zij dan-fnorde,
zoo 1" fprak ik : „ God en menfchen verlaten u; niets blijft
u over, dan itruikroover te worden , om uw ellendig beflaan
te erlangen , of — aan hetzelve een einde- te maken. Kies
het laatfee !" Ik befleeg de kleine hoogte, waarop gij mij
vondt; daar verfcheurde ik eerst eenige papieren , die ik ongaarne in vreemde handen zag: het overige hebt ge gehoord
en gezien. Zonder u hadden mij de wateren verzwolgen.
Gij waart mijn goede Engel , die mij van eene groote zonde
weêrhield, en wien ik mijn toekomflig aardsch geluk zal te
danken hebben. Hoe kan ik u genoeg danken! ..."
„ Zwijg !" hernam ik geroerd: „ Ik moet veeleer mij fchamen , medeöorzaak te zijn geweest , die u tot wanhoop
dreef; maar ik wil pogen mijn ongelijk te herflellen."
Nu ílelde ik hem een toereikend reisgeld ter hand, om
naar zijne woonflede te kunnen komen; en dewijl hij dit niet
als gefchenk wilde aannemen, maar er op flaan bleef, zoodra hij weêr zou zijn te huis gekomen, het mij terug te
fchikken , (hetgeen hij ook werkelijk gedaan heeft) zoo
drong ik hein nog eene kleinigheid op tot een aandenken.
Den volgenden morgen nam hij een aandoenlijk affcheid van
mij. Langer wilde hij niet vertoeven, omdat h?1 vurig ver
-langde
naar het ouderlijke huis.
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„ Thans ben ik voor altijd bevestigd in het geloof aan de
Voorzienigheid, die alles ten beste íhlurt! Mogt Zij mij
mijn' vorigen wanhopigen twijfel vergeven!" zoo fprak hij
bij het affcheidnemen : „ Waart ge gisteren morgen in eene
goede luim geweest , toen ik tot u kwam , dan hadt ge mij
waárfchijnlijk eene kleine gift gefchonken , met welke ik
niet lang geholpen ware geweest; en hoe had ik, onbekende,
iemand om eene grootere ter leen durven vragen? In ílede
daarvan zondt ge Inij weg, en God befchikte het alzoo,
dat juist gij , mijn goede Heer, mijn weldoener wierdt."
Ilij vertrok , en ik zond nooit weêr een' bedelaar ongetroost henen.
(Het vervolg en hot hierna.)

ZUCHT NAAR HOOGER.

Zie de diadeem der zon ,
Met haar duizend gouden oralen
Rusten op der bergen top;
Niets kan bij dat fchouwfpel halen;
Zoet verlangen voert ons op; —
Maar in 't (tijgen zien wij neder;
Wat omlaag is, boeit nog 't oog;
't Weiflend hart wil beurtlings weder
Naar deze aarde en naar omhoog.
Zoo gaarne toeft de knaap op groene weiden;
't Omheinde dal fluit heel zijn wereld in.
De tooverflaf van jeugd en onfchuld beiden

Huwt zaligheid aan onbedorven zin.
Wat zegt voor hem een hooger vreugdbereiden?
Hij kent op aard' geen hooger vreugdgewin.
Ver boven 't flot, als bergfieraad geprezen,
Roemt hij zijn kluis , hoe laag zij ook moog wezen.
Jongling wordt de knaap; in 't hart
Blaakt een vuurgloed; oog en wangen
Zijn getuigen van dien gloed.
Kinderblooheid wordt vervangen
Door nianhafte kracht en moed.
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Voor zijn borst, zoo fier en open,
Wijkt de levensdroom te vroeg; —
Voor zijn uitzigt, voor zijn hopen,
Is hem de aard' niet ruim genoeg.
Hij zweeft omhoog naar 't rijk der Idealen;
Maar 't droomend hart blijft onbevredigd dáár;
Zijn aanblik keert naar 't groen tapeet der dalen.
Zoo eenzaam -- neen — dat leven valt hem zwaar.
't Is feest omlaag, bij 't lied der nachtegalen;
Op 't fleil gebergt', daar woont ílechts de adelaar.
De herdersfluit lokt hein, met blijde toonen,
Naar 't dal terug , waar blijde menfchen wonen.
Nu verzoend met tijd en lot
Smelt het Ideaal der droomen
Met het beeld des levens zaam.
Aan de beeken, aan de boomen
Meldt hij zijn geliefdes naam.
Niets begeert hij meer van 't leven
Rijk vergoed wordt elk gemis..
Kan de wereld méér nog gevgn
Als zij reeds een hemel is?
De fneeuw des tijds daalt op zijn blonde haren;
Voor hem ook breekt des levens winter los.
De grijsaard droomt; — en als in vroeger jaren
Tooit zich op nieuw 't verfchiet in lentedos.
Voor hooger heil laat hij de wereld varen;
Zijn laatfle zucht vliedt met zijn' laatflen blos;
En zij , die hem naar 't echtaltaar geleidden,
Verzellen hem, waar aarde en hemel fcheiden.
Treurt niet , gij , die lijden moet
't Raadfelachtig leven , braven !
Eindigt , hoe veel tranen 't kost.
Daalt Gods adem op de graven,
Dan is 't raadfel opgelost.
Laat vrij 't graf ons flof kleed rooven
Ileilig was des jonglings wensch.
De eeuwge roeping is naar boven.
Hooger,, hooger moet de mensch !
G. VAN ENST KONING.
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Is een zeeman d' oever nadert
Van het overzeefclle lirand,
Dan ftaart hij op vuur en baken,
Met het roer in vaste hand :
Want die beide zijn hem teekens
Waar hij veilig zeilt , waar niet;
En gerust durft hij 't vertrouwen
Waar zijn oog die teekens ziet.
Maar, wanneer door florin en ílroomen
't Zand op d' oever zamenhoopt,
In de diepten banken rijzen
En de vaart aldus verloopt;
Dan wordt hem dat zelfde teeken ,
Dat hem eertijds redding bood ,
Bron van ongemeten rampen,
Ja het voert hein in den dood !
Fluks wordt dus een ander teeken
Door den ilrandvoogd opgerigt ,
En de zandgrond aangewezen ,
Die in de oude vaart nu ligt.
Zoo ook gaat het in de wereld:
't Geen ons thans tot eer verheft
Wordt op morgen ons niet zelden
Oorzaak, dat de finaad ons treft.
Dwazen zijn het, die de bakens
Niet oplettend gadeflaan ,
Maar, hoe ook het lot moog' keeren ,
Steeds hetzelfde voetpad gaan;
Die, door fchreeuwen en door razen,
Keeren willen wind en droom :
't Zijn opregte Don-Quichotten ,
Die zich Lireelen met een' droom.
Schurken zijn het, die, als (laven,
Schreeuwen met den grooten hoop,
Wier geweten , hoe 't moog' keeren ,
Voor een ieder is te koop;
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Die voor vorilen 't volk vertrappen,
Als hunne almagt kluisters fmeedt,
Met het volk van vrijheid fchreeuwen ,
Als 't gezag en wet vertreedt.
't Is voorzigtig, zich te fchikken
Naar de wenken van het lot,
Zoo lang zwijgen en verdragen
Ons niet fchuldig maakt voor God.
Maar 't is pligt, wanneer 't geweten
Eischt, dat wij den ftroom weêr1laan ,
Dan met waardigheid te hand'len,
Moedig onzen weg te gaan.
Ons geweten zij ons baken!
Daarop heeds het oog gerigt,
En, wat om ons moog' verkeeren,
Nimmer afgedwaald van pligt!
MAuF., JR,

HET GELUK VAN DEN DICHTER.

Hoe bruist en woelt en kookt me in de ad'ren
Het jeugdig en ontiuimig bloed!
Hoe klopt mij 't hart van edele aandrift !
Hoe brandt mijn borst van heil'gen gloed !
Ik voel 't ! ... Apollo! ja , 'k zal zingen
Van 't heil , dat ik door u geniet
En hoe uw kunst , van alle kunft n ,
Ons 't allermeeste voordeel biedt.
Moge ook de Efècten-fpeculatie
Een lucrative handel- zijn;
Ze is toch een kunst met vele kaufen,
En voor een' Christen vaak te fijn! —
Een Medicus in onze dagen,
Het is zoo, heeft een goed bef'aan ;
Maar hebt ge een al te teêr geweten ,
Dan raad ik 't u toch nimmer aan. —
Een fldyocaat ? 0, wil toch zwijgen!
Heb ik niet menig' goeden vriend,
Die jaren lang reeds practifeerde,
En 't drooge brood naauw heeft verdiend? --

HET GELUK VA LS DEN DfCHTER.

Een Dominé ? Wat zal ik zeggen
Ik zegen nog mijn vast, betluit ,
Om eenmaal predikant te worden;
Maar toch — het ziet er bitter uit.
'k Wierp onlangs in een' goudvischvijver
Een enkel kruimeltjen en floot ;
Daar kwamen, ja, wel honderd vischjes,
Die hapten naar dat ftukje brood:
Zoo gaat het met de vacatures;
Naauw wordt er nog van één gehoord ,
Of honderd proponenten preken,
En één toch gaat er maar meê voort. —
Soldáat ? Ja, dat is wat te zeggen !
Ik was het ook een maand of tien;
Maar, moog' het nooit wear noodig wezen,
Dat m' in de rijen mij moet zien!
Vindt m' aan 't geweer een enkel finetje ,
Dan fpeelt men vreeslijk op zijn' poot;
't Is altoos exerceren, poetfen,
En — tot befluit fchiet men u dood! —
Neen! beter post, dan die van Dichter,
Bestaat er niet op 't wereldrond.
Bij haar toch waagt men niet zijn leven ,
Maar blijft er frisch bij en gezond.
Men flopt zijn pijp met echten knaster;
Men drinkt (hetgeen er bij behoort)
Zijn' goeden wijn, bij 't knappend vuurtje,
En fmookt en dampt en dicht maar voort.
En heeft men dan een aardig versje
Op zijn gemak bijeengelapt
Uit oude , lang begraven dichters ,
(Geen hunner, die ons ooit verklapt)
0, welk een hemelsch vergenoegen
Bezielt den waren dichter dan,
Nog zoeter dan in 't edel jas -fpel
Den fpeler, is hij boven jan! —
Maar , is dat alles ? Neen! dan wijdt men
Aan d' een of and'ren grooten Heer
Zijn meesterftuk (Vorst Fred'rik Willem
Van Pruisfen mint vooral die eer) ;
En die Mecénas van de kunften
Neemt gunílig dan het dichtstuk aan.
(Wat eer voor de echte Muzenzonen!)
Maar, daar is 't nog niet meê gedaan:
Dan zendt hij hem een mooi prezentje,
Een fnuifdoos met juweel omzet,
Of een medaille met zijn borstbeeld
En een' geleidbrief fraai en net.
0 , wie, wie waagt het, te befchrijven
Wat dan mijn dichter niet gevoelt;
Wat reine, hemelreine vreugde
Hem dan in borst en ad'ren woelt!
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Dan komt een heir van boekverkoopers ,
En fineekt u, dichter boven jail!
Om de uitgaaf van een' ganfcllen bundel
En maakt er gouden fpecie van :
Voor U? voor zich ? ... Wat wil dat zeggen?
Hij heft belasting van 't publiek;
Durft hij een opcent er op leggen,
Voor hem de fpijs , voor u de kliek!
Maar, wat hier bovenal moet wegen
Op een gemoed , zoo fier als teer,
En wat door u Hechts wordt verkregen ,
Is (voelt uw waarde, o Dichters !) de eer.
Apollo, edelre der Goden,
Hoe groot toch is de zaligheid ,
Die gij voor uwe ware priesters,
Voor d' echten Muzenzoon bereidt ! —
Maar verder. Heeft hij de aardfche loopbaan
Zoo kalm en zalig doorgeleefd,
En komt dan mag're Hein hem halen,
Hij ílerft niet, fchoon hem de aêm begeeft.
Wat fterven! Neen ! een heir poëten
Galmt dan , in huilend maatgeluid ,
Hun droefheid over zijn verfcheiden,
Zijn' lof, zijn' roem, zijn glorie uit.
En eind'lijk rijst een grafgefteente,
Ter eere van den grooten man ,
Van echt albast of kostbaar marmer,
Dat eeuwen zelfs trotferen kan.
En, fchoon reeds lang zijn lieve zangen
Veranderd zijn in fcheurpapier,,
Of aan 't verderf ter prooi gegeven ,
't Deert zijne onflerf'lijkhcid geen zier.
De naneef toch , in later dagen ,
Die ooit zijn heilig graf betreedt,
Kan daar in gouden lett'ren lezen :
HIER UNDER LIGT EEN GROOT POLET !
Groningen.W. R. VAN IIoëVELL,

Cand, in de Theol.
HOE LAMME VRIJERS LOOPEN LEEREN.

A

nnet was arm, maar jong en fchoon,
Met roosjes op de blanke koon :
De vrijers fchenen lam.
Nu, rijk, fchoon oud en flram ,
Nu komen zij bij hoopen:
De vrijers leerden loopen!
No. III. Meng. bl. 133. reg. 17 v. o. fiat w ij , lees snij.
No. IV. bl. 179. reg. 2. lees rondom.
-- hl. 194. reg. 1. lees modderpoel.

MENG EL WERK,
DE PEST TE ATHENE, DE ZWARTE DOOD EN DE

CHOLERA IN EUROPA VOORGESTELD ALS EENE
PROEVE VAN DEN ZEDELIJEEN INVLOED VAN
VOLKSRAMPEN IN DE OUDHEID, IN DE
MIDDELEEUWEN EN IN ONZE DAGEN. (*)

1^ iet het gewoon beloop des levens getuigt , wat de
mensch is en wat hij vermag , maar zijne kracht openbaart zich dan eerst, als ongewone gebeurtenisfen de effen
zijnen weg verftoren. Eene zeldzame mate van-heidvan
geluk en ongeluk treft en fchokt de ziel; zij brengt de
geheimfle gedachten aan het licht, en zet de verborgenf e
fpringveren in werking. Beflisfende oogenblikken perfen
tot eerie bepaalde keuze ; onverfchilligheid heeft dan een
einde ; flilflaan is onmogelijk ; de gehechtheid aan beginièlen wordt op de vuurproef gefteld, en de mensch rijst
of daalt in zedelijke waarde.
Gelijk deze zoo gewone opmerking omtrent den afzonderlijken mensch waarheid bevat, zoo vindt zij ook hare
toepasfing bij geheele volken. De gefchiedenis ftaat daar,
als getuige voor die waarheid; zij predikt dezelve, op de
meest verfchillende tooneelen , met Bene kracht van taal ,
welke door den loop der eeuwen niet is verzwakt. Griekenland door de Perzen benard , en Rome na de Punifche oorlogen ; Carthago na den flag bij Cannae en in
zijnen val ; onze natie in den ílrijd met Spanje en in het
bezit van den handel der wereld; diezelfde natie van het
juk der dwingelandij ontílagen, en verdrukt door de fnoodbeid der hedendaagfche flaatkunde — zietdaar voorbeelden , welke toonen, hoe veel of hoe weinig een volk ver
zijne twee grootfile vijanden ,-maginhetworfl
en
tegenfpoed;
zietdaar tijdperken , waarin
met voor(*) Voorgelezen te ImJlerdam in de Maatfchappij Felix
Meritis.
MENGELW. 1834. N0, 6.
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de houding van een volk het getrouw afdrukfel is van
het inwendig leven , en ten maatftaf verflrekt van de
waarde en fterkte der beginfelen, die hetzelve bezielen.
Ik wenschte uit de gcíchiedcnis van zoodanige beproevingen , door de bewoners van gehecle landen en lieden
verduurd, en wel uit dc geíchiedenis der volksrarnpen ,
een voorbeeld ter bevestiging van het gezegde bij te brengen. Daartoe zal ik Gene gelijke volksramp kiezen uit de
Oudheid , uit de Middeleeuwen en uit onze dagen , om
alzoo den aard en de kracht der bcginfclen te doen kennen , die in zulke beflisfende tijdsgewrichten toenmaals
en nu de gemoederen hebben vervuld en verilerkt. Gij
gevoelt , M. H. , dat ik de befinettelijke ziekte bedoel ,
welke, onder den naam van pest , oudtijds Athene, later , onder de benaming van zwarten dood, Europa,
en in deze eeuw,, onder die van Cholera, ons werelddeel, ons vaderland en ook de flad onzer inwoning geteisterd heeft. Deze drie gebeurtcnisfcn , in haren aard
zoo gelijk, in hare uitwcrkfelen zoo ongelijk, de pest te
Athene, de zwarte dood en de Cholera in Europa, wenschte ik u voor te ítellen als eene proeve van den zedel jken invloed van volksrampen in de Oudheid, in de Middeleeuwen en in onze dagen.
WVij hebben het verhaal van de befinettelijke ziekte,
gewoonlijk de pest genoemd, die in het jaar 429 vóór
onze gewone tijdrekening te Athene woedde , aan den
Griekfchen Gefchiedfchrijver T H U C Y D I D E s te danken,
die , met eene wijsgeerige kennis van menfchen en ftaten,
in een' grootfchen en krachtigen ftijl , het merkwaardige
tijdvak van den Peloponnefifchen oorlog befchreven heeft.
Reeds in de oudheid werden de afzonderlijke befchrijvingen of tafereelen, die hij in zijne gefchiedenis heeft ingevlochten, algemeen bewonderd, en onder deze bekleedde
het tafereel van de pest te Athene een' voornamen , ja
den eerften rang. Het heeft deze waarde ook naderhand
altoos behouden, zoodat voortreffelijke latere Dichters ,
LUCRE Ti US (VI. 1144-1284),vIRGIL JUS (Georg.
III. 478-565) en 0V1 D I U s, (Metam. VII. 520-614)
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het niet beneden zich geacht hebben, den Historiefchrijver in hunne zangen na te volgen. Ik zal, door eene
getrouwe vertaling van dit beroemde meesterftuk van teekening, u eenig denkbeeld trachten te geven, niet van den
ítijl en de welfprekendheid van T H u c Y D i D E s, maar
van de hevigheid en de uitwerking dier ziekte op de zedelijke gefteldheid van de bevolking der hoofdílad van
Griekenland. Het verhaal luidt aldus :
„ De ziekte begon het eerst de Atheners aan te tasten , offchoon zij , naar men zeide , reeds te voren op
vele plaatfen, op Lemnos en de naburige eilanden woedde. Men vindt echter niet aangeteekend, dat dezelve ergens zoo hevig geweest zij, en eene zoo groote menigte
metifchen hebbe weggerukt. Want de Geneesheeren kon
eerst de kranken niet helpen om hunne on--deniht
kunde van de. ziekte , en zij zelve flierven inzonderheid
des te meer,, naar mate zij de lijders meer bezochten.
Alle menfchelijke kunst vermogt niets. De gebeden, die
in de tempelen werden uitgeftort , en de toevlugt , die
men tot orakels en dergelijke middelen a nam , alles was
onnut. Ten lange leste door de plaag vermeesterd, lieten zij dit na.
„ Deze ziekte vertoonde zich, naar men verhaalt, het
eerst in Ethiopië, en verfpreidde van daar zich verder over
Egypte en Lybië en een groot gedeelte der landen van
den Koning van Perzië. Intusfchen floeg zij op het
anverwachtst naar Athene over , en waren de bewoners
an den Pireëus de eeríten, die daarvan werden aangetast,
zoodat ook door hen werd uitgeftrooid, dat de Peloponne.
firs de wellen vergiftigd hadden, vermits aldaar toen nog
Beene fonteinen ;waren. Naderhand echter ílrekte zij zich
uit naar de bovenftad , en fleepte veel menfchen weg.
„ De hevigheid van deze ziekte laat zich moeijelljk
befehrijven ; ook was dezelve in andere opzigten zoo
ontzettend , dat zij de krachten der menfchelijke nataur
te boven ging ; zij tastte een' ieder aan , en het bleek
reeds daaruit , dat het iets anders was dan eene gewone
ziekte. Want de vogels en viervoetige dieren, die gewoon
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zijn op wenfchenvleesch te azen , raakten de doode lig
getale onbegraven lagen, of niet-chamen,digrot
aan, of zij ftierven , indien zij er van proefden. Hiervan ítrekt ten bewijze , dat deze foort van vogels blijk
verminderde , en dat men dezelve even min bij de-bar
lijken , als ook elders zag. Inzonderheid getuigden de
honden , gewoon met xnenfchen om te gaan , nog f'erker
van die uitwerking der ziekte.
„ Aldus ," zoo luidt het verhaal verder, „ was het met
deze ziekte in 't algemeen gefield, om van andere toevallen niet te fpreken ; want een ieder •had iets , wat
van de ontmoetingen eens anderen verfchilde. — Dezen
ílierven uit gebrek aan oppasfing ; genen , offchoon behoorlijk verpleegd, ondergingen hetzelfde lot. Er was
ook geen algemeen beproefd geneesmiddel uitgevonden,
dat den gebruiker eenig nut aanbragt ; want wat den
eenen ten baat geweest was, dat flrekte den anderen tot
nadeel. Geen ligchaamsgellel , hetzij Clerk of zwak,
verwogt het geweld der ziekte te weerulaan ; maar zij
fleepte allen weg , offchoon zij met de grootíle zorgvuldigheid verpleegd werden. Een der ergfle kenteekenen
van deze ziekte was, dat, zoodra iemand zich door dezelve voelde aangetast , hij zich aan moedeloosheid overgaf; want, terflond tot vertwijfeling overgeflagen, ítelde
hij zich te meer bloot , daar hij de kracht verloor om
tegenfland te bieden. Hierbij kwam , dat de een door
de verpleging van den anderen zich de befmetting berokkende, en zoo ftierven zij weg als het vee. Het was
deze bijzondere geaardheid der ziekte , die de grootfee
fterfte veroorzaakte. Wanneer zij toch uit angstvallig
weigerden elkander te bezoeken , kwamen zij een -heid
verlaten om , zoodat vele huisgezinnen wegens-zamen
gebrek aan verzorging geheel uitflierven. Begaven zij
zich naar de kranken, zoo moesten zij het evenzeer
met den dood bekoopen , hetgeen inzonderheid het lot
van de genen was , die nog eenig werk van de deugd
maakten. Deze toch ontzagen, uit vrees voor fchande,
zichzelve niet , maar gingen naar de woningen van hun-
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ne vrienden , om dezen te bezoeken , daar de huisgerlooten zelve, door het gejammer der {tervendcn afgemat, niet langer bewogen werden, als vermand en overheerd door de grootte van het onheil. Die het gevaar
te boven kwamen , toonden nog liet meeste medelijden
niet de f'ervenden en kranken , zoo wel omdat zij de kwaal
door ondervinding hadden leeren kennen , als omdat zij
nu voor zich ook veilig waren ; want niemand kreeg de
ziekte voor de tweede maal zoo, dat hij er aan ílierf.
Dezen werden van de anderen gelukkig gerekend , en ,
terwijl zij zelve over hun ongedacht behoud juichten,
voedden zij zelfs Bene flaauwe hoop , van in 't vervolg
van tijd door geene andere ziekte weggerukt te worden.
„ Bij deze heerfchende ziekte kwam nog de groote
toevloed van menfchen uit de omftreken naar Athene
een kwaad, wat de landlieden inzonderheid drukte. Want
vermits er gecne huizen waren , en zij om het (heete)
jaargetijde in benaauwde hutjes woonden, zoo ftierven
zij veelal bij geheele hoopen weg, ja de dooden lagen
de een over den anderen heen , en hadden in die hou
aderai uitgeblazen ; de halfdooden fleepten , uit-dinge
verlangen naar water , zich door de ftraten , en kropen
rondom al de fonteinen. Zelfs de tempels , die zij als
woningen hadden betrokken , waren opgepropt met lijken van menfchen , die er den geest gegeven hadden.
Want vermits de ramp bovenmate drukte, en de menfchen niet wisten, wat te doen , of waarheen zich te
wenden , zoo hadden zij langer evenmin eerbied voor
het heilige als voor het onheilige. Alle wetten , die men
te voren in het fluk van begraving in acht genomen
had , werden met voeten getreden , en een ieder begroef
zoo goed als hij kon. Velen , die door het menigvuldig
affterven van hunne huisgenooten gebrek aan het noodige hadden , gingen bij de begrafenis fchaamteloos te
werk. Sommigen plaatften hunne dooden op vreemde
houtílapels , en hen voorkomende , die ze hadden opgerigt, Raken zij dezelve in brand, en terwijl het lijk van
;
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den Benen in vlam (lord, wierpen weer anderen het lijk,
dat zij droegen , er boven op , en fpoedden zich weg."
Zietdaar, M. H., het fprekend tafereel van eene ziekte , zoo hevig en raadfelachtig in haren aard , dat III PP o C R A T E s nog in lateren tijd liet belangrijk genoeg
achtte , ze te befchrijven , en er de oorzaken en de geneeswijze van op te fporen. Het kon niet misfen , of
Bene zoo algemeene en vreefclijke ramp moest het volk
van Athene diep treffen en fchokken, en ongewone gevolgeli onder hetzelve voortbrengen. IIoogstmerkwaardig was dan ook cie uitwerking van dezelve op de harten der menfchen. Ik zal het niet wagen , dezelve te
fchetfen, maar ook hier den meergemelden Gefchiedfchrijver laten fpreken :
„ Deze ziekte ," zoo vervolgt T I-I U C Y D I D E S zijn
verhaal , „ gaf te Athene ook in een ander opzigt aan
ongeregeldheid. Een ieder toch durf-leidngtor
datgene in het openbaar plegen, wat hij vroeger-denu
uit fchaamte verborgen gehouden had, zoodat hij zijnen
lust niet had durven involgen. Nu zij echter den plotfelijken ommekeer van zaken aanfchouwdcn , en zagen,
dat de rijken onverwacht flierven , en dat zij , die voorheen niets bezaten , eensklaps in het bezit van derzelver
fchatten geraakten, befloten zij het aldus verkregene fchielijk en ter bevrediging van hunnen lust te gebruiken,
zijnde beide hun leven en hunne bezittingen Hechts kort
mogelijk maar voor een' enkelen dag. Nie -flondige
gereed , voor eene loffelijke zaak iets uit te-mandws
`haan , het zeer onzeker achtende, of hij vóór het uitvoeren van dezelve niet reeds weg zoude zijn. Wat
echter een ieder als aangenaam en voordeelig achtte, dat
werd ook als eerlijk en nuttig aangemerkt. Vrees voor
de Goden noch voor menfchelijke wetten hield hen daar
terug, zoo wel omdat zij oordeelden, dat de Goden-van
te eeren en niet te eeren op hetzelfde uitkwam , dewijl
toch allen eveneens ítierven ; als omdat niemand lang genoeg dacht te leven , om voor zijne gepleegde misdrij-
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ven de ftraf, door de wet bepaald, te ondergaan. Veel
dachten zij , dat een veel zwaarder lirafgerigt -er,
door het Noodlot over hen gebragt, hun reeds boven
het hoofd hing, en dat zij billijkerwijze de vermaken
des levens nog mogten genieten , eer hetzelve hen trof."
Ontzettender,, dan de verwoestingen der ziekte , is
voorzeker deze befchrijving van derzelver invloed op de
zedelijkheid der Atheners , en de vraag komt van zelf
bij ons op : Vanwaar deze treurige uitwerking? Bragt
die ziekte hare verwoesting over de ftad in eenen tijd
van ruwheid en onbefehaafdheid, toen de zedelijke en
godsdienflige beginfelen nog niet ontwikkeld, of niet ftevig genoeg gevestigd waren ? Immers , neen, M. H.!
het was in de hooggeroemde eeuw der Griekfche Letterkunde , toen P E RI C LE S de teugels van het bewind
in handen had; toen de kunften als om firijd beoefend
en gekweekt werden, en de zeden de hoogfte verfijning
bereikt hadden ; toen een s o P H o C LE s en E v R I P IDES door hunne verhevene treurfpelen vrees voor de
Onflerfelijken en eerbied voor de deugd zochten op te
wekken , en een P HI DI A S door zijne tempelen en beelden van Goden het volk tot heiligen fchroom voor hen
zocht te i{ emmen ; in eenen tijd , waarin befchaving al
die kracht verfpreidde , welke zij ter verfterking en bemoediging van den mensch bezit.
Intusfchen dient -men hierbij in het oog te houden ,
dat de flaat der wetenfchappen, waarvan men in deze ramp veel nut had kunnen verwachten, en die der
burgerlijke maatfchappij niet geëvenredigd waren aan dezen hoogen bloei der kunflen. Met name was de Geneeskunde nog in hare kindschheid; want nog had geen
H I P P 0 C R A T E S haar tot die vastheid gebragt , welke
zulk eene ontzettende ramp vereischte ; nog kende en
bezigde men geene beveiligings- en verplegingsmiddelen ,
die zoo veel konden toebrengen tot leniging van her
kwaad, en liet kon derhalve niet misfen, of de voortgangen der ziekte en de verfloring der maatfchappeljke
orde moesten de treurigte tooneelen opleveren.
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Maar lag er ook misfchien in andere onlßandigheden
Bene reden , welke de ontwikkeling van die verderfelijke
zaden bevorderde ? Zekerlijk moeten wij niet vergeten , dat de fltheners een volk uitmaakten , dat altijd
door zekere bewegelijkheid van inborst en karakter zich
kenmerkte ; een volk , welks aandoeningen zeer levendig en flerk waren , en dat derhalve , veel meer dan
alle andere volken, de tegenPLrijdigfle hoedanigheden ver
wel dezulke , die het meest voor verleiding-enigd,
vatbaar zijn. Onder dit volk nu was de Peloponnefifche oorlog uitgeborfIen , die de flerkíle driften deed
ontvlammen , en het tooneel van ongehoorde wreedheden en" jammeren ontfloot. P E R I C LE s had, bij wijze
van raad , bevolen , door het verwoesten der landerijen
rondom Athene den vijand afbreuk te doen, nadat de
bewoners met hunne have zich binnen de muren der had
begeven hadden , en , zonder het te willen, reeds hier
aanleiding gegeven tot een treurig verloop van ze--dor
den. Ledigheid en dc omgang niet vreemden maakten
het bijwonen van feesten en tooneelvertooningen voor de
landbewoners , in de naauwe had zaamgedrongen , tot
behoefte, en de vorige ernst en degelijkheid van zeden
gingen te loor. Velen hunner beproefden hun geluk op
de zee ; de fpoedige winflen , hierdoor behaald, en het
zwervende leven vervingen de voorvaderlijke foberheid
en de ílille bezigheden des landbou^vs , en de eigenaar
wuftheid en ligtzinnigheid namen meer en meer-dige

de overhand.

De kracht, die deze ligtzinnigheid zou hebben kunnen bedwingen en - befluren , ontbrak aan de Atheners,
Godsdienfligheid namelijk. Wij zien er nergens een fpoor
van het weldadig vermogen , waarmeê de Godsdienst
den flerveling in het uur der beproeving ter zijde haat ,
om hem voor diepen val te bevaren ; en nooit welligt
vertoonde zich treffender de magtcloosheid van het I-Ieidlendom in beflisfcnde oogenblikken. Het zij verre van
mij , de zuiverheid en kracht der godsdienífige gevoelens
te loochenen , die wij in de ftelfels van de wijsgeeren

STAN VOLKSRAMPEN.

253

der oudheid, en ook van dien tijd, vinden ; maar ik
meen mij aan geene eenzijdige beoordeeling fchuldig te
maken , door te beweren , dat de gewone eerdienst onder
het volk de ware grondflagcn van fcerkte der ziel en
vrede des gemoeds miste , en dat het huldigen van liet
gewone bijgeloof destijds het wezen der godsdienftigheid
uitmaakte , zoodat zelfs de vrome A N AX A G 0 RAS alleen op voorfpraak van zijnen magtigen leerling P L R IC L E s den dood ontkwam , die over hem uitgefproken
was , omdat hij had durven leeren , dat de Godheid een
zuivere Geest is. Luide verkondigt ons dit het tafereel, door T H U c Y D I D E S gefchetst; want daar aan
wij volflagene ongodsdienfligheid , ter prooije-fchouwen
aan uitwendige ellende. Geen geloof aan een Wereld
dat naar verborgene, maar altoos wijze begin--bef}ur,
felen den loop der dingen en het lot van een iegelijk regelt , verfterkt hier de harten, om te dragen, te dulden
en te berusten ; geene hoop op een' toekomf}igen ftaat
van vergelding rigt den neergebogen geest op; geen ontzag
voor de heiligheid van God in dit of in het volgend leven wekt ernf}ige gedachten, en fluit de driften in hare
hevigheid ; het gevoel van liefde , van innige en werkzame deelneming in het leed van anderen, fchijnt als
verflorvcn ; met écn woord , alle verband vat) deze aarde
en eene hoogere wereld • wat de Godsdienst alleen ver
te knoopen , is verbroken. Trouwens , dit leven-mag
op zichzelf te befchouwen, afgefcheiden van hooger toezigt, van alle edeler bef'Lemming en bemoedigende uit=
zigten ; de waarde van deugd en godsvrucht alleen naar
de vpordeelen af te meten , welke zij hier op aarde aan
genot van zinnelijk vermaak het begin--breng;iht
fel te volgen: „ Laat ons eten en drinken , want morgen fterven wij !" door zelfliefde als eenen kring om zich
heen te trekken, en zich van anderen af te fluiten; voor
een ijzeren Noodlot te bukken, omdat men het geen'
weêrftand bieden kan — dit zijn de afzigtige trekken,
waarmede T x U c Y D 1 D E S zijne tijd- en f'adgenooten te
midden dier ellende teekent, en waardoor hij een tafereel
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voor ons ophangt , waarvan onze verbeelding , waarvan
ons Christelijk gevoel met ontzetting teru deinst.
De befchouwing van dit tafereel heeft ons , naar ik
hoop , in de overtuiging bevestigd, M. H. , dat de zedelijke indruk der volksrampen van het volkskarakter en
van de kracht der godsdienftige beginfelen afhangt en
daardoor gewijzigd wordt. Wij zien deze waarheid door
geheel andere, maar even treffende teekenen geslaafd,
.wanneer wij op de verwoestingen letten , welke de zoogenoemde zwarte dood in de veertiende eeuw onder de
bevolking van Europa aanregtte, en den invloed nagaan,
welken hij destijds op de harten en de zeden naakte.
In de jaren 1348 tot 1350 woedde Gene befinettelijke
ziekte door Azië en Europa. Opgefloken uit de woestijnen van China, overtoog deze Engel des Verderfs
weldra Azië niet zijne jammeren; van daar zette hij zijnen
voet op ons werelddeel , en maaide , binnen den korten
tijd van twee jaren, omtrent het vierde gedeelte der toen-,
malige bevolking van honderd-en-vijf millioenen menfchen
in Europa weg, dat is vijf-en-twintig millioenen ! De
OosterfcheKeizer JOHANNES KANTAKUZENUS befchrijft dezelve in zijne gefchiedboeken op de navolgende
wijze (*) : „ Zoo ontembaar was bare kracht, dat
noch matige leefwijze , noch fterkte des ligchaams iets
tegen haar vermogt. Gezonde zoo wel als zwakke gehellen , allen floeg zij neder. Zij , die niet groote kosten en zorg verpleegd werden , bezweken even als de
armen en de verlatenen. Van andere ziekten hoorde men
in dit jaar niet; doch was iemand ongefleld, al fpoedig floeg de krankheid tot deze over. De kunst der
Geneesheeren fond voor haar 11i1. Haar geweld had
(*) Deze fraaije vertaling is ontleend uit het belangrijk
ítukj e van den geleerden G. H. M. D E L P R A T , kl D. M.
te Rotterdam , voorkomende in de Letteroef. van Jnnij 1832,
onder den titel: De merkwaardige Cholera- of Pestziekte
van de XIVde Eeuw. Voor 't overige vindt men de gefchiedkundige data in het gefehrift van Dr. H E c Y E : Der
4bwarze Tod.

VAN VOLKSRAMPEN.

255

niet bij allen dezelfde werking. Bij eenigen bragt zij den
dood terftond , fours op denzelfden dag , foms op hetzelfde uur, aan. Voor anderen duurde de doodsworf}eling twee of drie dagen. Eenig beproefd geneesmid
niet te vinden ; want wat voor den eenen heil-delwas
bleek vergift voor den anderen te zijn. Het--zamws,
ellende
vermeerderde , was , dat een ieder,, die
geen de
zieken verpleegde , door de befinetting werd aangetast.
Vele huizen waren en geheel van menfchen en geheel
van dieren uitgeftorven. Niets was echter ontzettender, dan de wanhoop der zieken; want zoodra men
zich aangetast voelde, bleef er geen de miníte hoop
op herítel over. Radeloos, door angst overmand, vielen de kranken daar neder ; de ontroering en de troostelooze toehand der ziel gaf nieuwe doodprikkels aan
de ziekte. Men zag er, die oogenblikkelijk, door fchrik
bevangen , den geest gaven. In één woord , het is onmogelijk , de ontzettende ziekte in al hare bijzonderheden te befchrijven. Het fcheen geen natuurlijk of uit
der menfchen gewone geaardheid ontltaan verfchijnfel,
maar in waarheid eene door de Godheid befchikte kas
te wezen , die aller harten tot bekeering neigde."-tijdng
Men herkent in deze befchrijving dadelijk eenige trekken, die uit T H U C Y D I D E S ontleend zijn; maar dit
ftrekt geenszins ten nadeele van de geloofwaardigheid
des Auteurs. Alle opgaven , elders over deze ziekte voork omen e , ítemmen met de zijne volkomen overeen , en
hij fchijnt met die navolging van den grooten Griekfchen
Gefchiedfchrijver alleen eenig fieraad aan zijnen ftijl te
hebben willen bijzetten.
Geweldig was de fchok, dien het gebouw der menfchelijke maatfchappij daardoor onderging ; de Hierarchij
won in aanzien en vermogen , want de Kerk verwierf
allerwegen fchatten en landerijen, meer nog dan na de
Kruistogten; en men mag den zwarten dood tot de groote
wereldgebeurtenisfen rekenen, die den tegenwoordigen toehand van Europa hebben voorbereid. Doch ik wilde u inhzonderheid op de zedelijke uitwerking van deze ziek.
te wijzen.
,
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Deze indruk was zonder voorbeeld , en ging alle be.
fchrijving te boven. Het dreigen van het gevaar hond
in het oog der kleinmoedigen gelijk met de zekerheid des
doods; velen ftierven van vrees bij het naderen der ziekte , en zelfs de ftandvastigen gaven moed en vertrouwen
op. En naar mate de hoop op de toekomst verdween ,
werden de banden verzwakt en verbroken , die de menfchen met hunne huisgenooten en medeburgers naar den
geest vereenigden. Zij , die God vereerden , helden orde
op hunne tijdelijke zaken ; de eeuwigheid opende zich
voor hunne oogen; hun verlangen ftrekte zich alleen uit
naar de zegeningen van de Godsdienst , en de dood had
zijne verfchrikkingen voor hen verloren. De onverlaat
werd op den weg der zonde tot Itilllaan gebragt , en
keerde tot zichzelven in ; boete doen en zich bekeeren ,
was het gevoel, dat alle Christengemeenten doordrong,
en het befluit was algemeen , om der zonde vaarwel te
zeggen , het gepleegde onregt nog vóór het verfcheiden
weder goed te maken , zich met God te verzoenen , en
door zware kastijdingen de ílraf der begane misdrijven
van zich af te wenden, Ernfl:ig roerend zijn de woorden
van een' DuitJehen Kronijkfchrijver uit dien tijd, waarin
hij die zedelijke gevolgen voorftelt : „ Het is een erbarmelijke jammer geweest , waarbij er niets anders overbleef, dan dat een iegelijk in deze verfchrikking tot een
zalig herven zich heeft moeten voorbereiden ; want daar
was niets anders , dan de gewisfe dood; daarover kwam
menigeen tot inkeer , wendde zich tot God, en liet af van
zijn boos en zondig leven,' de ouders vermaanden hunne
kinderen, leerden hun bidden en in den wil van God
berusten; desgelijks vermaande de eene nabuur den anderen , want niemand was een enkel uur van zijn leven
veilig , en het gebeurde ook wel , dat men de menfchen
mitsgaders jonge kinderen , eenige biddende , andere zin
uit deze wereld zag fcheiden." De-gend,mtblijfchap
rijken maakten zich los van hunne fchatten , en begiftigden kerken en kloosters met dorpen en landerijen,
meenende daardoor de genade des Hemels en de ver-
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geving van zonden deelachtig te worden. Te Lubeck ,
den toenmaligen zetel van den Noordfchen handel, zeiden kooplieden, wie winflcn en bezittingen boven alles
gingen , ongevoelig en gewillig hunne rijkdommen vaarwel. Zij bragten hunne fclhatten naar de kloosters en kerken , om ze op de trappen der altaren neder te leggen.
Maar het goud had zelfs opgehou.len voor de monniken
bekoorlijk te zijn, want het bragt hun den dood; zij
floten de poorten ligt , doch men wierp het goud over
de muren der kloosters , omdat men geene verhindering
wilde dulden in het volvoeren van een werk , waartoe
f'omme wanhoop de menfchen dreef.
Elders openbaarde zich de verderfelijke invloed van deze
ziekte op de zeden in even fterk fprekende teekenen. In
Engeland ftonden, door de groote f}erfte onder de Priesters , vele kerken ffil, en werden de inrigtingen van hooger en lager onderwijs in hare werking belemmerd; de
hebzucht nam toe , en geheele fcharen onkundige , van
vrouw en kinderen beroofde lecken drongen zich in de
geestelijke orden , om aan de vermeerderde bezittingen der
Kerk deel te verkrijgen. hier en daar zag men Geestelijken , die door onchristelijke vrees hunne hooge roepin
verloochenden ; doch in 't algemeen betoonden zij eene liefde , die zich voor anderen opoffert. Terwijl te Parrs in het
HBtel-Dieu dagelijks 500 menfchen flierven , hielden de
barmhartige Zusters niet op , liet lijden der kranken te
verligten. En offchoon zij blijkbaar •door de befmetting
werden aangetast , zoodat haar aantal ge iurig moest worden vernieuwd, zoo ontbrak het in die godsdienf'cige ver
echter nooit aan leden, die geene vrees voor den-enig
dood kenden , en die tot vrome zelfopoffering zich ge
achtten.
-roepn
Maar gelijk hier op aarde het goede nergens onvermengd
beflaat , zoo zien wij , te midden van die algemeene vertwijfeling der gemoederen , tevens onedele neigingen ett
hartstogten werken. Hier ontaardt de vrome ijver in dolle
geestdrijverij ; daar treden fchijnheiligheid en huichelarij
te voorfchijn , die de ernflige teekenen der tijden misken-
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nen en ter bereiking van fchandelijke bedoelingen misbruiken. Het monnikenwezen frond in de veertiende eeuw
nog in vollen bloei ; de natiën huldigden de magt en het
aanzien der geestelijke orden en broedcrfchappen , en de
Hierarchij was voor de wereldlijke regeringen nog altoos
geducht. Het lag derhalve in den Raat der maatfchappij,
dat de vrome verbijstering, die in zulke tijden vertooning
maakt van openbare boetedoeningen , zich met het kleed
van godsdienfligheid zocht te omhangen. Dit gefchiedde
echter op zulk eene wijze , dat het levendig opgewekt
gevoel van boetvaardigheid in eene valfche zucht naar
vrijheid ontaardde, aan de Flierarchij de gehoorzaamheid
opzeide, en der Kerke een' hevigen tegenmand berokkende.
Terwijl namelijk alle landen van Europa van ellende
en gejammer vervuld waren , verhief zich eerst in Hongare en vervolgens in Duitscliland de broederfchap der
Geefelaars of Flagellanten, met het oogmerk, om voor
de zonden des volks boete te doen, en gebeden voor de
afwending der pest ten hemel te zenden. Geheele fcharen van honderden en duizenden uit alle Randen trokken,
in het gewaad en de houding van boetelingen , met geefels in de hand , en onder het uitfpreken van bepaalde
gebeden en het opzingen van veelbeteekenende liederen ,
in geregelde optogten , met brandende kaarfen en prachtige vaandels, door het land , en hielden tweemaal daags,
onder luid gebed en gezang , kastijdingen , welker onnatuurlijke gerrengheid dc geestdrijverij maar al te duidelijk
te kennen gaf, waaruit de geheele beweging ontílaan was.
Weldra ontaardde deze beweging der gemoederen , die
vierendertig jaren duurde, derwijze , dat zij voor de Kerk
niet alleen, maar ook voor het Christendom dreigde gevaarlijk te worden , en alleen door Keizerlijke en Paufefelijke bevelfchriften gefluit en bedwongen werd.
Dit alles bleef echter nog binnen de perken van onzinnige geestdrijverij ; maar ontzettend waren de vervolgingen van de Joden , waaraan men met grooter verbittering
zich overgaf, dan in de twaalfde eeuw bij den aanvang
der Kruistogten. Bij het ontílaan van eene befmettelijke
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ziekte vindt het vermoeden van vergiftiging terftond ingang onder de onkundige volksmenigte. En wie kon in
de duistere Middeleeuwen de wraak van den grooten hoop,
die in zijnen waan f agtoffers eischte , anders treffen ,
dan de Joden , om hunnen woeker en hun godsdienflig
geloof bij de Christenen dier tijden algemeen gehaat ?
Overal gaf men hun dc fchuld der rampen. Zij hadden,
neide men, de bronnen en de rivieren vergiftigd en de
lucht verpest ; zij verbreidden de ziekte door toovermiddelen , alsmede door het ongenoegen , wat hun verblijf
onder Christenen aan de Godheid gaf; en waar de Joden geen vast verblijf wogten houden, droegen de dood
kwaad. Vanhier door gansch-gravesdfchulnt
Europa eene hevige vervolging tegen de nakomelingen
van A B R A H Ani. Zij werden of aan de woede des volks
prijs gegeven , Of voor bloedgerigten veroordeeld , die
hen ten vure doemden. Duizenden vonden op die jammerlijke wijze hunnen dood, en velen floegen liever de
handen aan zichzelve, dan zich aan de verbitterde Christenen over te geven. Op deze bloedige tooneelen , die
Europa in de veertiende eeuw bevlekten, openbaart zich
eene foortgelijke razernij van den tijdgeest, als in de vervolgingen der hekfen en toovenaars , en zij (trekken , even
als deze , tot een treurig bewijs , dat vooroordeelen en
wanbegrippen , met haat en andere lage hartstogten ver
onder geheele natiën krachtiger kunnen werken,-mengd,
dan Godsdienst en het gezag der wetten.
Aangaande den zedelijken invloed van deze ziekte op
het huifelijk leven hebben wij alleen eenige berigten uit
Italië , waarnaar wij den inwendigen toeftand der huisgezinnen in geheel Europa gedurende dien tijd eenigzins
kunnen afmeten. Deze berigten zijn af komflig van u o c^
C a c 10, die , in de inleiding tot zijn Decamerone , een
levendig tafereel ophangt van de verwoestingen der pest
te Florence, en derzelver uitwerking op het maatfchap. .
pelijk en huifelijk leven aldaar. Blijkbaar heeft ook hij
THUCYDIDES nagevolgd ; maar de toon, welke in
zijne verzameling van meestal luchtige en dartele vertel,
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lingen heerscht, geeft aanleiding tot het vermoeden , dat
het den Auteur der bevallige Novellen minder om waar
dan wel om levendigheid van flijl en omkleeding-heid,
is te doen geweest. De befchrijving luidt , naar eene
vrijer vertaling , aldus :
„ Zij , die in het leven gebleven waren , ontweken de
zieken met alwat hun toebehoorde, en hoopten daardoor
voor hun behoud te zorgen. Anderen verbeeldden zich ,
dat het beste behoedmiddel was , zoo zij matig leefden
en allen overdaad vermeden; zij zonderden zich van elkander af, en aten en dronken met matigheid de fijnfle fpijzen en de beste wijnen; niemand had toegang tot hen; alle
ziekte- en flerfgevallen moesten voor hen verborgen ge
worden , en zij verdreven den tijd met gezang-houden
en allerlei vermaak , dat in hunne magt frond. Anderen
daarentegen waren van oordeel , dat hartig eten en drinken , gezang en vermaak , en het involgen van alle lusten zoo veel mogelijk , het lagchen en fpotten met hetgeen er gebeurde , het zekerst geneesmiddel was tegen
eene zoo geweldige plaag , en leefden ook naar dien flelregel. Zij trokken dag en nacht van de eene herberg naar
de andere, en dronken zoo veel hun lustte , en lieten
huis en have aan het toeval over, even als menfchen ,
die niet langer zouden leven. In deze algemeene ellende
der flad was de kracht en het gezag van menfchelijke en
Goddelijke wetten als verbroken. De meeste ambtenaren
waren geflorven, of lagen ziek, of hadden zoo vele leden
van hunne familie verloren , dat zij de pligten van hun
beroep niet langer konden waarnemen; weshalve een ieder
deed , wat hem lustte. Anderen kozen in hunne leefwijze
een' middelweg; zij aten en dronken naar welgevallen,
en gingen uit, met bloemen , welriekende kruiden en
fpe.cerijen in de hand , waaraan zij van tijd tot tijd roken , meenende daardoor hun hoofd te verflerken en den
frhadelijken invloed der befinettelijke lucht af te keeren.
Anderen koesterden het onmenfchelijk gevoelen , dat er
geen beter middel was , om den dood te ontgaan , dan
te vlugten; dezen nu verlieten de iiad, hunne huizen en
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naastbeltaanden , en trokken naar buiten. Zoo gebeurde
het , dat de Bene burger den anderen, de nabuur zijnen
nabuur , de naastbellaandc zijn' naastbeftaande ontweek
of onbezocht liet , en. dat ten leste de broeder zijn'
broeder , de zuster bare zuster,, de vrouw haar' man ,
en eindelijk de vaders en de moeders hunne kinderen begaven , en deze zonder oppasfing aan hun lot overlieten.
Vanhier dat allen , die hulp behoefden , ter prooije bleven aan eenige hebzuchtige dienstboden , die om een
groot loon de zieken geneesmiddelen en lafenis toedienden en bij derzelver verfcheiden tegenwoordig waren ,
maar die niet zelden terftond mede werden weggerukt ,
en geen genot hadden van hunne fchandelijke winften.
Toen weken fchaamte en eerbaarheid van de zieken.
Vrouwen en mannen lieten de verzorging van hun lig
zonder eenig onderfcheid over aan vrouwen en-cham
mannen uit de laagde volksklasfe. De vrouwen, bloed
geburen kwamen niet langer aan het huis-verwant
van den overledene zamen om te treuren en te weenen ;
de lijken werden niet langer door de buren , of van een'
talrijken flott Priesters, onder gezang en niet brandende
waskaarfen ten grave begeleid, en door andere burgers van gelijken fland naar het graf gedragen. Velen
gaven den geest , zonder dat iemand er bij tegenwoordig
was ; en Hechts weinigen viel het geluk ten deel , om
in het bijzijn van treurende vrienden en bloedverwanten
van hier te fcheiden. Onverfchilligheid, gelach en fcherts
had de plaats van droefheid vervangen, omdat men vrolijkheid , vooral onder het vrouwelijk geflacht , als heil
Zelden befiond Gene lijkftaatfie uit-zambcfhouwde.
meer dan tien of twaalf perfonen, en, in fiede van de
gewone lijkdragers en doodgravers , moest men zich van
huurlingen uit de laagf}e volksklasíè bedienen , die het
werk om geld verrigtten , en, door weinige Priesters ver
dikwijls zonder Bene enkele kaars , het lijk naar-gezld,
de naastgelegene kerk bragten , en het aldaar in het eer
graf nederlegden, waarin nog ruimte over was.
-fle
S
cao
.
6.
1834.
NENCELw.
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„ Onder de lieden van den middelfland , maar vooral onder het gemeen , was de ellende nog veel grooter. De meesten bleven of uit armoede, Of uit zorgeloosheid in hunne woningen of in derzclver nabijheid ,
en flierven bij duizenden. Velen bliezen bij dag of bij
nacht op de flraten den adem uit , en het overlijden van
velen kwam eerst door den flank van derzelver lijken
ter kennis van de geburen. Om de belmetting te voorkomen , lieten deze gewoonlijk de lijken uit de woningen halen en voor de huisdeuren leggen , waar de
voorbijgangers iederen morgen gehecle rijen zagen liggen. Men kon ieder lijk niet langer op eene afzonder
lijke baar begraven; meestal voegde men er drie of vier
bijeen , en zoo gebeurde liet , dat man en vrouw,, vader
en moeder, benevens twee tot drie zonen, te zamen op
ééne en dezelfde baar ten grave gedragen werden. Dik
zag men , dat twee Priesters met het kruis in de-wijls
hand de dragers van eene doodkist vooropgingen , en dat
onderweg nog vier of vijf anderen zich bij de lijkftaatfie
voegden, zoodat , in plaats van één' doode , er vijf of
zes moesten begraven worden."
Ontzettend is ook dit tafereel , M. H., en verfchrikkelijk zijn de gevolgen van die volksramp ; maar,, om
dezelve zonder overdrijving te waarderen , dienen wij
te bedenken , dat de toenmalige verwarde flaatsgefleltenis
van Europa alle algemeene verordeningen omtrent den
voortgang en de genezing der krankte onmogelijk maakte ; dat , door den gebrekkigen graanhandel , te midden
der epidemie op vele plaatfen hongersnood ontfiond, zoodat de armen hunne toevlugt namen tot het ongezondíle
en walgelijkfte voedfel ; dat de lijken , uit vrees voor
befinetting, onbegraven bleven liggen, zonder dat de Overheid eenige maatregelen daartegen nam , of nemen kon ;
terwijl de Geneeskunde dier dagen het bijgeloof eerder in
de hand werkte, dan dat zij, door liet bezigen van afdoende middelen, hetzelve zou hebben te keer gegaan.
Doch al nemen wij dit alles in aanmerking , zoo voelen
wij ons evenwel gedrongen te erkennen , dat de gevolgen
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van de bedoelde ramp in geheel Europa eene andere kleur
dragen en van een' anderen geest getuigen, dan wij te
Athene hebben opgemerkt. Wij gevoelen terftond , dat
wij ons hier niet onder den zachten hemel en op de
welige landouwen van Griekenland bevinden, maar in
eene andere lucht en op eenen anderen bodem [laan ,
waar menfchen wonen van een ander karakter, van andere
gevoelens en gezindheden vervuld. Alles heeft een meer
ernftig en zelfs fomber aanzien, en het is alleen in de
zuidelijke (treken, in het lagchende Toscane, waar wij
de luchtigheid en dartelheid der Atheners op de akelig{le
tooneelen des levens wedervinden. De ernst van het
Germaanfche volkskarakter verloochent zich bij de befchouwde gebeurtenisfen niet, maar ftemt den geest tot
nadenken. Niet het onzeker en kortflondig zingenot is
het fchaduwbeeld , waarnaar een ieder in de nog overige
oogenblikken tast en grijpt; men dartelt niet meer op
den rand van het graf, maar fchrik en ontzetting vervullen de harten, en men offert gaarne al het uitwendige ,
hoe kostbaar het ook zijn moge, zoo men flechts het
inwendig behoud daardoor verzekeren kan.
Wij gevoelen echter nog meer, dat de laatst befchouwde gebeurtenisfen ons op een' bodem verplaatfen,
waar het Christendom zijne weldadige zaden heeft uit geftrooid. Die zaden dragen hier wel geene volkomen
rijpe vruchten; maar wij erkennen in dezelve toch het
eigenaardige van die zaden , en kunnen ons kwalijk ver beelden , dat zij zich op den grond der Heidenfehe wereld zouden hebben kunnen ontwikkelen. Berusting en
onderwerping , boete en bekeering , ziet daar de hoofdtrekken van de werking der groote rampen, die ons van
zelve wijzen op het geloof aan de grondwaarheden van
alle ware Godsdienst , aan de heiligheid van een Opperwezen, en eene regtvaardige vergelding hier namaals.
Hier zien wij , dat het leven eene andere bef<emming
heeft , dan die op aarde bereikt wordt; .het verband
van tegenwoordigheid en toekomst , van tijd en eeuwigheid valt ons in het oog, en zelfs op de treurige tooS2
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neelen , waar geestdrijverij en godsdiensthaat ons over
de Christenen doen blozen, zien wij Hechts de jammerlijke ontaarding van edele gevoelens. Maar,, wat als het
wezen des Christendoms boven alle ontaarding verheven
is, dat is de liefde , die leeft om wél te doen , en het
edelfle en beste , ja het leven zelf voor anderen veil
heeft. Ziet, hoe liefdadige geífichten, die de befchaafdie
Oudheid niet kende , Europa toen reeds als een Christelijk werelddeel kenmerken en verfieren ! Liefde ontfluit
dezelve voor de ellende , en aandoenlijke bewijzen van
zelfopoWering getuigen daar binnen , dat eene kracht de
harten bezielt, die voor de hitte der beproeving niet bezwijkt; ja reeds toen zag men liet woord vervuld: Het
oude is voorb jgegaan ; ziet , het is al nieuw geworden!
W Tij hebben onze vergelijkende befchouwing van den
zedelijken invloed van volksrampen, helaas ! nog niet
ten einde gebragt , 1M1. H. ; want ook de dagen , die
wvij beleefd hebben, leveren, floffe tot die befchouwing.
Eene korte herinnering zal hier echter voldoende zijn;
want nQg (taan de dagen van fchrik en ontzetting in
ons geheugen opgefchrevcn , toen de Cholera , uit de
moerasfen van het zuidelijk Azië opgedoken , even als
de doodelijke famüzn ons werelddeel naderde en tot hetzelve doordrong , terwijl zij haren weg als niet lijken
bezaaide. Duizenden , ja millioenen flagtofFers velde zij
ter neder ; zij maakte zich geducht door het akelige van
hare kenteekenen, door liet raadfelachtigc van hare geaardheid , dat alle kunst en ervarenheid befpotte , en
door de plotfelijke werking van haar doodelijk vergift.
Neen , het was geene ziekte ; het fcheen de Engel des
Doods zelf, die, in de gedaante der Cholera, dc menfchen aangreep en wegrukte , terwijl zij aten en dronken en lachten en zorgden voor den dag van morgen !
Het is waar, de verwoestingen, door de Cholera in
Europa aangeregt, kunnen noch in uitgeffirektheid noch
in verfchrikkelijkheid halen bij de jammeren , welke de
pest in de Oudheid en in de Middeleeuwen aanbragt ;
maar zij zijn groot genoeg , om (lof tot vergelijking tc
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geven. Immers verdubbelde zij niet alleen de fterfte ,
maar liet getal der ílervenden was hier het vijf-, daar
het tiendubbel van het gewone ; zij drong niet alleen
door tot de verblijven der armoede, waar dc gemakken
des levens ontbraken , maar zij wist zich tenen weg te
banen tot de woningen der aanzienlijken en rijken; de
ftaatsdienaar naast den troon was voor haar niet vei
zorgelijk verpleegde moeder werd hare prooi ,-lig;de
kort nadat zij een pand harer huwelijksliefde gebaard
had; dezelfde lijkkoets voerde twee tot vier flagtoflèrs
naar het graf, en krachtiger dan ooit kon een ieder dagelijks de item vernemen : Bereid uwe huis , leant morgen zult gg Herven !
En welke nu was de uitwerking van die algemeene
plaag ? Dezelve kon zoo ontzettend niet wezen als zij
in de Oudheid en in de Middeleeuwen was ; dat hebben
wij te danken gehad aan den vergevorderden (laat der
befchaving van ons werelddeel; aan de geregelde inrigting der maatfchappij , en aan den verbazenden voort
inzonderheid der Genees- en-ganderwtfchp,
Heelkunde, die zoo veel vermogen tot verligting van
dergelijke rampen. Maar hoezeer wij den weldadigen invloed der bcfchaving erkennen , zoo moeten wij Gene andere kracht niet voorbijzien , die hier nog veel meer
vermog;t, en die onder het volk zoo wel, als bij de Overheden, dien geest van kalme rustigheid en ijverige werk
aankweekte, waarvan Europa getuige geweest-zamheid
is. Immers nergens zag men beroering, radeloosheid
of vertwijfeling. Het werktuig van liet bedrijvig leven
fond niet flil; de Overheid waakte en zorgde, dc ingezetenen gehoorzaamden. Alleen de Item van het luid
vermaak deed zich niet hooren , en het volk-ruchtig
ontzegde zich , zonder weerbarfligheid , genoegens ,
waarop het anders hoogen prijs Belde. Ernftige gedachten vervulden de ziel ; het geloof aan een wijs en liefderijk Wercldbeíluur en aan een' toekomfligen Raat van
vergelding verhief zich krachtig in de harten ; de onverfchillige kwam tot nadenken ; de vadzige werd uit
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zijne fluimering gewekt ; de onverlaat leerde bidden en
de heiligdommen konden de f charen naauwelijks bevatten,
waar zij in de nabijheid van God troost en moed en
Iterkte zochten om te berusten en te volharden. Wel
verhief zich hier en daar,, te midden van de verfchrikkingen des doods, de flem der ligtzinnigheid; maar het
was in de groote ftéden , waar wereldliefde zich een'
onverfloorbaren tempel geflicht heeft. Wel deed het middeleeuwsch vermoeden van vergiftiging der waterputten
zich hooren ; maar , gij weet het , dit was alleen te Pars. En zelfs waar men in die dagen der ontzetting
kon blijven fpelen en lagchen, daar verloochende de liefde
zich niet, die met den weenenden weent en deszelfs lijden verligt. Hoe veel fchats , door vermogenden en behoeftigen tot dat einde zaamgebragt ! De penning uit het
diepst del beurze opgehaald, en de fom oorfpronkelijk
tot vermaak bef'cemd , werden gewillig ten offer gegeven.
Het vernuft fcherpte zich in het uitdenken van middelen
ter verzachting der ellende ; de kunflen boden hare behulpzame hand , en vrouwen en maagden maakten hare
talenten aan het ongeluk dienstbaar,, waar zij zelve niet
vermogten te helpen. Doch meer dan geld en goed gaf
de liefde, die zorgt en waakt en werkt, waar het doodsgevaar van rondom dreigt , die geene moeite en opoffering ontziet , en dwars door duizend dooden den weg
ter ontkoming voor de lijders opent , of de flervenden de
vertroostingen van de Godsdienst aanbrengt. Edele wedf}rijd, waarin de een den anderen zocht voorbij te fireven; heerlijke zegepraal van de liefde, die nimmer vergaat!
Zoo was het in fchier al de landen van ons werelddeel, die
door de plaag bezocht werden; zoo was het ook hier,
M. H. ! Gij zelve hebt het gezien; neen , gij zelve hebt,
een iegelijk naar vermogen, medegewerkt, om die fchoone
teekenen te doen ontslaan. Maar wat is nu het befluit van
onze befchouwing ? Geene verlaging van de natiën der
Oudheid en der Middeleeuwen ; geene verheffing op het
goede, wat wij onder ons hebben zien geboren worden; maar dankbaarheid , dat het ons vergund is in
,
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dagen te leven, waarin het licht der volmaakte Godsdienst , op een' kandelaar geplaatst , onbelemmerd en onbezwalkt zijne ílralen fchiet. Ja, M. H. , wij leven onder den invloed van het Christendom; dit is het voornaam
antwoord op de vraag naar den gunftiger invloed van
volksrampen in onze dagen. De Geest van Hem heeft
als het zuurdeeg den meelklomp doortrokken, die het
heerlijkst verband tusfchen tijd en eeuwigheid gelegd ,
en een nieuw levensbeginfel onder ons geflacht heeft opgewekt door de vervulling van Zijn woord : Een nieuw
gebod geef ik it, dat gij elkander lief hebt GELIJKER ,

WIJS IK U HEB LIEF GEHAD!

AANMERRINEEN, OVER HET VOORSTEL VAN DEN HEER VAN.
SENDEN, OM OP PINKSTER

1833 ALGEMEEN TE VIEREN

HET ACHTTIENDE EEUWFEEST VAN DE GODDELIJKE

INVOERING DES CHRISTENDOMS IN DE WERELD.

Door B. VAN WILLES, Predikant
te Lekkerkerk.

Volgens het meest gewone gevoelen, zijn er vier Paaschfeesten verloopen gedurende den tijd van 's Heilands leerambt,
en is J EZUS begonnen te leeren , toen Hij omtrent dertig jaren oud was. Daar de Verlosfer, naar dit gevoelen, in het
drieëndertigfile jaar zijns ouderdoms geítorven is , moest reeds
het enkel inzien van den 4lmanak des vorigen jaars het denk
opwekken, dat er in dat jaar achttien eeuwen zouden-beld
verloopen zijn federt den dood des Heeren en hetgeen toen
daarop gevolgd is. Dat VAN SENDEN de eenige niet is geweest, bij wien dit denkbeeld oprees, zal dus wel geen betoog behoeven. Zie Rec. o. d. Rec. No. 7. 1833. bl. 289. Hij
is echter de eenige, die meent, dat er een algemeen Eeuwfeest had moeten gevierd zijn, en die daartoe ook het voorßet
gedaan heeft. Ook in de Boekzaal voor April 1833 werd
's mans verlangen geuit ; en, hoezeer, behalve door eenige
anderen met minder vertoon, daaraan fchijnt voldaan te zijn
door R. w. V A N R os s UM (Leerrede over Hand. V: 38b.
39`.) en A. G. VAN ALDER WE REL T, (Leerrede over Hand.
XXI : 16". geplaatst in het Mengelw. der Boekzaal voor JulU
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1833. bl. 45 - 57.) verreweg de meesten namen, met mij, op
degelijke gronden , 's mans voorflel aan , maar — voor kennis
Bij de miníle kennis toch aan hetgeen vroeger en-gevin.
later gefchreven is , over het jaar van 's Heilands geboorte en
kruisdood, moest van zelve in het oog vallen de volftrekte
onmogelijkheid eener algemeene viering van zulk een Eeuwfeest , als door v A N SENDEN verlangd werd. In zijne ver
liet hij zijne gevoeligheid duidelijk-wachtingelurf'd,
blijken, maar tegelijk ook grootere oppervlakkigheid, (om nu
het regte woord maar niet te noemen) dan men meende van
hem te mogen wachten. Door het hot van zijn zoogenaamd
Iets aan en over J. L. Nijl OFF heeft hij zoo velen zijner
Medebroederen genoodzaakt zich te zuiveren van de blaam,
als hadden zij zich cenig verzuim te verwijten, welke hun
ligtelijk kon worden aangewreven door menfchen, die, aan
diep denken niet gewoon , zich door eenen man , als waarvoor VAN SENDEN gehouden wordt, ongemerkt op fleep laten nemen. Ziedaar, Lezer! aanleiding en firekking van deze
Aanmerkingen , welke zich alleen tot het Voorflel , niet tot
het geheele gefchrijf, van VAN SENDEN zullen bepalen , en ,
met voorbijgang van zijne kamperijen in de Couranten , alleen
in het oog zullen houden het Voorflel, zoo als dat voorgedragen en ontwikkeld is in de volgende flukjes:
A. Het achttiende Eeuwfeest van 's Heilands dood, plegtig
gevierd op den Goeden Vrijdag van '1833.
B. Het achttiende Eeuwfeest van de Goddel ke invoering
des Christendoms in de wereld , plegtig gevierd op Pink
1833.
-fIer
C. Iets aan en Over J. L. N IJ II 0 F F.

Kortheidshalve zullen, waar dit mogt noodig zijn, deze
fchriftjes worden aangehaald met de letter, welke hier vóór
elk afzonderlijk (laat uitgedrukt.
Aan niemand kan met grond de bevoegdheid worden betwist, om aan Medebroeders Benig voorflel te doen. Doch
een „ fchrijver ook nog van andere flukken, dan die tot het
„ preekwerk behooren ," heeft , naar onze wijze van zien ,
hierin niets boven anderen vooruit. (Zie C. bi. 32.) Evenwel
zouden wij VAN SENDEN hebben afgeraden dit voorflel te
doen, indien wij hem hadden gekend als iemand, die de afwijzing van zijn voorflel, zoo als nu ten volle blijkt, niet ver
kan. Zijn voorflel toch , hoezeer twee Roomschka--dragen
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tholijke Tijdfchriften iets dergelijks behelsden (zie B. Voorb.
bi. IV.) , kon onmogelijk bijval vinden bij onze Medechristenen , die ter Eeuwfeestviering meer dan een' wenk uit Zwolle,
die een bevel van hooger hand uit Rome noodig heb
Doch ook anderen , die aan zulke verordeningen van-ben.
Rome niet gebonden zijn , konden, door -het heilige in het
voorhel, bij zoo groote oppervlakkigheid, niet worden overgehaald om eigen gevoelen te verlaten, en zoo maar voet
aan te nemen : „ dat het jaar 1833 niet enkel het meest-fiots
„ gepaste, maar ook het EENIGE jaar is , waarin men het
„ Eeuwfeest vieren kon." A. bi. IV. Wat naderhand hiertoe
is bijgebragt , B. b]. XIV , C. bl. 30. 31, is meer herhaling ,
dan, wat het eigenlijk wezen moest , bevestiging van het
vroeger beweerde. Door het dringen in de Couranten deed
hij eenige zwakte in zijne overtuiging vermoeden ; althans
werkte hij, tegen zijnen wil, op Medebroeders, die uitkieschheid zich nu vooral aan die voorgeflelde Eeuwfeestviering
onttrokken , omdat zij , hetgeen allen vereenigen moest, niet
als twistappel wilden zien aangrijpen en openlijk behandelen.
Wat men van 's mans karakter reeds ontdekt had , gaf voor
die vrees eenigen grond. De uitkomst heeft, helaas ! maar al
te zeer het gedrag dezer fchroomvalligen geregtvaardigd. Te
minder vond 's mans voorflag bijval, omdat de voorname
grond, op welken hij voor zich gebouwd had, LUK. III:23,
volgens de door hem gevolgde vertaling, van zelve wegviel
in het oog van hen, die het taaleigen , meer dan V A N SE ND E N , in aanmerking nemen. Na vele voorgangers , vertaalt
VAN SENDEN: „ En H, JEZUS 11WaS omtrent beginnende
„ dertig jaren." (Zie A. bi. 6, B. bi. X, C. bl. 35, 36.)
Reeds het matte geeft het vermoeden aan de hand , dat deze
vertaling mislukt is. Er Raat eigenlijk: Era JEZUS zelf beginnende was omtrent dertig jaren oud; hetgeen wij , als wij ,
gelijk liet behoort, ook den aard onzer moedertaal in aanmerkirg nemen, taalkundig juist en getrouw dus moeten vertolken: „ En toen JEZUS zelf begon , was h ij omtrent dertig
„ jaren oud." Wij kunnen ons over deze plaats hier niet
breeder uitlaten; maar kenners van het Grieksch (en deze
zijn er onder onze Medebroeders meer, dan op de Praten
verkondigd wordt) zullen het eenvoudige en taalkundige
dier opvatting gereedelijk toeftemmen ; welke kenmerken
van het ware aan VAN S E N D E N'S meening ten eenemale ontbreken. (Conf KU i N 0E L ad h. 1.; maar men zie
,

,
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vooral Prof. K L UIT, Vind. Art. i,

n', zó in N. T. Parts II.

p. 749-758.)

Reeds hieruit ziet men, dat VAN SENDEN, op algemeenen of ten minne grooten bijval rekenende voor zijnen inval,
ftellig gerekend heeft — buiten den waard.
Nog duidelijker blijkt het, dat het gedane voorflel geen'
algemeenen bijval kon vinden , wanneer men de verfchillende
meeningen, aangaande het getal der Paaschfeesten, gedurende
het openbaar leven van J E z U s , flechts even verkiest in te
zien. VAN SENDEN loopt over dit verfchil losjes henen (A.
bi. 6, 7); daarom zullen wij hier van deze verfcheidenheid,
zoo beknopt mogelijk, verflag geven.
I. KUINOEL ad JOH. VI: 4. noemt Op PEARCE, MANN,
PRIESTLEY, die in het openbare leven des Heeren flechts
twee Paaschfeesten aannemen, en den tijd van 's Heilands leer
en daden tot één jaar inkrimpen. Tegen dit gevoelen verzet
zich niet zeer flerk H. MARSH, in zijne bekende Anmerkungen, S. i9, 50. Ook VAN VLOT EN, die de onwaarfchijnlijkheid dezer meening niet ontkent , keurt dezelve , indien zij
waar bevonden werd, gefchikt, om al de bijzonderheden natuurlijker,, dan op eenige andere wijze gefchiedt, te verbinden. J 0 A N N. VI: 4 wordt als gloste aangenomen, en H. V: 1
valt uit, omdat dat niet genoemde feest van elk ander kan
worden opgevat. Alzoo ontflaat die meening van zelve.
II. KUINOEL ad J o x. V: 1. telt de verfchillende feesten
op, die onderfcheidene Schrijvers meenen gevonden te heb
Hierdoor bekomt men flechts drie Paaschfeesten en voor-ben.
de dienst des Heeren twee jaren: a. Purimfeest, b. Feest van
de vernieuwing des Tempels, c. Pinkflesfeest, d. Loofhutten feest. Bij deze verfcheidenheid komt nog e. het Verzoeningsfeest , volgens FEISSER , (Leer en Lotgevallen van onzen
Heer J. c. Gron. 1832, bi. 118.)
III. Na VENEMA houden zich de meesten aan vier Paaschfeesten, en fchrijven aan 's Heilands openlijke dienst iets meer
dan drie jaren toe.
IV. Evenwel vindt SCHUTTE vijf Paaschfeesten.
Doch hiermede is men nog aan het einde dier verfcheidenheld niet. MICIIAëLIS, GRIESBACH, VAN VLOTEN hou
alle harmonifche fchikking voor onmogelijk, waardoor-den
dus bij hen de indeeling door de Paaschfeestep van zelve wegvalt. Dit alles geef ik niet op , als evenzeer gegrond. Vroe-
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ger heb ik mijn gevoelen medegedeeld, (Proeve eener Overeenftemming der Evang. Ille St. bl. 21-36.) Dit gevoelen
blijft nog het mijne. Maar door gefprekken over mijne Harmonie met vrienden , wier leerzame tegenfpraak ik nooit met
weêrzin, altijd met wezenlijk genoegen heb aangehoord, ben
ik ten volle overtuigd geworden, dat de meeste dezer gevoelens , het eene meer, het andere minder, nog, onder Mede
geen hevige voorflanders , ten minfle begunfli--broeds,z
gers vinden. Deze verfcheidenheid van meeningen, door VAN
SENDEN bij zijn voorhel niet genoeg ontzien , moest hem ,
ten minfte bij de uitgaaf zijner (lukken , tot leering geftrekt
hebben. Op die wijze zon hij niet genoodzaakt zijn geworden, openlijk te lezen, dat Broeders, met hem van hetzelfde
gezag, zijn voorfiel voor kennisgeving hebben aangenomen,
omdat hij voor onkundigen zekerlijk te veel , voor kenners
en vele , vooral door B 0 S V E L D , onderrigten bijna niets gezegd had, om aan zijn voorílel den zoo vurig vet langden ingang te verfchaffen. De ganfche verfcheidenheid, welke hij
vermeldt , betreft de I/alentinianen , zoo als zij door IR ENEUS wederlegd zijn. De ongeletterde Lezer wordt verwezen naar Tijdrekenk. 4anm. achter de vertaling van E u s Eni.us, door Prof. VAN DER MEER SCII, bl. 40. 41. Wat
VAN SENDEN vervolgens zegt over de Paaschfeesten (A.
bl. 8.) is zoo mager, dat een oppervlakkig Lezer, maar
met het Evangelie van JOANNES in de hand, het nietsbeduidende zijner redenering kennelijk gevoelt. Zal dan dc Prediker van het Evangelie, die een ander gevoelen, dan dat
van VAN SENDEN, omhelst, dadelijk bijvallen, wanneer hij
niets anders leest, dan hetgeen daar is te vinden ? De Lezer
oordeele flechts over dit flaaltje ! „ Daar het nu te denken
„ is , dat J EZUS tot alle Paaschfeesten gegaan is , die gedu„ rende zijn openbaar leven gevierd zijn; — daar men op
„ goede gronden vooronderílellen mag, dat bij elk derzelven
„ iets door den Heer gefproken of verrigt is , gewigtig ge„ noeg , om door JOANNE s opgeteekend te worden , kunnen
„ wij uit die feesten de duurzaamheid (den duur) van JE„ zus leven in het openbaar afleiden." Medebroeders zullen , ook zonder nadere aanwijzing, de nietigheid dezer bewijsvoering inzien. Wien valt hierbij niet in J 0 A NN. VI: 4
Eindelijk brengt VAN SENDEN LUK. III: 23 eerst met
's Heilands doop door JOANNES , A. bl. 6, vervolgens met
zijn eerie Paaschfeest , B. bl. XI , in verband , en verwart
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dus twee tijdpunten , die niet gelijktijdig invallen. Het is
zoo, deze verwarring ontfpruit uit 's mans vertaling. Maar
dit neemt niet weg, dat zij , die deze plaats , ik zal niet
zeggen beter, maar anders vertalen, ook hier het aangeboden
geleide van v A N SENDEN afwijzen. L u K A s vermeldt den
ouderdom van j E z u s , toen HIJ zelf begon , na reeds vroeger
gedoopt te zijn. Tusfchen het begin van 's Heilands werk
en het eerfle, door j 0 A N NE s vermelde , Paaschfeest is ge
tijd verloopen. Dit mag men ten miníte af--wisfeljkng
leiden uit de beflrafing der Galileërs door j E z u s, j 0 A N N.
IV: 48. Menfchen, die niet in de gelegenheid waren gefield,
ontvingen niet dadelijk , bij ongeloof, uit den mond van den
zachtmoedigen en nederigen Heer zoo ernflige beflraffing, en
wel bij zulk eene dringende omflandigheid, als de aangehaalde
plaats vermeldt.
Wie zoo oppervlakkig, als hier door VAN SENDEN ge
een voorflel doet aan andersdenkenden, moet immers,-fchiedt,
bij het miníle nadenken, 'verwachten , dat, zoo er al oenigen , die eenílemmig met hem denken, kennis van namen,
anderen er niets anders dan kennisgeving in konden vinden,
met hoeveel fpijt men ook ontwaart , dat verreweg de meesten in dit laatste geval verkeerden?
Uit hetgeen wij boven hebben aangemerkt, blijkt reeds duidelijk genoeg, dat de Godsdienstleeraars , die 's mans voor
afwezen, hierin ter goeder trouw en om voldoende rede -lie
zijn te werk gegaan. Doch VAN S E N DEN fchijnt (B.-ne
bl. XIII , XIV.) te onderflellen , dat onkunde in de Tijdre
afgewezen heeft. Nu mag het toch wel-kenightvorfl
niet ten kwade geduid worden, dat hier niet een enkel proefje
geflaafd wordt , dat men , om als Tijdrekenaar maar eenigzins te kunnen mededoen, niet noodig heeft , vele boeken als
bij den tast aan te halen, maar te lezen en te verflaan, wat
hiertoe dienen kan. Wie in dit laatfle geval verkeert, en,
zonder duizelig te worden, de beste tijdrekenaars heeft ge
zal wel het allerminst zich op de tijdreken -radpleg,i
A N S E N DE N verlaten. Op welken grond wij-kundeva
dit zeggen, zal, hopen wij , uit het volgende duidelijk genoeg blijken.
De voornaamlle , zoo niet de eenige plaats, op welke door
Tijdrekenaars met eenig gevolg kan worden gebouwd, is
van
L u K. III: 1, waar het v Jftiende jaar der regering
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genoemd wordt, Zie de verfchillende gevoelens
over die plaats bij K U I N 0 E L, ad h. 1.

TIB£RIUS

Het vijftiende jaar van TI BE RIDS is , volgens S I D4 S 0 N IE
Chron. , het jaar 781 na Rornes (lichting , het 29fte na 's Hei
geboorte. Doch, daar TE R T DL LI ANUS en t. A--lands
CT A N T I U S het Confulaat der beide GE M I NI vermelden, als
gevallen in dit 15de jaar van T I B E R I U S , haalt BOSVELD ,
Iiie D. bi. 172, hun getuigenis aan, om daarmede te bewijzen, dat hij het jaar van Rome 782 mogt aannemen, in welk
jaar ook SIMS ON1us het Confulaat der GEMINI fielt. VAN
S E ND E N ziet dit over het hoofd , en ílaat ten opzigte van
B OS VELD den bal deerlijk mis , C. bl. 31. Dit doet hij
evenwel veel erger nog bij de aanhaling van c LE MEN s den
4lexandrijner,, Strom. L. I. p. 249 ed. Lugd. Bat. 1616,
of, zoo als K L U 1 T aanhaalt , p . 407 ed. POT T E R. Oxon.
1715: „ Die den zoo even aangehaalden CLEMENS leest,

„ ziet duidelijk, dat het gevoelen der Vaders in dezen rust
„ op het verkeerd verfland van het woord i^yEgovix, rege
L U K . III : 1, waaronder die Kerkvaders willen ver--„ring
„ flaan hebben de aanvaarding van de tribunitia potestas door
T I B E R I U S (s) , welke zij dan tot het jaar,, waarin de
„ beide GEMINI Confules waren, terugbrengen." Toen wij
dit lazen, durfden wij naauwelijks onze oogen vertrouwen.
Met opzet zou. men bezwaarlijk zoo vele misvattingen en
dwalingen in zoo weinige regels kunnen opeenftapelen , als
hier door v A N S EN D E N onwillekeurig bijeengebragt zijn.
Het hier geflelde had hij maar moeten doorhalen; dan zou
men niet, onder veel fchijngeleerdheid, 's mans naaktheid,
ten minfle op dit punt , ontdekt hebben. Neen! VAN S E N D E N is de man niet , om zich met eenen BOSVELD te meten, en dien wezenlijk Geleerde , maar zonder vertoon , zoo
onheusch, als door hem gefchied is, na diens dood te behandelen. Men vergeve ons deze expectoratie! Den Lezer,
ook den niet geletterden, willen wij , zoo veel het onder
dit toelaat, de dwalingen van v A N SENDEN aanwij--werp
zen. Daartoe zal de Griekfche aanteekening, (§) bl. 31,
niet overgefchreven , maar in onze moedertaal medegedeeld
worden: „ Dat dit waarlijk zoo is, ziet men in het Evgn,

„ gelie van L U K A S , waar gefchreven is : In het vijftiende
„ jaar onder de regering van T 1 B E R 1 U s gefchiedde het woord
„ des Heeren tot j 0 A N N E s ," enz. En wat verder: „ Door,
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„ het vijftiende jaar dan van TI B E RI U S en her vijftien
AUGUSTUS worden alzoo de dertig jaren vol-„devan
„ gemaa k t! tot op het jaar, waarin Hij (JE z u s) geleden
heeft." Hier ontbreken de woorden , waarop het vooral
aankomt, en die v A N S E N D EN of niet gelezen , of over
het hoofd gezien heeft. Die ons op ons woord niet geloo
a. W. P. 2. p. 110, waar zij-ven,mogradplKLUIT
die woorden, lezen kunnen. Ook die woorden deelen wij in
onze moedertaal mede: „ Onze Heer is geboren in het acht
jaar, onder de regering van A U G U s T U s,-„entivgjl
» toen hij voor het eerst bevel had gegeven, dat er befchrij„ vingen zouden plaats hebben. Dat dit waarlijk zoo is,"
enz. Ziedaar het verband , waarin de door v A N s E ND E N
aangehaalde woorden bij den Schrijver zelven voorkomen.
Geen het minfte fpoor vindt men daar van zulk eene tribunaatsberekening, als v A N s E ND EN meent ontdekt te hebben.
Dit is als wenk voor verítandigen genoeg. Daar echter V A N
s E tv D E N aan dit zijn Iets nog al eenige waarde fchijnt te
hechten (zie C. Voorh.), als behelzende gewigtige ophelderiingen osutrent het door hem voorgeftelde feest, zullen wij,

als noodzakel jke b jdrage tot beoordeelingen van die Eeuwfeesten, en tot die Eeuwfeesten zelven , leveren eene aanwijzing
van grove fouten, door dien Geleerde begaan:
I. CLEMENS telt de jaren der regering. van TIBERIUS
niet , zoo als VA N S END EN fielt , van 's mans tribunaat,
maar van den dood• van A U G U ST U S af. Hiervoor dient de
aangehaalde plaats van c LE MEN S zelven tot bewijs. A u.G u s T u. s heeft, na de overwinning op ANT ONIUS en K L E{3 P A T RA, 43 jaren. geregeerd. In het vijftiende jaar van
TIBERIUS was JEZUS, volgens CLEMENS, 30 jaren oud.
is Heilands dertig jaren rekent hi vol te zijn door de laatste
vijftien jaren van A U G U S T U S, welke hij natuurlijk van
diens 43 regeerjaren aftrekt ; op welken grond hij . dan ook
beweert , dat JE z U s in het 2811e jaar onder A U G U s T U S
geboren is.
II. VAN S ENDEN verwart hier de meening van hen , die
C LE ME N S aanhalen, met het gevoelen van dezen Kerkva
zelven. Volgens C LE MEN s, is de Heer in het vijftiende-der
jaar van TI B ER i u s dertig jaren oud, en in dat zelfde
jaar heeft Hij geleden. Uitleggers of Tijdrekenkundigen, die
uit de Evangeliën opmaakten , dat 1 F, zu s drie jaren heeft
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geleerd , zochten het gezag van L U K A s en van de Kerkva
tevens te redden, en namen daarom eene andere bere--ders
kening van die vijftien jaren bij L U KAS aan. Hierdoor
werden de drie jaren gevonden , die bij de Kerkvaders wegvielen. De woorden van C LE MEN S, of niet juist, of niet
geheel, althans niet naar diens eigenlijke meening aangehaald,
dienden tot bewijs ; en VAN S E N DEN, dit bewijs voor hetgeen te bewijzen was aanziende, fchrijft aan c LE ME N s
eene meening toe, welke , zoo als hij zelf, bl. 31, eenige
regels vroeger opgeeft, het eerst is voorgeíleld door HE RWART , verg . ook KLUIT, p. 774.
III. Indien VAN SENDEN maar even had ingezien SIMS 0 N II C/ir•onic. , zou hij voorzeker de fout vermeden hebben, welke wij nu nog aanilippen, en welke fout, indien
niet alleen overhaasting 's mans pen heeft befluurd bij het
nederfchrijven der hier bedoelde woorden, volslagene onkunde openbaart in de allereerfle beginfelen der Evangelifche
tijdrekenkunde. Hij zegt, dat zij , die met de regering van
TIBERIUS bij LUKAS niet klaar zijn, (waaronder ook door
hein de Kerkvaders geteld worden) onder het woord ^ye^covía
verflaan willen hebben de aanvaarding van de trib,nitia potestas, „ welke zij dan" (deze zijn de woorden, op welke
wij hier het oog hebben) „ tot het jaar, waarin de beide
„ G E MI NI . Confnles waren, terugbrengen." Hoe is het mogelijk , dat zich VAN SENDEN zoo in verwarring brengt!

Wij hebben geen lust, al het verkeerde, dat in deze weinige
woorden opgefloten is, verder aan te wijzen. Indien de Lezer hierin vermaak heeft, bediene hij zich van deze,grootendeels uit s IM S ON I I Chronic. ontleende,
Opgaaf van de

Jaren na CHRISTUS .

.Taren na Romes Richting.

In dit jaar fielt men dan,
12.

datTIBERIUS

]

M.

AEMILIO LE-

is gewor , 764 . PIDO, T.STATILIO
-

den tribunus plebis.

1,

T A U R o, Cos/

WaarinAUGUSTusfcerft

( SEXTO POMPEJO,

15. enTIBERiushetbewind

767 . ) SEXTO APULEJO,

aanvaardt.

( Cosf.
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Het 15de jaar van T IBERIUS als tribunus

27. ) plebis.
Het 12de der eigenlijke
regering van T 1 B E R 1 U S.

CN.LENTULO GE779. TULICO,C.CALVISIO SABINO, Cosf.

P. PILATUS.
• Het 15de na AUGUSTUS
en der regering van TIBER1US. Volgens CLE- i
30
MENS het eenige jaar,
waarin JEZUS leerde en
ook flierf.

C. RUBELLID GE782. MINO, C. FUSIO
GEMINO, COST.

(Het vervolg en Jlot hierna.)
WAT DEED MEN IN BENGALE EN IN SIAM BIJ HET HEERSCHEN
DER CHOLERA?
Deze plaag is als volksziekte algemeen bekend in Hindostan,
alwaar zij jaarlijks in de maanden Augustus, September en
October onder den naam van alautha (boven en onder) of
mupet (mond en buik --- wie denkt hier niet aan het onbelhagelijke, harde woord braakloop, op onzen bodem gefmeed?)
voorkomt.
Bij het algemeen woeden dezer ziekte in Bengale maakten de Braminen (het Inflituut of de fdcadémie des Sciences)
van deze gelegenheid gebruik, om te verklaren, dat dezelve
uit eenen 11rijd der Godin o L A B E D I ontftond tegen den God
IC A L I. De toorn dezer Godin konde niet dan door eene bedevaart naar haren tempel te Kalingkout en door ruime offeranden bevredigd worden; daarna door wasfching in den na
heiligen Ganges. Duizenden volgden dit bevel , en-bijznde
nierven, kort na de begonnen of afgeloopen reis, als flagtoffers dezer ziekte, welke zij gehoopt hadden daardoor te

ontgaan.
In 1819 was de ferfte zoo algemeen te Bankok, hoofdplaats van Siam, dat de Koning eenen Raad beriep, uit den
Adel, de Geestelijkheid en de Wigchelaars zamengelleld,
welke eenftemmig (is dit in Europa wel bij eene enkele Cho-
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lern - Commisle ooit gebeurd ?) verklaard'en , dat het een
booze geest was in de gedaante van een' visch, die, uit zijne
gewone verblijfplaats, uit een ver, onbekend land, verjaagd,
naar Siam geweken was. De eenigfte hulp, welke er overfchoot, was, om met gefchut , geweren, fabels, pieken,
trommelen en pauken hem te verdrijven. Nadat deze maatregelen door een Keizerlijk befluit werden bevolen, verzamelde zich, met het aanbreken van den dag, eene verba
menigte menfchen aan den zeekant; al het fchietgeweer-zend
werd afgefchoten ; velen flortten zich , gewapend met pieken,
fabels en andere werktuigen, in het water, om met de visfchen te vechten en dezelve te verjagen. De gevolgen daar
waren, dat met zonsondergang reeds zevenduizend dezer-van
ongelukkigen, verllrooid hier en daar aan den waterkant, het
met den dood bekocht hadden.
In Europa hebben moderne 1bderiten pektonnen gebrand,
en Braminen of Wigchelaars van tellurifchen en cosmifchen
oorfprong der Cholera gefproken. Of men die woorden verfond, en wat men er door verffond, weet men nog niet
regt. Misfchien is het de visch der Siamezen.

„ Und fand es überall wie hier
„ Die Menfchen grade fo wie wir
„ Und eben folche Narren."
U R I A N'S Reife um die Welt.

MARGARETA CODEWAK.

rt

eregt beroemt de Nederlander zich Op A N N A M AR! A
s CH U U R MA N, als eene vrouw, die zeer vele der voor
gaven van verfland en hart beide in zich ver -treflijk
hij haar af als een zeldzaam voor -4enigd.Trtfchl
ervaring in de beoefening der fraaije kunlien, van-beldvan
fijn oordeel en kiefchen fmaak. Teregt bewondert hij hare
diepe geleerdheid , en noemt haar de parel van haar geflacht.
Wanneer wij echter het oog op M AR G A R E T A GODEW IJ K
vestigen , moeten wij erkennen, dat zij , alhoewel niet in
alle opzigten met S CH U U R M A N gelijkflaande, evenwel
als eene harer voornaamite mededingfters mag befchouwd
worden. Door het bezit van buitengewone en fchitterende
MENGELW. 1834. NO. 6.
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talenten heeft ook zij haren naam aan de vergetelheid ont.
rukt. Het navolgende kan dienen, om haar eenigzins te be-

oordeelen.
Op den 31 Augustus 1627 werd MARGA RETA G OD Ew lJ K te Dordrecht geboren. Haar vader was aldaar Onderwijzer aan de Latijnfche School, en gaf al fpoedig aan zijne
dochter,, op derzelver aanhoudend en f'erk verlangen , in de
Latijnfche en Griekfche talen onderwijs. Alwat men met lust
aanvangt en voortzet, flaagt gewoonlijk. gelukkig. Zoo ging
het ook hier; want in korten tijd was M A R G A R E T A zoo
ver gevorderd, dat zij de beste Dichters en Schrijvers der
Oudheid zonder moeite lezen en verflaan konde. Verre van
zich hiermede tevreden te ílellen, zette hare leerzucht haar
ook tot de beoefening der Italiaanfche , Engelfche en Frank
fche talen aan, en haar vlugge geest deed haar alras van
dezelve eene volkomene kennis verkrijgen. Nu begaf zij
zich aan het Hebreeuwsch , doch fchijnt hierin niet zoo ge.
lukkig geflaagd te zijn. De dichtkunst was hare grootfie
uitfpanning, waarin zij geene onaanzienlijke vorderingen maakte; terwijl hare fchoone item, door liefelijk fnarenfpel begeleid , dikwerf hare hoorders in verrukking bragt. Ook was
zij in hoogere wetenfchappen, zoo als b. v. de fterrekunde,
zeer bedreven, en wendde hare kunde in dit vak tot ver
vele harer tijdgenooten aan, die omtrent de lucht -lichtngva
denkbeelden koesterden.-verfchijnlogd míe
Onbegrijpelijk fchoon was haar fchilderwerk. Na haren dood
werden hare beste Hukken tot zeer hooge prijzen verkocht.
Alwat de natuur rondom ons oplevert, werd door haar naar
het leven geborduurd, en haar boetferen in was geleek zoo
zeer naar het oorfpronkelijke, dat men het fomtijds niet wist
te onderfcheiden. Voortreffelijk was haar eigen portret, dat
zij r alleen met een' genepen diamant , op glas nitfneed , en
als een meesterhuk befchouwd kon worden.
Geen hoogen ouderdom mogt dit fieraad der fchoone fekfe.
bereiken, daar zij in haar vijftigfle jaar, binnen hare geboorteplaats , op den 2 November 1677, bverleed.

kotter•d m , 22 Maart 1.834.
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TAFEREELEN UIT IIET MAATSCIIAPP1U Jj1r LEVEN DER
NOOIRD-AMERIIANEN.

(Vervolg van bd. 222.)
De Broad-way.

B road-way (breede weg of fbaat) , de hoofdilraat van NewTork , eene der fehoonfte van de wereld, begint met een
fraai, door fierlijke huizen omgeven grasperk, aan het zuidoostelijk gedeelte der had, en loopt van den zeekant opwaarts , drie Engel/the mijlen lang, de ganfche had door,
welke aan de westzijde door den Iludfon -vloed , aan de oost
een' zeeboezem beperkt is, die ooster-ftroom of-zijdeor
east-river genoemd wordt. Alle ílraten, uitgezonderd eenige
weinige, welke evenwijdig met den Broad-way zijn, loopen
regts en links opwaarts naar de hoofditraat , en zijn gevol
kort, doch meestal regt. Terwijl men verre van de-gelijk
haven zich meent te bevinden, wordt men bij zulke dwarsraten door het gezigt van masten en fchepen te meer verrast,
daar niet de eenvormige zee den achtergrond tot deze fchilderij vormt , maar over eene finalle watervlakte zich het bekoorlijkíle landfchap vertoont, dat in het verfchiet liefelijk
groene heuvels heeft. Het oog verlustigt zich op veelvuldige wijze. En slit genot kan men ongehoord hebben, want
zelden komt een wagen op de zijftraten ; maar zoo veel te
levendiger is het in de hoofditraat, waar het eene rijtuig het
andere volgt. Men ziet echter geene zoo fchitterende pracht,
als in Europa. Koetfiers en andere bedienden zijn gewoon lijk Negers. Men huurt alles; niemand, behalve de verhuur.
ders , houdt hier paarden en wagen. Dat gedeelte van de
ftraat, hetwelk voor de voetgangers dient en meer dan twintig voet breedte heeft , is geplaveid met íleenen , welke van
twaalf tot zestien voet vierkant houden. Trappen van wit
marmer geleiden tusfchen met fmaak vervaardigd ijzeren hek.
werk, dat het ganfche gebouw omgeeft, naar de huisdeur, op
welke boven den klopper eene koperen plaat den naam des
bewoners te lezen geeft; meermalen is dezelve van getlagen
zilver. Twaalf tot vijftien voet hoog is het huis met gepolijst wit of gekleurd marmer bekleed ; hoogerop ziet men
muur van gebakken heen , die rood geverwd is, terwijl de
T2
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dunne . voegen eene witte kleur hebben. Alleen de huizen ,
waarvan dc bovenfte verdieping uit hout beftaat, worden geheel wit geverwd. De daken zijn meest met leifteen belegd.
Het levendigste gedeelte van deze ftraat is het midden.
Eerst ftaan de wel nette en aardige, maar niet aanzienlijke
woningen der rijke lieden van vroegeren tijd. De genen, die
later rijk werden, et: deze zijn allen inboorlingen, waren dus
genoodzaakt , hunne prachtige huizen op de derde mijl der
lengte van de firaat te bouwen. Hier ziet men dezelve eerst
onder flechte woningen , verderop tusfchen Ichuren, en ein
liggen ze íteeds verder verftrooid tusfchen hoopen puin-delijk
op woeste en oneffene plaatfen. Nog eene mijl verder is de
door toekomende geoachten aan te vullen flraat naauwelijks
aangèduid op den dorren, rotsachtigen grond, waarop hier
en daar een weinig kreupelhout groeit. Des te voordeeliger
vertoont zich het midden van den Broad-wa y , die zich alhier verbreedt in een uitgeflrekt, bijna driehoekig, meer dan
twaalf morgen groot grasperk , dat van wandelpaden voor
boomen beplant en door een fraai ijzeren hek om--zien,mt
geven is. Van alle kanten komt men in dit jeugdige park
door poorten , die bij de geringfle aanraking opengaan , en
terftond achter den binnentredenden, door middel van veren,
fchielijk , maar nacht , weder toefluiten. Op den achtergrond
prijkt , te midden van een park , het fladhuis of City-Hall,
in ouden flijl uit vierkanten fleen met een marineren bekleed fel gebouwd. I-let is niet zeer groot , doch fraai en hecht,
zoo het fchijnt, offchoon anders de huizen in New -7,rk
meestal ligt en Plecht getimmerd worden. Vóór omftreeks
twintig jaren was hier het einde der fad. Toen flierf een
rijk koopman, wien deze plek gronds toebehoorde. Hij had
dezelve, benevens een millioen vijfmaal honderdduizend dol
aan de fad bij uiterílen wille gemaakt, om er een-lars,
City-Hall voor te bouwen. Sedert werd de fad nog eenmaal zoo
verre uitgelegd, hetgeen bijna aan het ongeloofelijke grenst.
De winkels en het gewoel op ftrant trekken nu vooral
onze opmerkzaamheid. De Parijzenaars flaan bekend als mees
in de kunst, om hunne magazijnen, zoo als zij niet-ters
zonder grootfpraak zelfs de kleinfte winkeltjes noemen , met
(maak op te Beren, hunne waren fraai ten toon te hangen,
dezelve voordeelig te doen uitkomen en keurig in orde te
fchikken; de Neiv-Torkers doen echter voor hen geenszins
onder. Integendeel , men kan zich over de veelheid van alle
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goederen , die flecnts te bedenken zijn , niet genoeg verwon
wanneer men nu voorts die fcharen van opge--dern.E
dchikte Ladies en bezige Heeren door de Itraten ziet trekken
en troepswijze in de winkels invallen , zoo twijfelt men er
geen oogenblik aan, dat hier eene voortreffelijke markt is.
Evenwel vernam ik fpoedig , dat fchijn bedriegen kan. Alle
winkels , in welke ik binnentrad , waren vol " Ladies. Bedienden en patroon hadden Werks genoeg, om de goederen
los te maken en weder in te pakken. Elke Lady wilde alles
zien, van alles den prijs weten, en bovendien nog hooren ,
met welk fchip en van waar het gekomen was , enz. Het
is aardig te zien , hoe alle die fchoone Ladies met hare
zachte vingeren in de zijden floffen en linten woelen , alles
ontrollen , onder een befleudig vragen en betasten de hoedanigheid naauwkeurig onderzoeken , ten laatfle die floffen
plooijen, de linten in ftrikken leggen, en alzoo fraaije dra
vormen, ja, met verwonderlijke vlugheid, als 't ware-periën
geheele fchilderflukken daar nederleggen. Is dit gedaan, zoo
gaat ieder, met belofte van weder te komen, uit den winkel, en treedt den naasten weder binnen, om hetzelfde fpelte herhalen, dat van des morgens acht tot twee ure des namiddags duurt. Dan fpijst men. Er wordt fchielijk , maar
veel gegeten, een uurtje gerust, en te half vier is Broadway reeds weder vol gewemel. Doch thans begeeft men
zich naar gezelfchap, en elk huis van bijeenkomst fchijnt
nu eene beurs geworden, alwaar men over prijs en fund
van alle waren handelt. Om dezen tijd worden nu de winkels bezocht door landlieden, welke in de flad komen om
benoodigdheden, en veelal den koopman nog wat te verdie.
nen geven. Ten elf ure des nachts fluit men, om rust te
nemen. Geen wonder, dat hier en daar om het andere huis
met groote letteren aangeplakt flaat : Een winkel te huur. De
ganjche voorraad van goederen wordt beneden inkoopprijs
aangeboden.
Nieuwsgierigheid dreef mij , om hier en daar binnen te
treden en eene kleinigheid te koopen, die ik, als vreemdelinge, veel te duur moest betalen. Het eerfie, wat ik kocht,
kostte een' dollar en 50 centen ; ik legde een bankbriefje van
twee dollars neder — de koopman flak het in zijne lade en
begon iets anders te doen. Toen ik hem , na een weinig
wachten, herinnerde , dat ik geld terug moest hebben, vroeg
hij , of ik betaald had. Zoodanige onbefchaa.mdheid deed mij
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verbaasd ftaan. Een man, die juist was ingekomen, vatte
nu her woord voor mij op, en zeide met een' Franfchen
tongval: „ De Jufvrouw heeft betaald; hiervan ben ik getuige." Hierop gaf de winkelier, zonder de minfle verlegen.
held te doen blijken, mij twintig centen terug. Ik maakte
hem opmerkzaam, dat ik er vijftig moest hebben. Nu rekende hij eenigen tijd en gaf mij nog zes centen. Ik rekende
hein anders voor. Hij telde op nieuw, en gaf mij weder
eenige centen, zeggende: „ Nu is her geheel in orde." Dit
was wel niet zoo; maar ik maakte voor den mij onbekenden
befchermer eene verpligtende buiging, en wilde den winkel
verlaten. Nu fprak deze man tot mij : „ Ik zie wel , dat gij
bier geheel vreemd zijt. Vergun mij , u te zeggen , dat men
hier te lande , zelfs bij het koopen van eene kleinigheid ,
eene gefchrevene rekening in de eene hand dient te hebben,
terwijl men met de andere liet geld betaalt. In allen gevalle is liet goed, een' getuige daarbij te hebben. Die haast
maakt , doet best, zijn geld te pasten ; want men wil hier
aan alles, ook aan het teruggeven, iets verdienen." Ik dankte
voor de waarfchuwing, en gaf tevens mijne vrees te kennen,
dat de koopman zich door ons gefprek beleedigd mogt achten, zoo hij namelijk Fransch verffond. „ Vrees hiervoor
niet ," fprak de mij onbekende ; „ ik ken dezen Gentleman
reeds federt tien jaren. Om geld te winnen , houdt men hier
elk middel voor geoorloofd, als men maar de ftraf der burgerlijke wet kan ontduiken. De wet is hier alles. Goud geeft
aanzien. Voorzigtigheid gebiedt, de letter der wet te ontzien. Die film of wijs is, in den nationalen zin des woords ,
die heeft het regt op zijne zijde, en wordt, gelijk men het
hier noemt , een groot man. Is het niet zoo , Mr. S T EW A RD i" zeide de F, anschman , zich tot den winkelier wendende, die alles had aangehoord en zeer goed Fransch ver
Een fchalkachtig, genoegelijk lachje, een toeftem--ïtond.
mend hoofdknikken , een kort : 2'es , Sir ! was het antwoord ,
dat mij geene reden gaf, om des Franschnre,ns fchildering
voor fcherts te houden.
Het gewoel op den Broad-way bepaalt zich tot de westzijde ; het is nu eenmaal geene gewoonte en men houdt het
voor onfatfoenlijk, op de andere zijde te gaan. Op zekere
afíianden loopen voor de voetgangers dwarspaden over den
rijweg, om de gemeenfchap tusfchen de beide zijden daar te
ƒtellen. Volgens zekere wetsbepaling, moeten de koetfiers hij
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het rijden over dezelve behoedzaamheid in acht nemen. Een
Amerikaan zal dan ook nooit, ter bekorting, op eene andere plaats over den rijweg gaan , ten einde zijn regt niet
te verliezen , indien hem fchade door een rijtuig toegebragt
mogt worden. Aan het ijlend overflappen van den rijweg
kent men terilond den vreemdeling, die met een' blik van
medelijden, of ook wel van minachting , wordt aangezien.
De vreemdeling daarentegen kan, behalve aan deze plaat
gewoonte, den eigenlijken Amerikaan fpoedig onder -felijk
te midden der woelende menigte : een lang, bleek -fcheidn ,
mager gelaat, waarvan de eene wang door eene pruim tabak
een weinig opgezet is, lippen, bruin van tabak, diep lig
een door het eeuwig-gend,rotlichauwegn,
rekenen geplooid, ingefpannen voorhoofd , een wel zindelijk,
maar achteloos gewaad — zoo vertoont zich een inboorling.
Een hoofdkenmerk is ook het volgende: Wanneer twee perfonen zamen fpreken, in het kantoor of op de flraat, nuchteren of befchonken, bij het exerceren of wandelen, bij het
komen of weggaan, in de herberg of in de kerk, in den
fchouwburg, op de markt, in liet koflijhuis of in ambtsverrigtingen, kortom bij elke gelegenheid, te water en te land,
bij dag en bij nacht, op elke plek in geheel de Vereenigde
Staten, zullen er weinige minuten verloopen, of men hoort.
het woord dollar uitfpreken, als ware het eene Godheid,
welke hier bijzonder wordt vereerd.
Onder het fchoone geflacht bemerkt men vele zeer belang.
rijke, doch meestal bleeke aangezigten. De geftalte is edel, de
leest bekoorlijk; maar een fraaije boezem en de frisfche kleur
van den bloei der jeugd ontbreken gewoonlijk. De opfchik
is naar de mode van Pari,js , doch zeer overdreven , en de
beminnelijkfte meisjes loopen als zottinnen rond. Zij zijn
echter zeer zuinig daarbij. Tegen het einde van April wordt
de mode voor het geheele jaar bepaald. Ieder fchaft zich
dan een kleedje en eersen hoed aan, waarbij Hechts naar den
vorm op de mode, doch anders voornamelijk op de goed
gezien wordt. De geringe prijzen komen hoofdza -kopheid
flechte hoedanigheid der buitenlandfche, bij -kelijvand
voor dit land vervaardigde floffen. En zulks heeft-zonder
ook eene goede zijde; want dien ten gevolge gaat de arme
als de rijke, de zwarte als de blanke. gekleed. Daar dus de
eene de andere nabootst, en allen eerie groote gelijkheid van
karakter hebben, mag men wel zeggen : Die ééne Ameri-
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kaanfche vrouw gezien en gehoord heeft, die heeft allen gezien en gehoord. Vruchteloos deed de Franfche ondernemingsgeest pogingen, om alhier op dit punt eene verfijning van
zeden in te voeren — vergeefs brengt men de fchoonfle waren herwaarts ; dezelve worden bezien en geprezen , ook
wordt naar den prijs gevraagd en het terugkomen beloofd;
doch daarbij gaat de troostelooze koopman te gronde. Hij heeft
eenen winkel voor duizend dollars gehuurd , bovendien eene
dure woning; hij heeft de huur voor het geheele jaar vooruit
moeten betalen, dewijl de flimme New-Torkers den vreemdeling, die vol hoop op winst aankomt, wijfelijk deze voorwaarde Rellen. Menigeen, zich teleurgefleld ziende, getroost
zich zijn verlies , pakt fpoedig in, en gaat weder (cheep ,
om elders zijn geluk te beproeven; en deze doet wél. Doch
de meesten hebben den moed niet, om zoo fpoedig hiertoe
te befluiten; zij wachten het einde van den huurtijd af, en
als het jaar om is, hebben zij duur en 4lecht geleefd. De
waren zijn nog de hunne, maar verbleekt en verminderdin
waarde. Nu wordt de ganfche voorraad bij openbare •veiling
aangeboden, en voorts door Amerikaanfche kramers tot veel
lagere prijzen aan den man gebragt. De verarmde Europeaan
ziet nu om naar eene plats, als bediende, oppasfer of dag
lijdt ook weleens honger voor het huis , alwaar-loner,f
hij onlangs nog welgefteld meende te zijn en rijk hoopte te
worden. Velen dezer ongelukkigen, die elke deur gefloten
vinden, door den hoogmoed en de eigenbaat der Republikeinen verbitterd zijnde, grijpen gaarne elke gelegenheid aan,
om hunnen wrevel te toonen. Menigeen maakt hier fortuin
met een geheel ander bedrijf, dan hij geleerd had. Men zonde
hiervan vele voorbeelden kunnen bijbrengen. Een Europeaan,
die als een bekwaam fchrijnwerker herwaarts was gekomen ,
had nergens in de Vereenigde Staten met zijn handwerk den
kost kunnen winnen. Eindelijk te New-7`ork teruggekomen
zijnde, wilde hij wanhopig van honger in het water fpringen,
wanneer juist tot zijn geluk een matroos hein fchaar en kam
aanbood, met verzoek, om hem voor zes centen het haar te
fnijden. Dit geval deed hem befluiten, om haarfnijder te worden. Eerst begon hij op de fcheepstimmerwerven dit nieuwe
bedrijf uit te oefenen, en hij maakte hiermede in drie jaren
tijds zoo veel opgang, dat hij nu eene zeer goede kostwin_
ning heeft. Een gewezen zadelmaker geeft aan jonge Ladies
onderrigt in het (pelen op de guitarre. Zoo komt hier menig
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Europeaan voort, die toevallig iets aanvangt , dat hij niet
geleerd heeft; maar ook velen leiden een kommerlijk leven,
terwijl hun alles tegenloopt. Inboorlingen zullen niet ligt
eenen vreemdeling helpen of onderfleunen.
(Het vervolg hierna.)

DE AALMOES, OF DE HAND DER VOORZIENIGIHEID.

(Vervolg en Plot van bl. 239.)

G

edurende den jongfien oorlog moest ik eene reis door Duitsch
land doen. Ik vertrok , op zekeren morgen, van Bamberg naar
***. Den avond te voren was ik , ter eerstgenoemde plaatfe,
in den fchouwburg geweest , en kwam laat te huis. Naast
mijne kamer hadden eenige Officieren eene punchpartij ; ik
kon daardoor niet slapen, flond dus wear op, en fchreef een
groot deel van den nacht; geen wonder, dat mij des ochtends
in de postchais de flaap beving. Plotfeling werd ik uit een'
aangenamen droom opgefchrikt door een donderend : „ Halt!"
Het rijtuig hield flil , en ten zelfden tijde zag ik een' troep
Oostenrkfche Dragonders. Een Wachtmeester, die deze afdeeling kommandeerde, trad voor, en vroeg naar mijn' pas.
Ik zocht in een' zijzak naar mijne brieventasch , daar ik die
in den rokzak niet vond; ik keek overal in de chais — vergeefs ! Min of meer onthutst antwoordde ik: „ Ik moet
den pas met mijne brieventasch verloren of vergeten hebben." — Hij lachte: „ Hm! op zulke dingen geeft men toch
doorgaans beter acht." — „ Postiljon!" riep ik, „ wij moeten omkeeren; mijne brieventasch moet nog in de herberg
zijn." — „ — 13oho! dat gaat niet aan; gij gaat met ons." —
Ik bad, fineekte, en had eindelijk de dwaasheid, hem geld
aan te bieden. Hij floeg zulks met een' fermen Hongaar fchen
vloek af, en riep den Postiljon toe: „ Voorwaarts!" —
„ Waarheen ?" vroeg ik.
„ Naar den Generaal. " Eenigen
der ruiters verzelden mij ; de overigen vervolgden hunnen weg.
Na verloop van ongeveer anderhalf uur kwamen wij in een
dorp ; huizen , fchuren en (lallen waren vol troepen en paarden, en vele bivouacqueerden nog buiten het dorp. Men bragt
mij naar den Generaal. Deze deed mij verfcheidene vragen ,
welke ik alle zeer eenvoudig beantwoordde. Hij fcheen ech-
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ter niet al mijne antwoorden, en met name die, welke mine
papieren betroffen, voor goede munt aan te nemen. Len aan
Officier fluisterde hem iets in; waarop hij terftond een'-wezig
Adjudant afvaardigde, die met een papier terugkeerde , hetwelk de Generaal las , mij daarbij nu en dan fcherp opnemende, alsof hij eene geheime order teen mij in handen had
en mijn perfoon met het fignalement vergeleek. Hij fprak
weder feil met den Officier,, knikte hem toe, en kondigde mij
vervolgens aan , dat hij mij naar het groote hoofdkwartier
moest laten opbrengen. Ik deed hem opmerken, dat mij dit
te ver van mijn reisplan zonde verwijderen , en verzocht,
ten minfle den terugkeer des Postiljons , wien ik, met belofte
van eene goede fooi , had opgedragen , bij zijne terugkomst
te Bamberg, naar mijne brieventasch onderzoek te doen, te
mogen verbeiden; Irraar vergeefs: men zette mij op een' boe
nevens mij , en twee Huza--renwag,mtifolden
ren, die ter zijde reden,
ik had geen' zin in de ganfche toedragt der zake , maar
troostte mij , zoo goed ik konde, met mijn zuiver geweten.
Had ik in een' anderen toefland verkeerd, de verfcheidenheid
der voorwerpen zou mij, ten deele, aangenaam bezig gehouden hebben. Nu ontmoette ons eerre kolonne in marschroute,
dan kwamen ons ammunitie- en proviand - wagens tegen , dan
weder gefchut, dan kranke foldaten, en nu wear vlogen ons
afgezonderde ruiters voorbij. Deze kwamen , gene gingen ;
het was een onophoudelijk gewoel ; alles vertoonde cane levende fchilderij.
Mijne geleiders hadden opgemerkt, dat ik geld had. Waar
wij f'tilhielden, en dat had dikwijls plaats, vorderden zij drinkgeld, nu met goede woorden, dan niet bedreigingen. In eene
herberg, waar wij afftegen, deed mij een Officier den voorflag, hein mijn horlogie te verkoopera, er den wenk nevens
voegende , dat men mij hetzelve toch in het hoofdkwartier
zou afnemen. Hoewel ik nu niet kon denken, dat men mij
daar zou behandelen als ware ik onder eene rooversbende
vervallen, befloot ik echter aan zijn verlangen te voldoen,
omdat hij aanbood snij te willen vergezellen, en mij tegen
den overlast mijner geleiders te zullen befchermen. Ik ontving naauwelijks her vijfde deel der waarde van het horlogie;
maar hij verleende mij daarvoor inderdaad de toegezegde befcherming en zijn niet ongevallig gezelfchap. Op de vraag,
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wat men met mij in het hoofdkwartier voorhad , konde of
wilde hij mij geenerlei narigt geven.
Eindelijk kwamen wij ter beflemde plaatfe, in een klein
iladje. Wachtposten, in het open veld gelegerd krijgsvolk, af
en aan rijdende Ordonnancen verkondigden zulks reeds van
verre. Mijn Officier Reeg af, en wenschte mij een' goeden
nacht en een' gelukkigen afloop van zaken. liet rijtuig
hield ftil voor het verblijf van een' Opperofficier; een mijner
geleiders klom af en bleef een' geruimen tijd weg, terwijl
zich intusfchen vele nieuwsgierigen om ons heen verzamelden, één van welke mij inzonderheid hinderde, wijl hij mij,
hoe ik mij keerde en wendde, Rijf in het aangezigt keek. Eindelijk keerde mijn geleider terug, en verloste mij van al die
gapers, die evenwel het rijtuig naliepen, toen hij bevel gaf
voort te rijden. Nu fond het anderwerf fill, en wel voor
een oud, met traliewerk voorzien gebouw. Eene inwendige fern
zeide mij , dat dit de gevangenis was, en zij had mij niet
bedrogen, offc.hoon het bovendeel het itadhuis, en Hechts
eene foort van kelder tot eerstgemelde beftemd was. Deze
werd mij ten verblijf aangewezen. Thans werden mijne foldaten, daar hen niemand meer in toom hield, weer flouter,
en vorderden drinkgeld van mij. Hoe ongaarne, moest ik ech,
ter toegeven. „ Schuif maar af," zeide een van hen; „ binten een paar dagen zult ge wel niet veel meer noodig hebben !"
Zij verwijderden zich , en de Cipier floot de deur achter
mij digt. 't Was reeds fchemeravond buiten„ en alzoo in
mijnen kerker nacht. Ik wierp mij op het flroo neder, mijn
noodlot beklagende, en mijne onachtzaamheid, die mij den pas
deed verliezen, verwenfchende.
In treurig nadenken verzonken , werd ik daaruit opgefchrikt
door den Cipier, die mij brood, water en eene lamp brags,
welke laatfie ik daarna niet meer kreeg. Bij het fchijnfel derzelve bemerkte ik, dat het ftroo , waarop ik lag , niet pluis
was; ik verzocht dus om verseh flroo, maar kreeg een norsch
befcheid. Nu beproefde ik de kracht van den algemeeneu
talisman des menfchelijken geflachts , en zie ! aan mijn verlang en werd tetftond voldaan. Ik kon nu voor 't minst flapen.
Toen hij vertrokken was en ik mijn fober fouper genuttigd
had, begaf ik mij ter ruste, en ondervond voor het eerst in
mijn leven, dat, met een rein gewisfe, men in een' kerker
even gerust flaapt als in de beste herberg; men mist toch in
beide zijn eigen huis.
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Bij mijn ontwaken verlichtte de dag mijne woning min of
meer: zij was klein en zeer fomber ; donkergrijze muren ver
een ruwe Roel en tafel tot éénig-ßrektnobhagfl,
huisraad.
Denzelfden morgen werd ik voor den Generaal gebragt, in
een fraai landhuis voor het 1ladje. Troepen van allerlei wapen en uniform , Marketentfiers , Ordonnancen, Stafofficieren — alles wemelde dooreen, nevens veel ander krijgsvolk,
In den omtrek verfpreid. In het voorbijgaan hoorde ik fluisteren : „ Hij is 't !"
Ik trad binnen. Verfcheidene Officieren waren bijeen; een
derzelven vroeg mij , van waar ik kwam , mijn' naam, geboorteplaats , beroep enz. De Auditeur fchreef alles op. Ook
de Generaal deed onderfcheidene vragen, en vermaande mij
de waarheid te- zeggen, als het eenige, wat mij welligt een
genadig vonnis konde bezorgen. Ik verklaarde, dat ik mij
geenerlei misdaad bewust was, en dat alwat ik gezegd had
reine waarheid was. — Na geëindigd verhoor werd ik weder
naar mijne gevangenis teruggeleid.
Twee dagen daarna werd ik op nieuw voor den Generaal
gebragt. Op het plein , waar te voren alleen eene fchildwacht was , fond nu eene afdeeling van ongeveer vijftien man
onder het geweer. Het was mij bij derzelver aanblik niet wet
te moede; zij zagen er, dacht mij, zoo bloeddorstig uit, en
het fcheen mij toe, alsof zij daar om mijnentwille waren.
Het bleek in 't vervolg, dat ik mij hierin niet misnomen
had. Een mijner geleiders vroeg in het voorbijgaan : „ Hebt
ge fcherp geladen ?" Hun ja drong mij door merg en been.
Ik vond bij den Generaal een' Onderofficier, met een' man
In vreemde uniform. Deze beiden bekeken mij van boven
tot beneden; de Generaal zag hen vragend aan; beiden fchudden het hoofd , en verwijderden zich , op den wenk des Generaals. Mij werden nagenoeg dezelfde vragen gedaan ; maar
welk eene misdaad ik moest begaan hebben , wilde men mij
niet zeggen. Ik werd wederom weggeleid.
Terwijl ik in den avond over mijnen raadfelachtigen toefland zat te peinzen, hoorde ik iemand tot de op en neêr
gaande fchildwacht zeggen : „ Zijt ge warm , kameraad ?" —
„ Neen, waarachtig niet!" —„IIij daar beneden zal het toch
wel warm hebben, zoo hij weet, wat hem boven 't hoofd
hangt !” -- „ Hoe zoo ?" — „ Wel, morgen zweeft hij
tusfchen hemel en aarde !" — „ IIu 1 wat ge zegt !" —
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„ Ja, ja! vandaag moest hij doodgefchoten worden; wij eonden reeds klaar en hadden fcherp geladen ;- maar men heeft
gemeend, dat dit nog te goed voor hem was. Nu kan hij
zijn testament maken. Morgen wordt een andere doodgefchoten." — „ Wat voor eenen ?" De naderende ronde
maakte aan dit gefprek een einde. Het betrof mij, dat was
klaar, en de zaak dacht mij niet onwaarfchijnlijk, naardien
ik wist, dat de regtspleging in oorlogstijd niet zeer gemoedelijk is, en men liever tien onfchuldigen veroordeelt, dan
één' misdadiger laat loopen. Dit maakte mij kleinmoedig.
Ik moest dan f_terven ; maar waarom ? ... De gedachte aan
vrouw en kind perfte mij de tranen uit de oogen. Ik beproefde te flapen ; maar telkens verjoegen fchrikbeelden den
flaap : nu was het de bebloede beul, dan mijne arme vrouw,
de handen wringende. Zoo verftreken meer dan twaalf angstvolle uren ! Daar hoorde ik den fleutel in de deur ramme
welk een vreefelijk geluid ! „ Uw laadte uur heeft-len—
geflagen!" dacht ik.
Een man in burgerkleeding verzelde den Cipier. „ Gij
kent mij wel niet meer ?" vroeg hij. — „ Hoe zoude ik u
kennen?". . . „ Herinnert gij u den handwerksgezel nog ,
dien gij van Benen zelfmoord reddet ?" — „ Ja, o ja,! Zoudt
gij"... „ Ja , die ben ik !" — „ Is 't mogelijk? Maar,
goede Hemel! hoe komt ge hier ?" — „ Ik breng u goede
tijding: gij zult fpoedig vrij zijn." — „ God zij dank! Dat
ik u omhelze ! 0 , gij weet niet , welk een pak ge mij van
het hart neemt ! Maar, is 't wel zeker ?" — „ Volkomen
zeker. Ik kom zoo van den Generaal, met de vergunning ,
u zulks te verkondigen." — ,,De Hemel zij geloofd! Maar,
ik bid u, hoe komt gij hier? Waarom hiéld men mij zoo
lang gevangen? Heb ik aan u mijne bevrijding te danken ?"
Dus bellormde ik hem met vragen, zonder op ééne derzelven
het antwoord af te wachten.
„ Laat mij n alles vertellen," zeide hij , en zette zich,
terwijl ik mij op het ítroo nedervlijde. — „ Cipier! breng
eene flesch wijn. — Men hield u," dus voer hij voort,
„ voor een' befaamden fpion, •op wien men reeds lang loert;
weshalve alle Chefs zijn fignalement bezitten., Naardien gij
geen' pas hadt, werdt gij gearresteerd; deze bijzonderheid
behoorde eigenlijk meer vóór dan tegen u getuigd te hebben,
dewijl het niet waarfchijnlijk is, dat foortgelijke lieden voor
't minst niet van valfche pasten voorzien zijn; maar eene
noodlottige. gelijkenis met den gezochten fprak 'fterk tegen u;
daarom werdt gij naar het groote hoofdkwartier vervoerd.
Eenige militairen meenden ook hier dezen fpion, dien zij
reeds ergens gezien hadden , en die ook reeds eenmaal de
gevangenfchap ontvlugt is, in u te herkennen. Velen zelfs
der hoogere Officieren dachten werkelijk dien perfoon in u
voor te hebben , hielden uwe opgaven voor een hardnekkig
ontkennen, en wilden u door dwangmiddelen tot bekentenis
gebragt hebben. De Generaal echter, een menschlievend
man, wilde daartoe niet verftaan , maar poogde langs andere
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wegen achter de waarheid te komen. Mijn verfchijnen ver
deze handebiijze. Ik had u , namelijk , her--flerkthmin
waarts zien brengen. Terwijl ik, toevallig, mij te midden
van den volkshoop bevond, kwamen mij uwe gelaatstrekken
bekend voor, niet met genoegzame zekerheid evenwel , om
u aan te fpreken ; en toen ik het rijtuig wilde naderen, reed
het weg. Maar, te huis komende , kon ik mij van het denk
niet ontflaan , dat gij die gevangene waart ; hoewel ik-beld
volftrekt niet kon begrijpen , hoe gij hier , en wel onder zulke
omflandigheden , kwaamt ; en ik begon reeds te denken , dat
eene toevallige gelijkenis mij misleid had. Op eens vernam
ik , dat men den gevangene voor een' fpion hield. Nu dacht
ik : „ Wie weet, of ik hier niet een' onfchuldige redden , en
mijnen voormaligen weldoener eene dienst bewijzen kan!"
Ik begaf mij naar den Generaal , maar werd niet bij hem toegelaten ; ik ging ten tweedemalc , en was nu gelukkiger.
Ik zeide hem, hoe ik gehoord had, dat men iemand, wegens
ontbrekenden pas, opgebragt had, en hein voor een' fpion
hield ; dat ik meende den man te kennen; of hij zich niet
een' koopman uit B., met name j., noemde , enz. De Generaal vond mijne opgaven niet de uwe volkomen overeen.
komffig , en werd daardoor bijkans reeds van uwe onfchuld
overtuigd. Alleen moest hem de mogelijkheid voor den geest
komen, dat de Cipier mij toegang tot u kon verleend hebben, en alzoo alles een doorgefloken werk kon zijn. Hij
hield mij dus bij zich , en befloot , den Cipier te verhooren.
Hij belegde terflond wederom krijgsraad. Het meerendeel
der Officieren hield deze onderflelling voor zeer waarfchijnlijk, en hoopte langs een' anderen en zekerder weg op het
fpoor te geraken. Men ontbood, namelijk, twee lieden (gij
hebt ze bij uw verhoor gezien) ; de een was een Onderofficier van het leger, die den bedoelden fpion reeds eenmaal
had gevat , maar hem weêr ontfnapt was; de ander een overlooper, die hein van nabij kende. I-Iunne uitfpraak zou uw
lot beflisfen. In gevalle beiden u werkelijk voor den fpion
verklaarden , Rond reeds een kommando gereed, om het dood
te voltrekken. Naardien de fpion van adel is , en-vonis
bevorens bij de ftaande armee gediend heeft, had men u de
eer van den kogel, in flede van den firop, toegedacht ! —
De beide getuigen wilden, gelukkig, u niet voor dien beruchten perfoon erkennen , en de krijgsman zag nu zijne
dwaling in ; de Cipier deed eenen eed, dat gij met niemand
hoegenaamd gefproken halt, en zoo werd rove onfchuld
zonneklaar bewezen, en befloten, u in vrijheid te flellen, en
u, onder mijne verantwoordelijkheid, de noodige papieren ter
vervordering uwer reize, en terug, te verleenen. Mij viel,
op mijn verzoek, het onuitfprekelijk genoegen ten deel, u
de blijde boodfchap te verkondigen."
In dit oogenblik trad een Onderofficier binnen, mij mijne
vrijheid aankondigende , en mij dien namiddag bij den Generaal befcheidende.
W. drong mij thans , met hem naar zijn huis te gaan , om
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mij een weinig te herftellen van het doorgeílane leed, en
vertelde mij onderweg, hoe eene moei van vaders zijde hem
tot haren erfgenaam benoemd had, met beding, dat hij bij
haar, in haren ouden dag, kwam wonen. Deze voortag
had een verhuizen met zijn gezin herwaarts ten gevolge gehad; en , daar liet hun hier wél beviel, waren zij, na het zeer
onlangs overlijden dier bloedverwante, hier gebleven.
Dus pratende , kwamen wij te zijnent. Ilij bragt mij in
zijn woonvertrek , waar zijne echtgenoote met verfcheidene
kinderen zich bevond. „ Zielhier," fprak hij met aándoening bij het binnentreden, „ mijn weldoener, die uwen man en
uwen vader eens het leven redde , den Heer J. uit B. !" De
vrouw kwam mij dankend te gemoet ; de kinderen omvatteden
mijne knieën en grepen mijne handen; men overlaadde mij
met dankbetuigingen. „ Waartoe dit , lieve vrienden ?" fprak
.1k: „ Gij bcfchaamt vlij. Iletgeen ik deed , was pligt , en
uw echtgenoot heeft het mij meer dan vergolden. Toen ik
hem redde, was hij ongehuwd ; hij heeft heden in mij eener
familie haren man en vader teruggegeven ; hein komt dus
mijn dank toe." — „ Zwijg !" hernam W., mij de hand
drukkende : „ de rekening is vereffend. Zie, dat is mijne
LOU I Z E , van wie ik u toen met zoo veel teederheids fprak!
Gij zult haar nader leeren kennen ; want eenige dagen moet
ge voor 't minst hier blijven." — Ik gaf mijn woord Voor
éénen dag. Wij zetteden ons aan tafel, en guile vrolijkheid
kruidde den discli, zoodat ik al het geleden leed vergat.
„ Neen , waarlijk," zeide ik tot mijn' gastheer, „ gij hebt mij
niet te veel van uwe vrouw gezegd, dat zie ik reeds! Het
verblijdt mij onuitfprekelijk , u gelukkig te zien , en ik dank
het toeval, dat mij herwaarts gevoerd heeft." — Toeval ?"
hernam de vrome man, op een' zacht verwijtenden toon :
„ Geloof mij, er beflaat geen toeval op deze wereld! Befchouw onze wederzijdfche lotgevallen van naderbij , en ge
zult , niet mij , daarin de leiding eener Hoogere Hand erken
Ik zag in, dat hij gelijk had, en gevoelde dit nog-ne."—
levendiger, toen ik naderhand vernam, hoe zeer zijne befcheidenheid het deel verkleind had , dat zijne ijverige bemoeijingen in mijne bevrijding hadden gehad; en finds dien
tijd heb ik mij gewend, de hand der Voorzienigheid in alles
te zien, wat mij belangrijks bejegent, ook dán, wanneer ik
derzelver leiding niet kan nafporen of begrijpen.
„
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(*)

ene nieuwe vrucht van eenen ouden boom. Hoe welkom
aan ieder, zoo de vrucht rijp , de boom van eene goede foort
was; doch wie leest er druiven van doornen , of bemint den
wrangen fmaak van eenen groenen haagappel? Om niet lan(*) Onder den titel van Utrechtfche Akademie -tafereelets,
verfCheen , zeer onlangs , aldaar een blaadje in het licht ,
hetwelk, No. 1 genoemd, het voornemen aankondigt van door
meerdere gevolgd te worden.
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ger in verbloemde woorden te (preken , wie zal behagen fcheppen in een gewrocht uit verkeerde beginfelen gefproten, en
dat bovendien zoo duidelijk de hand van den onervarenen
verraadt ? Wie zal ontkennen , dat de verlichte opvoeding,
die den jongen lieden van onzen tijd te beurt valt, van hare
ongunftige zijde befchouwd , dit nadeel met zich brengt , dat
menigeen , die zich eene Hechts oppervlakkige kennis heeft
eigen gemaakt, uit de hoogte over alles zijn oordeel velt?
Dit oordeel, in meer dan één opzigt gebrekkig, is dáárin
vooral te misprijzen, dat het reeds hekelend veroordeelt,
waar het nog onderzoeken moest; en vandaar die menigte
jonge hekelaars, die, van hunne onbedrevenheid bewust,
maar zich dezelve toch zoo gaarne ontveinzende, dán eerst
regt hunner pen den teugel vieren , wanneer zij , de zaken uit
het oog verliezende , alleen of vooral perPonen tot doelwit
hunner aanvallen kunnen flellen.
Dat nu de genoemde Tafereelen uit de pen van dergelijken
jongen hekelaar gevloeid zijn , en hij daarenboven getoond
heeft, voor de taak, die hij ongeroepen op zich genomen had,
ongefchikt te zijn geweest, zal bij eene zelfs vlugtige lezing
aan elk gereedelijk onder de aandacht vallen; en de Heller
dezes had veilig zijnen arbeid kunnen achterwege laten, zoo
hij niet gemeend had, dat het van gewigt kon zijn, wanneer
hij door zijn voorbeeld aantoonde , dat niet alle jonge lieden
aan onze Akademien hunne goedkeuring hechten aan dien
geest van bedilzucht en hekelziekte , welke hare pijlen tegen
alles en tegen allen uitfchiet.
Doch ter zake. Utrec,'ztfclze ade;nie-tafereelen. Wordt
dus in dezelven datgene Hechts gefchetst , hetgeen aan die
Akademie eigen is , en zij niet geene andere gemeen heeft ?
Immers neen. In elke (lad toch , in welke eene Hoogefchool
gevestigd is , vindt men dwalers in Collegiezalen, Kerk ,
Kof ijhuis en Schouwburg. Zoowel te L. en te C., als te
U., zou het groote moeite inhebben , om op te fporen , of
de jeugdige en rijmende gisper zich onder de vanen van Calvijn had gefchaard, dan of hij fomtijds in 't Grieksch droom
wel zich in de regtskundige gefchilpunten pleegde te-de,of
verwarren. Ook daar vindt men politieke tinnegieters, ltichtige fa.letjonkers, verwaande gekskappen, roekelooze fpelers,
-foute wagenmenners , bewonderaars der meisjes , bekwame
biljartfpelers , en wat niet al! Het eenige, dat in deze Tafereelen alleen Utr•echtschi is , wat is het anders dan
de uitgefchenen zon,
Die federt jaar en dag geen firaal meer fchieten kon ? (*)
Ook pleegt men, in genoemde plaatfen, niet juist bij gele
publieke promotiën de trompet te (leken ; mis -genhidva
zulks te U. na den veldtogt de mode geworden.
-fchiens
(*) De verkeerde gevolgtrekking, die uit deze citatie
zoude kunnen getrokken worden , laten wij voor rekening
des Schrijvers, zoo men hem anders gelooven kan.
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Voor het overige zouden deze Tafereelen met hetzelfde
regt den naam van iedere andere Akademie hebben kun
-ne
dragen.
Het motto :

Poetis
Quidlibet audendi femper fuit aequa potestas ,
komt mij voor te pleiten voor mijn zoo ftraks geopperd
gevoelen , dat de Schetfer zich bij het aanvangen zijner Tafereelen in eenen ongewonen toehand bevond , en om zich
een weinig van den fchrik , dien hein zijn flout ontwerp baar
te verzetten, zich het bekende vers van HORATIUS in-de,
het geheugen riep. Jammer ílechts , dat hij met de woorden
zich niet tevens de bedoeling van den Dichter te binnen
brags, die het als eene verontfchuldiging doet voorkomen
van hen, die in fchilder- of dichtkunst de palen eener gezonde rede hadden te buiten gegaan; en er terflond de waar
laat volgen, dat men in het toepasfen van der--fchuwingop
gelijke magtfpreuken uiterst omzigtig moet zijn. — Er komen in de Tafereelen zelve hier en daar ook nog fporen
voor van dergelijke befchroomdheid. Als men b. v. leest:
En dus , o Pallas kroost, wilt deze halve bladen
(Een broeder biedt ze u aan,) niet heel en al verfmaden;
zou men denken, dat de Schetfer niet zoo zeer als publiek
Schrijver optrad, maar het, om eene gemeenzame uitdrukking te bezigen, onder ons meisjes wilde laten; doch wat
verder laat hij zich toch bepraten, en flaat den Heere VA Iv
DER MONDE toe, om de halve bladen zoo wel aan burgers als fludenten te flijten. Het debiet moge goed zijn;
want de onderneming zal , om redenen ftraks nader te melden en niet nioeijelijk te bevroeden, wel fpoedig in duigen vallen.
Wij zijn nu tot de dichtregelen zelve gekomen, die ik,
op het voetfpoor van oudere en nieuwere Geleerden, aldus
zou kunnen beoordeelen, dat ik gelijkluidende plaatfen uit
andere Dichters ter vergelijking aanvoerde. Echter heb ik
het voegzamer geacht zulks na te laten , ten einde te groote
uitweidingen te vermijden, en mij de moeijelijkheid te he fparen, die mij de vierde regel reeds gebaard zou hebben,
daar ik niet gewoon ben de verzen der asch- en karre lieden onder de voortbrengfelen onzer Letterkunde te tellen. Men moet de populariteit der volgende regelen den
verdienden lof geven; evenwel kwam het mij niet zoo geheel duidelijk voor, dat men, om iets niet te vergeten,
het flechts gedrukt behoeft te lezen. Ik althans zeg, bij
het lezen dezer Tafereelen, gaarne met T H E M I S T O C L E S :.
„ Och, dat ik de gave had van te kunnen vergeten!"
Ü
MENGELW. 1834. NO. 6.
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Volgen eenige denkbeelden van den Schetfer over hetgeen
den Dichter uitmaakt, waar wij b. v. leeren, dat hij eene
vrijheid bezit, op welke, als zijn erf, hij fpoorloos mag
ronddwalen; en dat hij, hoewel buiten het fpoor getreden,
echter het goede kan voorftaan. In het algemeen heeft dit
beeld wel wat van onzen Hollandfehen Tuin; doch dan moeten wij ons de lieve Vrijheidsgodin in een' klomp aarde ver
vooral de omheining weghakken. Ook-andervofil,
is in deze zoo wel als in de volgende regelen zeer onduidelijk, wien de Schetfer door het woord Dichter verlaat.
Meent hij zichzelven? Dan flapt hij nog al losjes over
des wijsgeers bedenkingen heen; en fielt hij zich het ideaal van eenen Dichter voor, dan moeten wij nog eens onzen gemeenfchappelijken vriend x OR AT! US bij de hand nemen. Mediocribus esfe poetis, niet waar? Maar is het dan
nog twijfelachtig, wien hij bedoelt? Immers, indien wij
wat verder lezen, zien wij, dat de Dichter van zoo even
niemand anders is dan hij, wien daarna de gepastere naam
van Schrijver der Akademiebladen gegeven wordt. De bedoeling dezer regelen was flechts wat onduidelijk geworden
door de invoeging van zijn verzen tot aan dat fireepje, toevallig geplaatst achter een rijmwoord, zoo gewrongen gezocht, dat men er niet aan kan twijfelen, of er wordt een
Dichter bedoeld, die, zoo hij tot nu toe zijne ooren voor
billijke teregtwijzingen gefloten houdt, zich nog minder bekreunen zal aan een teekentje, meer duidelijk dan de naam
voluit gefchreven.
Wij zullen den Schrijver niet volgen in zijn onderzoek ,
dat men, volgens zijn eigen zeggen, niet zonder vrucht zou
doen, of hij Theologant zij of iets anders; wij weten het
niet, en wenfchen het niet te weten. Is het er misfchien
mede, de omnibus aliquid, de toto —? De regel:
Dat van deez' dag af aan, voor burgers en Studenten,
Dit blad te krijgen is à costi voor tien centen.
zou het vermoeden kunnen wekken, of hij niets van alles,
wat hij opnoemt, was, maar een broodfchrijver, die in het
begin dezer regelen zijn voornemen openbaart, maar evenwel nog op denzelfden dag, waarop hij met fchrijven aanvangt, den Uitgever in de gelegenheid moet flehen, zijne
waar te kunnen uitventen.
Dusverre over de inleiding. Wat de befchrijving van het
koflïjhuis van K L A N C K aangaat, er zijn goede regels in.
Over de uittrompetting bij promotiën en het verbleekte uit
hebben wij reeds gefproken. Laat ons derhalve-hangbord
ook de trappen opjlormen (een eigenaardig gekozen woord).
Daar zullen wij vreemde dingen zien; vooreerst eene kagehel, die de koude ligchamen flreelt; voorzeker een vrij flout
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beeld, om den verkwikkenden invloed van het vuur, dat
zich in dezelve bevindt, uit te drukken. Doch wat beduidt
die menigte van ftreepjes , die in de regelen zijn ingelascht,
als waren het zoo vele handwijzers , om ons op het doornig pad, dat de Schrijver ons doet betreden, ook de rozen
aan te duiden; terwijl de achteraangevoegde uitroepingsteekenen de geestigheid a tergo escorteren? Zouden deze ftreepjes ook moeten dienen, om het metrum, dat anders in de
war zou zijn, wat te helpen? Het is waar, ook het ítreepje
in den regel:
Die, zoo men — gelooft, het libertaitsland drukken i
zou wel wederom met een' naam kunnen aangevuld worden z
doch wij kunnen niet gelooven, dat de Schrijver bij herhaling
in eene aardigheid heeft willen vervallen, die, behalve dat
zij zouteloos is, daarenboven te duidelijk den (tempel van
perfonaliteit draagt. Het ftreepje, dat niet lang daarna volgt,
is even zoo gemakkelijk aan te vullen met LEOPOLD,als
CHARLES DIR en HENRI CtNQ, en laat dus nog iets aan
de verbeelding over, dat aan de overigen geheel ontbreekt.
Lezen die vele anderen het Fransch vernuft reeds vertaald
in de liberale bladen, eilieve welke zijn die? of is er in
het koffijhuis van K L A N C K een beëedigd translateur? De
meeste van zulke heertjes plegen hun Fransch nog al pasfablement te kennen. — Het is een aardige. kunstgreep van
den Schrijver, om het naauw de Rectorsfchool ontfprongene
jongske te laten bedillen, prijzen, ja zelfs vloeken, en hem
evenwel onbedreven te laten in eene kunst, die hem zijn
buurman met den nieuwen wagen had kunnen leeren. Wie
toch, die na zijne ontgroening in eene caricle gezeten heeft,
weet niet , dat men fchepen (tuurt en wagens ment; om nu
niet te zeggen, dat het weinig fmaak in den jongen knaap
aanduidt, om, als hij het beeld van rijden wilde gebruiken,
te zeggen: den Staat te mennen, voor: er de teugels van
te houden. Dat kaartfpelen , zoo tegen drie ure in den namiddag, is wat forsch. Mij dunkt het aantal der fpelers
moet zoo klein zijn, dat zij het den Schrijver vrij euvel
zullen opgenomen hebben, zoo door hem aan de kaak te
zijn geíteld. En wat de fchaakfpelers betreft, reeds het kie
hunne plaats toont aan, dat zij de grootfte meesters-zenva
in hunne kunst niet zijn. Eindelijk, die arme marqueurs!
Er is Beene meer• beklagenswaardige kostwinning, dan die
van biljartjongen. Hoe ijverig Reeds in de weer, liaan zij
voor ieders befehimpingen bloot. Ziet eens -, hoe zij, volgens des Schrijvers zeggen, -niet alleen rondsom , maar naar
alle kanten (dus zoo wel horizontaal als verticaal?) fchenken, bedienen, enz. en toch op het maken der punten letten. Is het wonder, als de geftadige vermoeijenis hen wat
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fchor maakt, en is het hunne fchuld, dat de eene fpeler
boos is, omdat hij maar dettx telt, terwijl reeds tot douze
Is opgeklommen ? Dat flechts één naar den uitgefprongen bal
grijpt, is onnatuurlijk; want men ziet dan meestal aller handen en voeten in beweging. — Maar de Schrijver loopt
met de overigen weg, om zich in zijn nieuw Vaderland te vestigen. Men zou zich verbeelden, dat de Schrijver zich in
het koffijhuis nog al op -zijn gemak bevond; ten minfle de
in zoo vele bijzonderheden tredende befchrijving van hetzelve, tertlond na de inleiding, geeft bewijs genoeg, dat
hij er geen dwaler in is , zoo als in Collegiezalen enz. Echter fchijnt hij het flechts als een pis aller te befchouwen;
en er is eene andere plaats , die hein nog flerker aantrekt.
Immers de klok heeft naauwelijks drie geflagen , of hij , die
u zoo gedienftig de geringfte merkwaardigheden onder de
aandacht bragt, verlaat u plotfeling, zonder zelfs behoorlijk affcheid te nemen; en met den mantel half om de fchou_
ders geflagen, en den hoed fcheef op 't hoofd, formt hij
niet, maar vliegt de trappen af. En wat was toch de reden
van dezen overhaasten aftogt ? Den koelen wereldburger
wordt in zijne maag toegeroepen, dat er voor hem een Vaderland beftaat, waar de roastbeef als Grondwet gehuldigd
wordt , en men met borden petitioneert. Of moet hij zich
nog -van het fchrale fchrijversloon genéren ? 0, dan trooste
hij zich met een denkbeeld, dat zich aan zijne verbeelding,
zoo hij die bezit, onder de fchoonfle kleuren moet voordoen:
dat van 't Luilekkerland!
En nu, Mijnheer de Letteroefenaar, wat zegt Gij van
het bovenftaande ? Hier en daar regt op onzen Polyhistor
aan , niet waar? Maar toch ook nog al gefpaard , en niet
het vel over de ooren getrokken; want waarom zou ik op
het machinale van 't verzenmaken gevit hebben, daar er
buiten dat flofs genoeg voorhanden was ? — Maar waar
mijn opflelletje juist aan U gezonden? Dat hebt-bmnu
Gij aan het veelbeteekenend fireepje en impertinent uitroepingsteeken te danken. Zat er ook misfchien kwaad bloed
bij den Schrijver tegen U, om vroegere teregtwijzing ? Ik
kan het niet gel ooven; de Tafereelen blijken te duidelijk
eerítelingen te zijn. Maar hoe het zij, uw blad, hoewel
anders in ons land nog al zoo tamelijk geacht, fchijtit den
Schrijver niet zeer te verontrusten; al maakt hij op het
einde de voorwaarde, dat de uitgave van verdere nommers
afhangt van de algemeene -goedkeuring,' die dit eerfie zal
hebben weggedragen. Nu zou het mij fpijten; als de Tafereelen , • welker duur toch niet lang kan zijn, door mijn
fchrijven in het niet zouden fchijnen te zijn verzonken. Want,
wanneer ik des avonds, door wat ingefpannen te íluderen ,
te bed liggende den tlaap niet vatten kan, heb ik gaarne
het een of ander van dergelijke foort, hetwelk mijne oogen
zoo tot fluiten dringe, dat ik nog maar even tijd hebbe mijne
lamp uit te doen. * *
-
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OF
HET BRUSSELSCH PLUNDERSPEL VAN 6 APRIL, 1834.

Wat fpel ! — de paarden zijn verkocht,
En de ezels hebben veel vermogt,
Door hun gebalk te laten hooren:
De tijgers zijn aan 't woên geraakt;
De Hel heeft monfters uitgebraakt,
Om Brusfels diepen flaap te Floren.
Reeds uren hebben zij gehold;
Maar eind'lijk komt Vorst Leopold...
Hoe magtig is een Burgerkoning!
Zij zien nog naauw'Iijks zijn gelaat,
Of wijken naar eerie and're ftraat,
En plund'ren daar eene and're woning.
Welk volk! — het zij het paarden koopt,
Of paardenkoopers- huizen Hoopt ,
't Is altijd afval of verdelgen;
En 't rot, dat zich naar Jezus noemt,
Maar Zijne leer in 't harte doemt,
Beítuurt den geest der vrije Belgen.
Men teekent ítaag op akten in,
Of heeft verwoesting in den zin:
't Is tegenwent'len of vernielen.
Kameleons.... neen, zijn zij niet;
Al is het, dat de kleur verfchiet,
Het blijven altijd blaauwe kielen.
De Grooten ijdel, trotsch en dwaas,
Het graauw hun hefboom of hun baas;
Hun baas, wanneer de Priesters fpreken;
Die blijven meester van 't gefpuis,
En alles wordt verplet tot gruis
Bij hen , die d' unieband verbreken.
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Maar, heeft ook de Engelsch-Franfche Saks
Van zulke Grooten veel gemaks?
Wat is er voor zijn' troon te hopen
Van hen, die 't volk eerst dol en gram
Deén worden tegen Nasfau's flam —
Dan tveér voor Nasfau paarden koopen?
De Sonverein komt weer — men ziet
Hem fpreken, maar verflaat hem niet.
Hij wijkt, uit dank voor zijn promotie;
En de Adel, die zijn' Koning hoont,
't Is billijk, dat hem plund'ring loont
Voor zijne blindemans- negotie.
't Is wel niet fireelend voor dien Vorst,
Die zoo veel doen en wagen dorst
Tot welzijn van de brave Belgen;
Dat volk, dat, met de zege in 't oog,
Vol moed naar 't Luxemburgfche toog,
Als onverfchrokken leeuwentelgen!
Naauw heeft de man het Duitsch Verbond
Ontzag geleerd voor zijnen grond,
Herfiel der Belgifche eer verworven,
Of een Verbond van Ed'len maakt,
Dat 't in paleizen bonst en kraakt:
Dáár wordt de boel geheel bedorven.
't Is nogtans beter, dan wanneer
Oranje of Sal'cfen-Weimar weer
Zijn onverwinlijk heer deed vlugten:
Hun magt is voor heel t oproerland —
Der plunderaren onverfiand
Alleen voor weinigen te duchten.
Juich, Koning, juich! uw volksverbond,
Uw troon, uw rijksmagt Baan gegrond
Op meineed, roofgoed, fchrik verfpreiden.
Wat eens begon met plundering,
Krijgt nog door plund'ren fteviging:
Europa gaat dien roem verbreiden.

G
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D.

O Rijm, leen me uwehulp! een woord nog —'k ben geborgen!
R.Leer lijdzaamheid, mijn vriend! kom 'k heden niet,dan morgen.
D.Verwenschte klank,verfchijn! het bloed vliegt mij naar't hoofd.
R. Dat werkt de lauwerkrans; die brand moet wat gedoofd.
D. Nog eens, verfchijn! of'k fmijt mijn lier aan duizend flukken!
R. Dat waar' misfchien niet kwaad —'t zijn dichterlijke nukken.
D. 0 regel, honigzoet! — Hond flechts het flotwoord daar!
R. Hier geldt de fpreuk : „ de laatfle loodjes wegen zwaar."
D. Barbaar! zal dan mijn lied, zoo godlijk fchoon, hier flaken?
R. Hef maar een ander aan, dan zal ik 't beter maken.
D. Een ander? — aan dit fluit hangt heel mijn hart en ziel!
R. En toch blijf ik de baas , hoe fmartlijk dit u viel.
D. Genoeg! 'k zal rjmeloos mijn zangen u doen hooren.
R. Dan wordt het proza, vriend! — vrees recenfenten- oorent
D. Gij tergt mij ! 't werk moet af; de drukpers roept en wenkt!
R. Dat vreeslijk werktuig heeft uw harfens ligt gekrenkt.
D. Nog eens: één klankje flechts , één ademtogt, één woordje!
R. 't Is wel: wat geeft ge mij voor't fineltend harpäkkoordje ?
D. Een lofdicht — wat gij wilt! maar pijnig mij niet meer!
R. Piano, lieve vriend! — gij fchertst wat — fchrijfpen neêr!
D. Ik fchertfen? ach! is 't rijm de ziel niet der gedichten?
R. Zoo fpreekt gij nu, uit nood; ik ken u, fnoode wichten !
D. Wat heb ik dan misdaan? verwierp ik 't rijmwoord ooit?
R. Gij zingt van't dicht'renvuur, maar van mij, rijmwoord, nooit.
D. Dat is nu eens 't gebruik; men mag niet alles klappen!
R. Maar wilt toch den Parnas , met and'ren, op gaan flappen!
D. Ach! al te wreede klank! kocht ik u flechts voor goud!
R. Goud en een Dichter! ... zwijg ! nu liegt gij al te flout!
D. Moet ik, teleurgefteld, mijn zangen dan verbranden?
R. Dan waart gij de eerfte niet: 't zijn dierbare offeranden.
D. „ Le rime est un esclave , et ne dolt gu'obéïr ."
R. Wij zijn niet in de West; Boileau is ver van hier!
D. Wat eischt, wat vergt gij dan ? 'k zal u gehoorzaam wijken!
R. Beken, dat elk Poëet voor 't rijm de vlag moet Eirijken!
D. 'k Beken't! — ach! al te waar! — wat verder; fpreek vrij uit!
R. Beken: der Dicht'ren roem beflaat in 't maatgeluid!
D. Ook goed! (hoe menigvers is brommend, flechts welfprekend!)
R. Beken, dat zonder 't rijm geen Dichter iets beteekent!
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D. Ook dat — nu zij 't genoeg! — verlangt gij nog iets meer?
R. 't Is goed zoo — blijf bedaard! 'k kom morgen wel eens weêr.

Rotterdam.

B. T. L. W.

MAGISTER ARTIS INGENIQUE LARGITOR.

Weet gij, hoe men het danfen leert
In Polen aan de boeren?
Dat nood de moeder is der kunst,
Kan men ook daaruit leeren.
Daar zit heer Bruin in 't digte hok,
Gevloerd met harde fleenen ;
Men flookt een vuur daaronder aan ;
Het kittelt hem de beenels.
't Wordt hem te heet ; hij huppelt, fpringt
En danst al op en neder;
En als hij huppelt, fpringt en danst,
Roert men het trommelleder.
Zoo vaak hij nu de trommel hoort,
Heft hij zich op zijn klaauwen,
En meent het brandt hem als weleer,
Waar 't hem zoo kon benaauwen.
Ik weet niet , of u ook de kunst
Zoo kittelt aan de zolen ;
Maar beter doet gij 't waarlijk niet
Dan Bruintje 't doet in Polen.
Naar het Hoogduitsch.

P.

w. c.

BIJ HET OPTREKKEN DER BELGEN NAAR ONZE GRENZEN.

]Hoe, Belgen! hoe! wilt ge u nog eens met Holland meten!
Hoe! zijt ge Hasfelts flag en Leuvens val vergeten?
Vergeten reeds dien togt , voor ons in roem zoo rijk ,
Voor u een blad te meer in uwe fchandkronijk ?
Vermet'len, keert terug; of, wilt ge uw plan niet (laken,
Laat eerst tot uwe vlugt een' ijz'ren fpoorweg maken!
BARNOUW.
Z.
Mengelw. No. III. bl. 109. reg. 27. flaat onder, lees onzer.

MENGELWERK.
DE GROOTE AARDBEVING TE LISSABON VAN

1755.

(Uit Mr. D A V Y'S weinig bekende Letters on Literature,
en aan dezen , in der tijd, medegedeeld door een
Engelsch Koopman, aldaar woonachtig, en ooggetuige der ramp.)

G

een fchooner morgen , dan die van den eerleen dag
van November 1755. De zon fcheen met vollen luister ;
de ganfche hemel was volmaakt klaar en helder, en geen
het miníle voorteeken kondigde de naderende ramp aan,
die deze bloeijende , rijke en welbevolkte flad verkeerde
in een tooneel van fchrik en ellende , uitgenomen die
weinige oogenblikken, welke naauwelijks eenige tijdruimte
vergunden , om de algemeene verwoesting te ontvlugten.
In den morgen van dien noodlottigen dag , tusfchen
9 en 10 ure, zat ik in mijne kamer, en had juist een'
brief voltooid, toen de papieren en de tafel , aan welke
ik fchreef, begonnen te fchudden met eene zachte beweging, welke mij bevreemdde , daar ik geen wind of togt
befpeurde. Terwijl ik nadacht, wat dit zijn mogt , en
nog volftrekt de wezenlijke oorzaak niet vermoedde, begon het ganfche huis te beven op deszelfs grondflagen;
hetwelk ik eerst toefchreef aan de dreuning van eenige
rijtuigen op de praat, die gewoonlijk om dezen tijd dien
weg langs reden van Belem naar het Paleis ; maar , bij
meer oplettend luisteren, vernam ik een vreemd, ontzettend geluid onder den grond, gelijkende op de doffe
rommeling van den donder in de verte. Dit alles viel
voor in minder dan eene minuut ; en ik moet bekennen,
dat ik nu eenigzins beangst werd, vreezende dat zulks de
voorlooper ware van eene aardbeving, gelijk ik vóór 6 al
jaren op het eiland Madera er eene bijwoonde, die op
dezelfde wijze begon, doch weinig of geen fchade aanregtte.
V
MENGELW. 1834. NO. 7.
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Ik legde nu de pen neder en hond op, voor een
oogenblik in beraad ftaande, of ik zou blijven, waar ik
was , of mij op straat begeven, dewijl op beide plaatfen het
gevaar mij hetzelfde fcheen , en ik mij vleide , dat wij
er met den fchrik zouden afkomen; maar plotfeling werd
ik uit mijne mijmering gefchud door een ontzettend gekraak, zoo geweldig , alsof alle gebouwen in de had óp
eens nederlhortten. Het huis , waarin ik mij bevond ,
werd met zulk een geweld gefchokt , dat de bovenverdiepingen onmiddellijk invielen; en, fchoon mijn vertrek,
op de eerf'ce verdieping, niet gelijktijdig in hetzelfde lot
deelde, werden alle meubelen door elkander geworpen,
zoodat ik niet dan met de grootfee moeite ftaande bleef,
en alle oogenblikken verwachtte te zullen verpletterd worden, dewijl de muren behendig op dc geweldigfte wijze
heen en weder geflingerd werden , zich op verfcheidene
plaatfen openende , terwijl grocte fleenen aan, alle zijden
nederftortten , en de balken der zoldering losgerukt werden. Tot verdubbeling van akeligheid, werd de lucht
op eens zoo zeer verduisterd, dat ik geen enkel voorwerp
konde onfderfcheiden ; het was in waarheid eene Egyptifche
duisternis , ongetwijfeld veroorzaakt door de ontzaggelijke
wolken hof en kalk, door eene zoo geweldige onderst
opgejaagd en verfprcid, alsmede, naar fom--bovenkrig
miger verhaal , door zwavelachtige uitdampingen ; welk
laatfee ik niet heilig kan bevestigen , hoewel het zeker
is , dat ik, wel tien minuten lang, mij als vers ikt gevoelde.
Toen de donkerheid eenigzins begon op te klaren , en
het geweld van den fchok fcheen te bedaren , was het
eerfie voorwerp, dat ik in mijn vertrek ontwaarde, cene
vrouw, op den vloer zittende, met een kind in hare
armen, geheel bedekt met ftof, doodbleek en bevende.
Ik vroeg haar , hoe zij daar kwam ; maar hare ontíteltenis was te groot , om mij iets van haar wedervaren te
kunnen doen begrijpen, en ik was in geene hemming,
om aan nieuwsgierigheid bot te vieren. Ik herinner mij
echter, dat het arme fchepfel mij, in den groothen
angst , vroeg , of ik ook niet dacht, dat de wereld ver-
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ging; ten zelfden tijde klagende , dat zij bijkans flikte,
en mij om Gods wille biddende, haar wat te drinken te
geven. Ik liep naar cone kast , waarin ik eene groote
kruik niet water had ílaan (gij weet , dat het drinkwater te Lisfabon fomwijlen fchaarscli is) ; maar , dezelve
verbrijzeld vindende , zeide ik tot haar , dat er nu niet
te denken viel aan liet lesfchen van den dorst, maar aan
lijfsbehoud alleen , dewijl liet huis elk oogenblik dreigde
in te Horten , en een tweede fchok ons gewisfelijk onder
het puin zou begraven. Ik bood haar mijnen arm , en
zeide, dat ik wilde beproeven, haar naar eene veilige
plaats te brengen.
Altijd zal ik het als eene bijzondere bewaring befchouwen , dat ik op dit pas ongekleed was ; want , ware ik
gekleed geweest , gelijk ik eerst voornemens was , ten
einde bij een' vriend te gaan ontbijten , dan had ik mij
zeker op Piraat begeven , toen de fchok plaats greep ,
even als de overige huisgenooten deden , en waren mij,
gelijk hun , de herfens verpletterd geworden. Ik had
echter nog bedaardheids genoeg behouden, om in te zien,
dat ik in mijn morgengewaad, in een' japon en op muilen , niet over het puin zou kunnen klimmen , en om
een paar fchoenen en een' rok aan te fchieten , de eer.
fte, die mij maar voorkwamen, hetgeen alles was, wat
ik met mij nam, zijnde er geen oogenblik te verliezen.
In dit gewaad vloog ik de trappen af, de vrouw met
mij aan den arm , en wilde mij onmiddellijk naar dat ge.
deelte der Piraat begeven, hetwelk op den Taag uitloopt;
biaar,, den weg derwaarts geheel verftopt vindende door
de nedergeflorte huizen ter hoogte van derzelver tweede
verdiepingen, wendde ik naij naar het andere einde, naar
dezelfde dwarsftraat leidende (de gewone doorgang naar
het Paleis) , en , de vrouw over een' grooten puinhoop
geholpen hebbende , met geen klein gevaar voor ons lè.
ven , fluitte ik, aan den ingang van gezegde dwarsftraat , op een' anderen (leenberg , dien ik niet konde
beklimmen, zonder gebruik te maken van handen en voel
ten tevens , en verzocht haar dus , mij voor een oogenblik
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los te laten , hetwelk zij deed; wanneer, flechts 2 à 3
voet achter mij flaande, een groote brok van een' waggelenden muur haar en haar kind op eens geheel verplet
Een zoo ijselijk tooneel zou, op elk ander tijd -terd!
mij geweldig getroffen hebben ; maar het dringend-ftip,
gevaar, waarin ik zelf mij bevond , om een gelijk lot
te ondergaan, en de vele voorbeelden rondom mij van
dezelfde ellende , waren te fchokkend , om bij dit enkele
.geval flil te ftaan.
Nu moest ik eene lange , naauwe flraat doorworfielen,
welker huizen aan wederzijden vier of vijf verdiepingen
hoog waren, allen zeer oud, voor het grootfte deel reeds
nedergeflort of onophoudelijk nederftortende, de voetgangers op elke fchrede met een' onvermijdbaren dood bedreigende , gelijk er reeds een aantal dood voor mij lagen , of, wat mij nog ellendiger toefcheen , zoo zwaar
gekneusd en gewond, dat zij zich niet konden verroeren , om zichzelven te í edden. Wat mijzelven betreft ,
naardien de dood mij onvermijdelijk fcheen , wenschte ik
alleenlijk , dat op eenmaal een einde aan mijn beflaan
mogt worden gemaakt , en ik niet , met gebrokene ledematen, gelijk deze arme lijders, zonder eenige hulp te
kunnen erlangen, een' langzamen, folterenden dood zou
moeten fterven.
Naardien zelf behoud echter de eerfle wet der natuur
is , werd ik daardoor voor eene werkelooze wanhoop bewaard. Ik vervolgde dus , zoo goed ik kon , mijnen gevaarvollen weg met de uiterfle omzigtigheid, tot dat ik
mij eindelijk , als door een wonderwerk , behouden en
ongekwetst bevond op het breede open plein voor de St.
Paulus -kerk , die weinig minuten te voren was ingeílort, en een groot gedeelte der vergadering levend had
begraven , die gemeenlijk zeer talrijk was , dewijl het
gebouw fond in eene der meest bevolkte wijken der fad.
Hier fond ik eene poos flu, overleggende, wat te doen,
daar ik mij hier nog niet volkomen veilig achtte ; weshalve ik beíloot , over de ruïnen van het westelijk deel
der kerk te klauteren, ten einde den rivierkant te bereiken,
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opdat ik , in gevalle van een' tweeden fchok , zoo ver
mogelijk van de fchuddende huizen mogt verwijderd zijn.
Ik volbragt zulks , fchoon met moeite , en vond daar
een ontzaggelijk aantal volks van beide fekfe en van allerlei rangen en Randen , onder welke ik eenige perfonen
onderfcheidde van de voornaamfle orden der Patriarchale
kerk in hunne purperen tabbaarden en koorkleederen ;
verfcheidene priesters , de altaren ontvlugt in hun pleeggewaad , terwijl zij de mis vierden ; half gekleede dames,
fommige zonder fchoeifel: alle dezen , wien de gemeen
nood derwaarts had gevoerd, als tot eene-fchapelijk
veilige fchuilplaats , lagen op hunne knieën te bidden,
met den doodfchrik, op het gelaat , op de borst flaande , en
onophoudelijk uitroepende: „ Miferecordia meu Dios l"
Te midden van dezen volkshoop kon ik niet nalaten
een' ouden , eerwaardigen priester op te merken in fiool
en koorkleed, dien ik vermoed uit St. Paul ontkomen te
zijn. Hij ging onophoudelijk onder de menigte rond, hen
tot berouw vermanende en pogende te vertroosten. Onder eert' vloed van tranen zeide hij hen, dat God zwaar
beleedigd was door hunne zonden, maar dat, zoo zij de
H. Maagd wilden aanroepen, deze hunne voorfpraak zou
zijn. Men omringde hem van alle kanten, fineekende om
zijnen zegen, en elk achtte zich gelukkig, wien het mogt
gebeuren, slechts den zoom van zijn kleed aan te raken.
Velen hadden kleine houten kruifen en beelden van Heiligen in de hand, welke zij mij om te kusfen aanboden.
Een arme Ier hield mij een St. Antonius voor den
mond; en, toen ik het beeld zachtelijk ter zijde fchoof,
vroeg hij mij , met eenige verontwaardiging, of ik in
geen' God geloofde. Inderdaad, ik geloof, dat menigeen dezer arme, bijgeloovige menfchen , die deze nutte
Rukken houts gered hadden, hunne kinderen lieten-loze
omkomen. Ik zeg dit niet om hen te befpotten of te
befchimpen, o neen ! Ik heb innig medelijden met hen,
en moet bekennen, dat ik nooit aandoenlijker tooneel gezien heb. Hunne tranen, hunne diepe zuchten en jammerklagten zouden het ftugtle hart geroerd hebben. Ik
-
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knielJc met hen neder , en bad even vurig als zij , terwijl ik mijn gebed rigtte tot verhevener voorwerp — tot
Hem alleen , die mijne verzuchtingen om hulp en uit
kon verhooren.
-reding
Te midden van deze onze godsdicnffige verrigtingen
kwam de tweede groote fchok , weinig minder flerk dan
de eerfle, en voltooide dc verwoesting van die gebouwen,
welke reeds veel geleden hadden. De ont(Ieltenis werd
nu zoo groot en algemeen , dat het gefchreeuw en gegil
duidelijk vernomen werd van den
van „ Miferecordia
top van St. Catharina's heuvel, op grooten affland van
daar, werwaarts desgelijks een verbazend aantal menfchen
was geweken ; terwijl wij ten zelfden tijde den val van
de parochiekerk aldaar hoorden, waarbij velen op de plaats
zelve gedood, anderen doodelijk gewond werden. Gij
moogt oordeelen over de kracht van dezen fchok , wanneer ik ti zeg , dat dezelve zoo geweldig was , dat ik
mij naauwelijks op de knieën konde houden ; maar hij
ging gepaard niet eenige omflandigheden , nog ontzetten
dan bij den vorigen. Op eens hoorde ik een' alge -der
kreet „De zee komt;,wij zijn allen verloren!"-men
Toen ik hierop mijn gezigt naar de rivier wendde , te
dezer plaatfe nagenoeg vier mijlen breed , zag ik dezelve
zich opheffen en zwellen op cent onbegrijpelijke wijze ,
dewijl geen wind zich bewoog. In een oogenblik ver
zich , op kleinen affland,, Gene groote wasfa wa--tonde
ters , alsof een berg oprees. Schuimende en brullende naderde zij , en werd met zoo groote hevigheid naar den
oever voortgedreven , dat de meesten onmiddellijk , zoo
ver neogelijk , ten lijfsbehoud , vlugtten , velen werkelijk
weggefleept werden , en dc overigen tot boven de middel , op vrij verren affland van liet hoogt firand, in het
water flonden. \Vat mij betreft, ik kwam te laat, en
ware zeker verloren geweest , had ik niet een' f evigen
balk, die op den grond lag, gegrepen, tot dat het water
in deszelfs bedding terugkeerde, hetwelk, met gelijke fnelheid , terilond gebeurde. Naardien mij nu even veel gevaar van liet water als van het land bedreigde, en ik
!"
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naauwelijks wist , werwaarts te vlugten , nam ik eens
liet bcfluit , om terug te keeren , met druipende-klaps
kleederen, naar het plein van St. Paul. Hier frond ik
ftil , en zag de fchepcn her- en derwaarts geworpen en
geflingerd, als in een' geweldigen form ; fommige, wier
kabels gebroken waren, dreven naar gene zijde van den
Taag; andere draaiden, met ongeloofelijke fnelheid, in het
rond; verfcheidene booten werden het onderstboven gekeerd;
en dit alles , wat het verwonderlijkst fcheen, zonder eenigen wind. 't Was om dezen tijd, dat de fraaije , nieuwe
kaai, met ontzaggelijke kosten geheel van ruw marmer
gebouwd , ganfchelijk verzwolgen werd , met al het volk
op dezelve , daar veiligheidshalve verzameld, en dat
zich met reden daar buiten gevaar mogt rekenen. Gelijktijdig werd een groot getal booten en andere ligte
vaartuigen , voor dezelve geankerd , (alle desgelijks vol
volks , dat daarop de wijk genomen had) verzwolgen ,
als in eene draaikolk, zonder ooit weeg boven te komen.
Van dit laatstgenoemde ongeval was ik geen ooggetuige , dewijl het 3 a 4 fleenworpen van mij af voorviel ; maar het werd mij verhaald, zoo als ik het mededeel, door verfcheidene Kapiteins , op 2 à 300 ellen van
de kaai geankerd , die de ganfche gebeurtenis aanfchouwden. Len hunner zeide mij , dat , toen de tweede fchok
plaats greep , hij de geheele /lad voor- en achterwaarts
zag golven, gelijk de zee bij het oplleken van den wind;
dat de aardfchudding , zelfs onder de rivier , zoo heftig
was , dat zijn groote anker uit den grond werd opgeheven , en dreef (gelijk hij zich uitdrukte) op de opper
dat , terlfond na clezen geweldigen-vlaktedswr;
fchok, de rivier op eens bijkans 20 voet rees, en even
feel weir daalde ; terwijl hij ten zelfden oogenblil ke de
kaai , met den ganfchen toevloed van menfchen op dezelve , zag verzinken , en tevens alle booten en vaartuigen in de nabijheid in die kolk medegefleept , die hij
onderl}elde, dat zich terffond over hen floot, naardien
men nooit wear eenig fpoor van een wrak heeft gezien.
Dit verhaal verdient volkomen geloof; immers het verlies der
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vaartuigen wordt door iedereen erkend, en wat de kaai
betreft , ik begaf mij , ecnige dagen daarna , derwaarts ,
en vond zelfs geene fporen van erne plaats , waar ik zoo
menige aangename wandeling had gedaan , als zijnde dit
het algemeene rendezvous der kooplieden in de koelte van
den avondílond. Alwat ik zag, was een diep water,
op fommige plaatfen naauwelijks te peilen !
Deze is de eenige plek , zoo veel mij bekend is , in
of omf'reeks Lisfabon , die verzonk , offchoon ik , op
verfchillende plaatfen, vele breede fcheuren en fpleten
zag. Doch ik moet een ander zeldzaam verfchijnfel niet
vergeten, mij medegedeeld door een' vriend, die een huis
en wijnkelders had aan gene zijde der rivier. Nadat het
woonhuis eerst geweldig was gefchud geworden, zoodat
het geheele gezin naar buiten vloog , flortte Bene flerke,
hooge rots nabij hetzelve neder; waarop de rivier rees
en daalde op boven vermelde wijze , en zich terflond een
groot getal finalle fpleten op onderfclleidene nabijgelegene (tukken gronds vertoonde , waaruit , gelijk een waterfprong , eene groote hoeveelheid fijn , wit zand , tot
verbazende hoogte, opfpoot. Ilet lijdt geen twijfel, of eene
buitengewone ontroering heeft de inewandcn der aarde
bevangen, om zulke geweldige uitwerkkls to baren; maar
of de fchokl:en waren toe te íchrijvcn aan eenige plotfelinge ontploffing van onderfcheidene , zich vermengende delf1to1Ten , of aan benoten lucht , met geweld uitgedreven , of aan Gene verzameling van onderaardfche wateren, zich een' uittogt banende, is Gode alleen bekend.
Er wordt gcfproken van vurige uitbar1 ingen , ik geloof
zonder grond; hoewel het zeker is , dat velen klaagden
over een' flerken zwavelachtigen reuk , duizeligheid, mis
-felijkhdnmo
ademhaling.
Niet lang was ik op hët plein van Si. Paul geweest ,
toen ik den derden íchok voelde, die, fchoon niet zóó
flerk als de beide voorgaande, evenwel het water wederom even fnel deed op- en afloopen, hetwelk mij tot aan
de knieën klom , hoewel op Bene kleine hoogte ftaande ,
op eenigen afpand van de rivier,, omringd van de puin
ene huizen, die den-hopenvarfcidtushengl
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flag braken. Ditmaal merkte ik op , dat het water zoo
fterk afliep, dat eenige fchepen geheel op het drooge bleven, offchoon op zeven vaam waters. Dit gebeurde herhaalde keeren , zoodat ik begon te vreezen , dat Lisfabon
in hetzelfde lot zou deelen, als de flad Lima in 1746;
en had de plaats open gelegen voor de zee , en ware de
kracht der golven niet eenigzins gebroken door de kronkeling der baai, zoo waren voor 't minst de lagere gedeelten derzelve geheelenal vernield geworden.
Een fcheepskapitein, hier terftond na den lften November aangekomen, verhaalde mij, dat hij den fchok op
nicer dan veertig mijlen in zee zoo fterk gevoelde, dat
hij meende op eene rots verzeild te zijn ; wanneer hij het
dieplood uitwierp en geen grond peilde. De beide eerfie
fchokken waren inderdaad zoo geweldig , dat verfcheidene
ftuurlieden van oordeel waren, dat de rigting der bank ,
aan den mond van den Taag, veranderd was. Zeker is
het, dat een fchip , door het gewone kanaal willende
ftevcnen , zonk; een ander aan den grond ílootte , en
eerst verloren geacht, maar eindelijk afgebragt werd. Een
andere fchok na de genoemden trof inzonderheid de rivier; en eenigen zeiden mij, dat, terwijl zij te paard op
den grooten weg naar Belem zich bevonden , die aan de
eene zijde open ligt voor de rivier,, de golven zoo fnel
opliepen, dat zij verpligt_ waren, in galop, zoo ver mogelijk naar hoogeren grond te rijden, uit vreeze van door
dezelve te worden weggefleept.
Ik bevond mij thans in eenen toeíland , dat ik niet
wist, werwaarts mij te keeren of te wenden. Bleef ik
hier, ik liep gevaar van het water ; begaf ik mij verder
van den oever , de huizen bedreigden mij met verplettering. Eindelijk befloot ik naar de Munt te gaan , een
laag en zeer fterk gebouw,, hetwelk nog weinig fchade
had geleden , behalve aan eenige gedeelten naar den rivierkant. De foldaten , die daar dagelijks de wacht hadden ,
waren allen van hunnen post weggeloopen , uitgenomen
de bevelhebbende Oficier, de zoon eens Edelurans, een
jongeling van 17 of 18 jaren, dien ik aan de poort vond
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(laan. Naardien de grond nog beflendig trilde , en de
plek , waar wij flonden , (20 of 30 voet van de tegen
huizen , die allen waggelden) ons te gevaar--overfland
lijk fcheen , terwijl dc binnenplaats vol water frond ,
zoo begaven wij ons naar Gene vuilnishoogte op dezelve.
Hier verklaarde mij de moedige jongman, dat, al opende
-zich de aarde, om hem te verzwelgen, hij zijnen post
-niet zou verlaten. Aan dc grootmoedigheid van dezen
jongen held had men 't dan ook waarfchijnlijk te danken,
dat de Munt , die toen meer dan twee millioenen fpecie
bevatte , niet geplunderd werd. Vel vijf uren bleef ik
daar; en, hoewel ik mij flaauw gevoelde van vermoeijenis en honger , zijnde nog geheel nuchteren , behield
echter dc angst voor een' bijzonderen vriend de overhand, bij wien ik dien dag zou hebben gaan middagmalen,
en die gehuisd was in het bovenfle deel van een zeer
hoog huis in het midden der flad, en, de landstaal niet
kennende , zich in het uiterfle gevaar moest bevinden.
De zorg voor zijn behoud drong mij dus, tot eiken
prijs , te beproeven , of ik iets van hem konde te weten
komen; waarom ik affcheid nam van den braven Officier.
Naardien het dolzinnigheid zou geweest zijn , het te
wagen , door dezelfde enge flraat terug te kecrcn , uit
welke ik , als door eene bijzondere Voorzienigheid , zoo
gelukkig was ontkomen, koos ik, als den veiligflen weg,
dien over de puinen van de St. Parels-kerk naar den rivier
dewijl liet water nu minder in beweging fchcen te-kant,
zijn. Van daar kwam ik, niet zonder eenig gevaar, op
het groote plein voor het Ierfche klooster van Corpo
Santo , hetwelk , in deszelfs val , een groot aantal volks
had begraven , bijeenvergaderd om de mis te hooren,
alsmede oenigen der monniken. Ik vond de nog overig
-zijnde leden dier broederfchap op gezegde plein, met
droevige blikken op de ruïnen flarende. Ik begaf mij
nu naar de achterftraat, naar het Paleis loopende, maar
vond den weg, naar de hoofdflraat leidende, verfiopt
-door de puinen der Opera , een van de hechtfee en heer
gebouwen van dien aard in Europa , pas voltooid-lijke
,
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met ontzaggelijke kosten; een groote hoop fleenen, elk
van verfclleidcne tonnen zwaarte , bedekte , als 't ware ,
den ganfchen voorgevel van het huis des Heeren B R I si' o w, daar tegenover ; en de Heer w A 12 D , Zijn 1111isgCnoot , verhaalde mij des anderen daags , dat hij , uit
juist den voet op den drempel zette , toen het-gande,
westelijk deel van het gebouw der Opera inviel ; een
oogenblik later , en hij ware verpletterd geweest !
Ik keerde dus terug , en poogde een' anderen weg in
te Haan naar het groote plein van het Paleis , tweemaal
zoo breed als dat van Lincoln's-Inn-Field, aan welks
eene zijde de fchoone kaai gef'aan had, die nu verdwenen was ; maar deze weg was desgelijks verfperd door
het puin van de groote boogpoort. Al de vertrekken,
waar de Koninklijke familie huisde , waren ingeftort , en
zij zelve, zoo zij zich daar bevonden lad, ware onvermijdelijk omgekomen. Ik begaf mij nu naar den anderen poortweg , loopende naar het nieuwe Paleis-plein ,
meer dan achtmaal kleiner dan liet andere , welks eene
zijde de Patriarchale kerk befloeg, die tevens diende voor
Koninklijke kapel , en de andere een prachtig gebouw
in den nieuwflen íäj1, nog niet eens geheel voltooid :
wat de eerf'ce betreft , het dak en een gedeelte der voor
waren nedergeworpen , en het laatfle , in fpijt-muren
van deszelfs hechtheid , was zoo zeer gefchokt , dat al
de deelen uiteengewrongen fchenen. Het plein was vol
koetien, karren , chaizen , paarden en muilezels , door
eigenaars , koetfiers en drijvers verlaten. Adel , burgers
en geestelijken , ten tijde der aardbeving in de kerk vergaderd , vloden in allerijl , werwaarts zij konden , de
altaren, met alwat daar kostbaars voorhanden was , ver
terwijl de arme beesten , die hun noodlot fehe.-latend;
te
gevoelen,
deels gedood, deels gewond , deels on•
nen
befchadigd, aan den honger ter prooije waren.
Van dit plein liep de weg naar het verblijf mijns vriends
door eene lange , fleile en enge firaat. De fchriktoo
neelen , die ik daar aanfchouwde , gaan alle befchrijving
te boven. Zuchten en gejammer alomme. Geen levende
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ziel ontmoette ik , die niet den dood van naaste betrek
dierbare vrienden , of liet verlies van alwat-kingeof
hij nog korts bezat , beweende. Bezwaarlijk kon ik een'
voet verzetten , zonder op dooden of f'ervenden te treden. Hier lagen koetfen , met hunne meesters , paarden
en berijders , als in fcukken gedeeld ; daar moeders , met
kinderen in hare armen ; ginds rijk gekleede vrouwen ,
priesters , monniken , edellieden , handwerksgezellen , of
in der_zelfden toeiland, of nog ílervende; eenigen met
verbrijzelde ledematen, anderen met zware fleenen op de
borst ; genen lagen fchier begraven onder het flijk , en,
vruchteloos kermende tot de voorbijgangers om hulp ,
bleef hun geene andere toevlugt over, dan de dood.
Eindelijk genaakte ik de plaats , tegenover het huis van
mijnen vriend ; maar ach ! het was , even als de omringende woningen , omvergeworpen. Ik moest hem dais
verloren rekenen. Mij bleef niets anders over , dan , met
een bloedend hart, op eigene veiligheid bedacht te zijn,
en binnen een uur tijds bereikte ik het logement van
zekeren MO R L E v, nabij de Engelfche begraafplaats ,
ongeveer eene halve mijl van de Dad, alwaar ik snij nog
bevind, met een groot aantal mijner landgenooten zoo
wel , als Portugezen , in denzelfden jammerlijken toefland, al dien tijd des nachts liggende op den grond,
niet eens binnensdeurs , nagenoeg zonder dekfel voor de
ongenade der nachtlucht, die, om dezen tijd, zeer fcherp
en fnijdende is.
Gij denkt veelligt , dat mijne treurige fcllets hier een
einde neemt. Helaas ! de ijfelijkhedcn van den iflen November zouden gemakkelijk een boekdeel kunnen vullen.
Toen de nacht viel , vertoonde zich een ander tooneel ,
weinig minder akelig dan de alreeds befchrevene. De
ganfche Dad fcheen in brand te flaan ; een brand, zoo
hel , dat ik bij deszelfs fchijnfel gemakkelijk kon zien te
lezen. Zonder vergrooting kan men zeggen , dat de Dad
voor 't minst op honderd verfchillende plaatfen te gelijk
brandde, hetwelk zes dagen aaneen voortduurde zonder
tusfchenpoozing , en zonder dat er eenige pcging gedaan
werd, om den voortgang van den brand te Duiten.
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Die brand verwoestte alwat de aardbeving nog gefpaard
had; en het volk was zoo neerflagtig en verbijsterd ,
dat nagenoeg niemand moeds genoeg had, het te wagen,
iets van zijne have te redden. Elk had de oogen gewend
naar de vlammen, en ílond daar met faille fart, alleen
afgebroken door het gillen en fchreeuwen der vrou--lijk
wen en kinderen , de Heiligen en Engelen om bijiland
aanroepende , zoo dikwijls de grond begon te beven ,
hetwelk dien nacht zoo dikwijls , ja ik mag wel zeggen
zoo beflendig en onafgebroken aanhield , dat de fchuddingen , ' flerker of zwakker , geen kwartier uurs achter
bleven. 't Is mij niet gebleken , dat dit verfchrik--weg
kelijk vuur,, gelijk fommigen willen , veroorzaakt werd
door eenige onderaardfche. uitbarfting; ik geloof veeleer,
dat drie oorzaken, alle gelijktijdig zamenwerkende, van
de ontzettende ramp volkomen redegeven. De 1('C e November is Allerheiligendag , een hooge feestdag voor de
Portugezen, op welken alle altaren in elke kerk en kapel (fommige van welke er meer dan twintig hebben)
verlicht worden met eene menigte waskaarfen en lampen;
deze, de gordijnen en het houtwerk, die met den fchok
terne@rftortten , in brand tickende, deelden dien weldra
mede aan de naburige huizen. Daar gevoed door de keu
namen de vlammen zoodanig toe , dat zulks-kenvur,
ligtelijk de ganfche (tad konde verwoest hebben , al had
ook geene andere oorzaak medegewerkt , vooral dewijl
het vuur niet gebluscht werd. Maar,, hetgeen men bezwaarlijk zou gelooven , zoo de zaak niet bekend en algemeen bevestigd ware, is, dat eene bende verharde booswichten, die gevangen zaten, en door het vallen der
kerkermuren bij den eertien fchok hunne vrijheid bekwamen, ijverig bezig waren, om de woningen in brand te
(eken , die nog eenige kans hadden, om der algemeene
verwoesting te ontgaan. Ik bevat niet , wat hen tot dit
helsch bedrijf konde aanfporen , ten zij om den fchrik
en de verwarring nog te vergrooten , ten einde des te,
veiliger te kunnen (telen. Maar,, er beflond inderdaad
geene noodzaak, om die echt duivelfche moeite te doen„
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dewijl de ganfche flad, vóór dat de nacht inviel, zoo geheel verlaten was , dat ik niet geloof, dat eenig fchep.
fel achterbleef, behalve die gevloekte fchelmen. 't Is
echter waarfchijnlijk , dat fommigen hunner nog andere
beweegredenen buiten delen hadden , dewijl een van hen
in 't bijzonder , gegrepen zijnde, (men zegt liet was een
Moor, tot de galtijen verwezen) aan de galg bekende
dat hij het Koninklijk Paleis in brand geftoken had met
eigene hand , ten zelfden tijde roemende op zijne daad,
en met zijn' jongilen fuik verklarende , dat hij hoopte
de ganfchc honinklijke familie in de vlammen te hebben
doen omkomen ! Men meent insgelijks algemeen , dat liet
huis van den Heer B R I S TO w , een zeer Clerk gebouw,
op hechte fleenen gewelven opgetrokken, en dat de fchokken
zonder groote fcliade had verduurd , naderhand op gelijke
wijze vernield werd. In 't kort , de brand , op welke wijze
dan ook, heeft de gan['chc flad verwoest , voor 't minst
alwat groot of kostelijk in dezelve voorhanden was.
Met betrekking tot de gebouwen werd opgemerkt ,
dat de hechtflc , over 't algemeen , liet eerst bezweken. Alle parochiekerken, mannen- en vrouwenkloosters , paleizen en openbare gebouwen , benevens een ontelbaar aantal bijzondere gebouwen , werden of omver
jammerlijk gehavend, dat liet uiterst-geworpn,fz
gevaarlijk was , dezelve voorbij te gaan.
Het geheele getal van menfchen, die omkwamen, wordt,
naar de laa; ffe /chatting, berekend op sneer dan zestigduizend; en , hoewel de fchade bij geene mogelijkheid
fé ramen valt, kunt gc u daarvan eenig begrip vormen,
wanneer ik u verzeker, (lat deze uitgebreide en welva
thans niets meer is dan een groote puinhoop ;-rendfla
dat de rijke en de arme nu op ééne lijn ílaan; dat duizende
huisgezinnen, den dag te voren in ruimen doen gezeten,
nu in de velden rondzwerven, aan alles gebrek lijden
niemand vindende , in Raat om hun eenigen-den,
onderhand te verleenen.
Weinige dagen na het wijken van den eerflen fchrik ,
waagde ik het wederom , ter (tad in te gaan , langs de
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minst gevaarlijke wegen, welke ik kori uitdenken, ten
einde te ontdekken, of er mogelijkheid was, om nog iets
van mijne bezitting te redden ; maar dc ruïnen waren
door den brand zoo zeer vermeerderd, dat ik niet alleen
niet in that was , om de plek , waar het huis gellaan
had , te vinden , maar zelfs dc flraat niet kon onderfcheiden , te n idden van de bergen (teen en (l ijk , die aan
elke zijde zich verhieven. Eenige dagen later begaf ik
mij wederom derwaarts, verzeld van veríchcidene dragers,
die , door langdurig zwerven in dit gedeelte der (lad ,
welbekend waren met de gefieldheid der bijzondere hui
behulp vond ik eindelijk de plek uit;-zen.Mtdrlv
maar ik werd welhaast overtuigd, dat, buiten het gevaarlijke van dusdanige onderneming, liet graven naar
eenig voorwerp daar ter plaatfe de kosten nimmer zou
kunnen opwegen; en wat mij verder bewoog de zaak
geheel op te geven , was een blik op de nog rookende
puinen, die mij ten volle overtuigde, dat al datgeen,
waarop ik den meesten prijs (telde , onherftelbaar door
het vuur verflonden was.
Beide keeren , dat ik dit vruchteloos onderzoek deed,
maar inzonderheid de eerfile maal, gaven de doode lig
zulk een' ondragelijken flank van zich, dat ik-chamen
bijna flaauw viel; en, fchoon ik zulks daarna niet zóó
erg vond, deed het evenwel op mij eene nog heilloozer
werking, daar het mij de koorts op Jen hals haalde,
van welke ik echter, Gode zij dank, fpoedig hertelde.
Dit maakté mij vervolgens omzigtig in het vermijden van
folnmige plaatfen, waar die (tank zoo geweldig was, dat
men eene befinettelijke ziekte duchtte. Een heer zeide
mij , dat hij , eenige dagen na de aardbeving naar de flail
gaande, op de (traten verfcheidene lijken zag liggen, zoo
fchrikkelijk misvormd , dat hij ondertl:elde , dat dit het
werk van uitgevaste honden was ; andere half verbrand ;
eenige als geroost; en dat dezelve op fommige plaatfen,
met name digt bij de kerkdeuren , in groote hoopen als
't ware opeengeftapeld lagen. Oordeel over de ontzettende vernieling van menfclienlevens uit het enkele voor-
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beeld, dat ik zal aanhalen: Er was een hooge, gewelfde
doorgang, gelijkende op eene onzer oude fladspoorten, tegenover den westelijken ingang der hoofdkerk. Ter linkerhand ítond de vermaarde Si. Antoniris -kerk, en ter regter
eenige huizen van bijzondere perfonen , verfcheidene verdiepingen hoog. Het plein , door al die gebouwen omgeven, zal dat van een onzer finalfie te Londen niet veel
te boven gaan. Op den eertien fchok vlugtte een aantal
menfchen , toen het gewelf doorgaande , naar het midden
van dit plein ; die in de beide kerken , voor zoo verre dit
hun mogelijk was, deden hetzelfde: in dat oogenblik
ítortten de gewelfde doorgang en de voorgevels der beide
kerken en aangrenzende gebouwen, alle door het plotfelinge geweld van den fchok tot elkander buigende, neder, en
begroeven alle levende zielen, die daar opeengepakt Honden !
Ziehier, waarde vriend,, een eenvoudig, maar onvolledig
verhaal van dit verfchrikkelijk Oordeel, hetwelk een' zoo
diepen indruk op mijnen geest heeft achtergelaten', dat ik
dien nimmer zal kunnen van mij weren. Ik heb al mijn
geldelijk vermogen verloren , en geene andere kleederen ,
dan die ik aan mijn lijf heb ; maar wat mij het meeste
fmart , is het onherflelbaar verlies mijner boeken en papieren. Hetgeen mijne tegenwoordige verlegenheid nog vergroot , is , dat die vrienden en bekenden, welke met mij
het leven er af bragten , en tot welke ik in elke andere
omilandigheid mijne toevlugt zou hebben kunnen nemen,
thans in denzelfden ellendigen toeftand zich bevinden.
Maar,, hoe veel ik verloren en geleden hebbe , mag ik mij
niet aan wanhoop overgeven , maar ben ik veeleer den
vurigfien dank verfchuldigd aan den Almagtige , die, te
midden van zoo dreigende gevaren, waarvan zoo vele
duizenden als flagtoffers vielen, zoo zigtbaar mijn leven,
fpaarde; en die zelfde Voorzienigheid zal, vertrouw ik,
mij voortdurend befchermen , en mij den weg en de middelen aanwijzen , om al mijne tegenwoordige bezwaren
te boven te komen.
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(Vervolg van bl. 285.)
De Broederfchappen, of I7ereenigingen van Getuigen.
De Tapkey.

T e Nancy leefde een jong Franschman , met name
die bij eenen boekdrukker werkte, en van
het geringe loon , dat hij verdiende, zijne oude moeder
onderfteunde. Meermalen had by op het einde der week
flechts eene kleinigheid of ook wel niets te ontvangen,
dewijl er gebrek aan werk was. B L 0 N D E L en zijne
moeder moesten dan honger lijden. Nu hoorde hij , dat
er in Amerika veel gelds te verdienen was. De jongeling leerde dus vlijtig een weinig Engelsch , en ging
fcheep naar Boston. Hier vond hij fpoedig werk voor
negen dollars in de week, en men betaalde hem zelfs
eene halve maand vooruit. B L o N D E L zond het geld
terstond aan zijne moeder,, en hij mogt thans hopen ,
haar nog verder te onderfleunen. De jongeling werkte
onvermoeid dag en nacht , maar kon nooit de veel te
groote taak afdoen , welke men hem oplegde. Toen de
eerile maand verftreken was , werd er afgerekend, en
nu beweerde de baas , nog drie dollars van B L o ND E L
te vorderen te hebben wegens verzuimden arbeid. Om
deze te. verdienen, verbond hij zich weder voor eene
maand. Hoe meer hij zijne vlijt verdubbelde, des te
hooger dreef de boekdrukker zijne eifchen. Na verloop
van vier weken betaalde dezelve aan B L 0 N D E L tien
dollars , en kortte het overige hem weder , onder voor
verzuim. Deze fom nu was op verre na-wendflva
niet toereikend , om het kostgeld voor de twee maanden
te betalen. Ton ging de jonge drukkersgezel naar het
Geregt, en verzocht om befcherming tegen zoo onverdiende behandeling. De regtshandel duurde zes weken ,
AIENGELW. 1834. No. 7.
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en de vreemdeling verloor het pleit , dewijl hij geene
fchriftelijke overeenkomst kon toonen, en er niet bepaald
was , hoe veel en hoe lang hij eiken dag zou arbeiden ,
daar de drukkersgezellen niet , als daglooners , aan uren
gebonden zijn, maar dikwijls ook bij nacht werken.
B L O N D E L moest de geregtskosten en beide Advocaten
betalen. In opregtheid des harten gaf de jongeling, onder eenen vloed van tranen, zijn onvermogen te kennen;
doch het mogt niet baten. Hij werd in verzekerde bewaring genomen , en voorts geregtelijk bij openbare veiling aan den meestbiedenden toegewezen, om voor gemaakte fchuld dwangarbeid te verrigten. Zoo kwam hij,
nagenoeg als flaaf, in dienst van een' uitgever van nieuwspapieren, en moest hier werken, tot dat de fchuld afgedaan zou zijn. Na anderhalf jaar zag hij zich weder op
vrije voeten , en toen bragt een nieuwelings aangekomen
Iandsman hem het treurige bergt, dat zijne brave moe=
der in ellende was omgekomen. De achttien dollars ,
welke B L 0 N .n E L haar door middel van eenen wisfel
had overgemaakt, waren haar niet van nut geweest, omdat niemand denzelven had willen accepteren. Zoo heeft
mine moeder dan toch mijnen goeden wil gezien , dacht
B L o N D E L, en ging naar de Bank, alwaar hij_ de achttien dollars voor den wisfel had gebragt. Hij vond het
huis gefloten , en het uithangbord was weggenomen.
B L 0 N D E L klopt vrij hard op dc deur. Een Neger
opent dezelve , en vraagt : „ MTat wilt gij ?" — „ Ik
wil naar Master DOODLE ," roept B L 0 N D E L, en
dringt door tot in de oude fchrijfkamer. Eene lange,
met fpijzen en flesfchen bezette tafel flond "daar in plaats
van het kantoor,, en bovenaan zat Master D 0 0 D L E,
omgeven van de zijnen. Deze man was een van de voor
deelhebbers in de Bank en het huis zijn eigen--namile
dom. Toen B L ON D E L zijne belangen te kennen had
gegeven , fprak D o o D L E tot hem : „ Ik doe geene zaken meer. De Phoenix -Bank is vóór drie maanden . ge
heeft voor zes ten honderd met de fchultl--fpronge.M
eifchers afgerekend. Wend u tot het Geregt , knaap !
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om uwe achttien dollars , zoo het niet te laat is , en
laat mij in vrede eten. De kerel flaat zoo geweldig op
de deur,, alsof men van zijne ellendige achttien dollars
het ganfche huis gebouwd had." — „ Nu , Heer Phoenix DO O D L E ! wel bekome het u ; maar uw flerfuur,
dat eens zal komen, benijd ik u niet." — „ Regt zoo,
mijn goede nian ! benijd niemand , en zie , dat gij eerlijk
door de wereld, komt. Vaarwel !" B L 0 N D E L hoorde
niet meer. Als droomend liep hij door de firaten , tot
dat de honger hem wekte. Radeloos wrong hij de handen en bleef (laan 'met natte oogen, wanneer hij eens
een' duchtigen flag op den fchouder voelde : „ Hei,,-klaps
vriend !" dus fprak hem een flevige Ierlander aan;
„ waarom zoo treurig ? Ik wed , dat gij van middag nog
niet gegeten hebt." Dit was het eerfte vriendelijke woord,
dat B L 0 N D E L in Amerika hoorde , en het werkte
krachtig op zijn gemoed. „ Ik zie , dat ik het geraden
heb ," voer de Ier ira eene korte poos voort , „ en gij.
zult u in mij niet bedrogen hebben. Volg mij." — Zij
gingen in eene nabijzijnde gaarkeuken, alwaar zij tien
mannen vergaderd vonden. „ Hier zijt gij in het eerbare
gezelfchap der twaalf Getuigen -Apostels ," fprak nu de
leidsman tot B L O N D E L : „De twaalfde ontbreekt. Hij,
heeft heden zijn vonnis gekregen en zijn nieuw verblijf in
den tower moeten betrekken. tikij willen zien , dat wij
aan de eerlijke Tankey dezen nieuwen kostganger fpoedig weder afnemen. Evenwel moet intusfchen zijne plaats
vervuld worden. Wilt gij Getuige zijn ?" — „ Ge
waarvan ?" — „Van alles , zoo dikwijls men-tuige?.
u noodig heeft. Drie dollars is de vaste prijs voor het
minfee ; netelige zaken echter , wanneer b. v. de hals er
mede gemoeid is , brengen zoo vele honderd aan. De
flraat, alwaar het geregtshof zitting houdt, is onze werk
Daar bevinden wij ons van des morgens negen-plats.
tot twaalf ure. Het overige van den dag brengen wi,^
hier genoegelijk door , en praten ons de grillen uit liet,
hoofd. Nog heden, zoo gij wilt, wordt gij. onder ons,
opgenomen en geeft een 4postelm'aal. Dat kost u twin-
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tig dollars , en die betaalt gij gemakkelijk, als ze u
in handen komen. Nu , wilt gij de onze zijn ?" — Na
Benige oogenblikken van ílrijd bewilligde B L 0 N D E L in
den voorslag , dewijl hij geen ander middel zag, om zoo
veel te winnen , dat hij de kosten voor zijne terugreis
zou kunnen beftrijden. Nu werd den nieuwen Apostel
een klein rood manteltje omgehangen , een vaandel over
zijn hoofd gezwaaid, en hem, onder den naam van L UK A S , de waardigheid van Getuige verleend.
Zoodanige Apostelfchappen zijn er in elke f'ad , het
ganfche land door. Zij kennen onderling elkander,, en
verplaatfen ook , naar gelange der omílandigheden , de
leden van de eerre maatféhappij in de andere. Soms ver
zich wel zes, acht of tien zulke broederfchap--enig
pen vóór een regtsgeding , en even zoo vele daar tegen,
zonder dat derzelver onderlinge goede verflandhouding
daardoor gehoord wordt. Elke Apostel- of broederfchap
beheert hare eigene geldmiddelen , en ieder Apostel ver
zijn werk van Getuige op zijne beurt; doch over-rigt
teedere get uigenisfen , gelijk dit niet een in dat vak eigen
kunstwoord genoemd wordt, houden de leden eene,bepaalde beraadílaging , en de zaak moet met eenparigheid
van hemmen doorgaan. Zoo heeft althans B L 0 N D E L
zich laten verluiden, en het ware te wenfchen, dat daarvan
meer openbaar mogt worden. Dit intusfchen weet ieder,
die in de Véreenigde Staten verkeerd heeft, dat er zoodanige Genootfchappen beftaan. Die zoogenaamde getiiigen loopen iemand op ftraat aan, en dfngen zich op.
Zoo kwam zelfs , in de eeríte dagen van ons verblijf,
een makelaar bij ons , dewijl hij gehoord had, dat mijn
man länderijen wilde koopen, en hij bragt twee getuigen
mede, die voor zes dollars met een' geregtelijken eed wil
bezweren, -dat -zij mijnen man -reeds vóór vijf jaren in-den
Amerika gekend hadden, ten einde hij alzoo terfl:ond het
burgerregt mogt kunnen verkrijgen. In gemakkelijke gevallen van dien aard moest B L 0 N D E L de eerde proeven van zijne bekwaamheid geven.
De Getuigen -broederfchap fchijnt een noodzakelijk kwaad
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in dit land te zijn, waaraan de niet zeer bemiddelde eerlijke man zich wel eens tegen zijnen wil moet onderwerpen , om , wanneer men flechts iets van hem meent te
kunnen halen , groote plagerijen te ontgaan. Veel tijd ,
wenigen dollar en verdrietige uren heeft het ons gekost,
dat wij een middel verfmaadden , htt.welk hier overal
hechts als een zet in het fchaakfpel wordt aangemerkt.
Meermalen komt men dus in ílerke verzoeking, om er
gebruik van te maken. Toen b. v. mijn echtgenoot een
huis gehuurd had, en hetzelve juist door ons betrokken
was, ontílond er brand-alarm in onze buurt. Daaraan
reeds gewoon , hielden wij ons rustig en flit , even als
onze geburen. Daar kwamen plotfeling de fpuiten aan,
fnellen en begonnen ons huis te befpuiten. De fptiitgas,
ten drongen in onze woning. Vat wij daartegen ook inbragten , het mogt alles niets baten. Wij moesten dus
lijdelijk ons gedragen, en flechts liet mogelijke doen ,,
om ons huisiaad te beveiligen. Op een loos brandgerucht was onze woning beflormd, en evenwel ontvingen
wij den volgenden morgen een bevelfchrift , om vijftig
dollars voor bluschkosten te betalen, of te bewijzen ,
dat de fchoorfleen ten minfle vó6r eene maand geveegd
was geworden. In het ganfche huis had nog geen licht ge .
brand; er was niet gellookt, en de keukenfchoorfleen twee
dagen te voren geveegd geworden. Wij hadden het nommer van den Neger, welke dit werk verrigtte, aangeteekend. De fchoorfleeni^eger ontvangt voor zekere fom dit
nommer van de Regering , en moet hetzelve op de muts
dragen. Nu zou men denken, dat het genoeg ware,
dit nommer op te geven. Maar te New -lork is het niet
alzoo ;, men moet naam en woonplaats van den Neger ook
kunnen opgeven , of twee getuigen hebben. Onze meid
was juist niet te huis , en de kinderen fliepen , toen de
Neger zijn zoontje in den fchoorfteen deed klimmen.
Daar hielp dus niets , dan getuigen , welke ook ongeroepen , en wel, in de ellendige kamer zelve , alwaar het
geregtshof zitting houdt, zich voor zes dollars aanboden, om door eenen eed onze vrijfpraak te bewerken.
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Mijn man echter, met een goed geweten op de regtvaardigheid zijner zaak vertrouwende , wachtte gerust op de
uitfpraak der regtbank , en keek intusfchen , tot tijdkor
aankondiging van eene brandwaarborg-maat--ting,opde
fchappij. „ Gij zoudt wél doen ," fluisterde hem de
`Griffer toe, „ u in deze bank te laten verzekeren." —
Dat wilde ik juist doen ," hernam mijn man. De uit
volgde fpoedig. De boete werd op dertig dollars ver -fprak
dus fchijnbaar ons nog eenige gunst bewe--minder,
zen, welke wij waarfchijnlijk aan dc toegezegde deelneming in de waarborg -maatfchappij te danken hadden.
De oorfprong dier Getuigen -genootfchappen fchijnt in
den Staat Mas/achufetts gezocht te moeten worden, van
waar het zoo zonderlinge gild over geheel Noord-Amerika zich heeft verfpreid. De bewoners van dezen Staat
werden door de Enkelfehen, ten tijde van den Vrijheidsoorlog, fpottenderwijze,, pankey -Doodles (domme kinkels) genoemd; en zij regtvaardigen deze benaming,
wat het uiterlijke aangaat, maar zij zijn inderdaad flimme
lomperds, en een Sankey- f}reek is zoo veel als listig
bedrog, daar het woord yankee voor gelijkluidend met
bedrieger wordt gehouden. Men beleedigt eenen Amerikaan ook niet, als men hem Tankee noemt; hij zal
ten • hoogíle met zekere zedigheid dezen titel afwijzen.
Dat men hein voor gaautiv en doortrapt jlim houdt ,
ftreelt zijne eigenliefde , en de aangrenzende Staten , als
Rhode-Island, Connecticut, Vermont, New-Hampshire
en een gedeelte van Nerv -To rk , rekenen zich reeds eenigermate onder de Tankey. De Tankee-Doodle, oorfpronkelijk een door de Engelfchen in den oorlog tegen de
Amerikanen vervaardigd fpotlied op de inwoners van
Mas/achufetts, is overal in dc Vereenigde Staten een geliefd volkslied geworden, dat voor een Amerikaansch
oor iets ftreelends heeft, dewijl er herinneringen van den
ftrijd voor de vrijheid mede verbonden zijn'. Bij eene wapenfchouwing wordt de Tankte- marsch gefpeeld. is erb ns
een groot gezelfchap , zoo begint eene jonge Lady haar
klavierfpel met den Tankee-Doodle. Reist een nieuwver,

,
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kozen Prefident door de Staten, zoo verwelkomt men
hem met een Tankee-Doodle. Wordt .een prachtig .feest
gegeven, zoo als in 1825 bij het bezoek van L A--mal
F AYE T T.E en in 1831 bij den terugkeer van w A sIiINGTON IRV ING, de Tankee-Doodle wordt gefpeeld, terwijl de gasten aan tafel zitten. Is een Italiaansch Opera- gezelfchap naar Amerika verdwaald geraakt,
en heeft een ondernemer van eenen fchouwburg den moed
gehad, aan hetzelve cenige voorílellingen toe te flaan,
zoo belooft hij , om zijne onkosten te dekken , tot befluit van elke reprefentatie , den Tankee-Doodle te zullen
laten fpelen.
Onder het voorkomen van domheid verbergt de Tankee
zijne flimheid. Niets evenaart het drieste indringen, waardoor hij de zaaken van een' ander' uitvorscht ; en van
de onbefchaanldheid , waarmede die zoogenaamde lomperd
of kinkel zijne fchelmflukken foms uitvoert, kan men
bezwaarlijk zich een denkbeeld maken. Geen Gascogner
zal meer pogchen , geen jood beter woekeren ; ieder
Tankee is een Advocaat, in den flmerikaanfchen zin
des woords ; dat wil zeggen , een zwwetfer. Men fielt
zelfs roem in guitenßreken en durft er mede pronkeià.
Tot een bijna ongeloofelijk ftaaltje hiervan deel ik den
volgenden brief mede , welken ik , in den winter van
1832 , in den Pittburgnfchen Evening-advertifer heb gelezen. Tot beter verfland van denzelven meik ik vooraf
nog aan , dat de varkenshammen , om op zee te beter
voor bederf bewaard te blijven , in linnen genaaid en dik
•met kalk overftreken in den handel komen. De brief
luidt aldus :
„ Beste Heer ! Uwe talrijke lezers in alle Staten zullen niet genoegen een' nieuwen Tankee-(beek vernemen ,
waarvan ik de bekendmaking aan het publiek , bijzonder
aan mijne landslieden en aan mijne vele hooggeëerde vrienden , meen fchuldig te zijn , dewijl zij zeker mij erken
zullen betoonen, en hunne tickets (flembri.efjes)-telijkhd
bij de eerfle verkiezingen , zoo zij eenen B R U T US
noodig hebben , daarnaar kunnen itlrigten.
,
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„ Toen ik den vorigen herfst naar het westen reisde ,
om gelden voor verkochte ftroohoeden te innen, 'was ik
zoo gelukkig, ruim twintigduizend dollars (P) in klinkende munt te ontvangen. Dit bragt mij in eene goede
luim, en ik beíloot , op de terugreis niet ledig te zijn.
Daarom vertoefde ik eenige dagen in Cincinnati, ten
einde mij de fpreekwijzen en manieren der varkensfIagers
eigen te maken. Daarna begaf ik mij naar eene volkplanting van Duitfchers en kocht hun hout af,, onder
beding, dat het mij, in den vorm van varkenshammen
bewerkt , geleverd zou worden. De goede Duitfchers ,
welke reeds jaren lang gearbeid hadden , zonder ooit geld
te zien, getroostten zich gaarne die moeite; en zoo had ik
weldra eene fcheepslading bijeen. Mijne houten hammen
werden ingenaaid en gekalkt, als gewoonlijk, en nu ging
het den Ohio gelukkig op tot aan Pittsburg. Daar kwamen de opkoopers , en hoe dommer ik mij hield , hoe
meer zij drongen. Zij zouden gezworen hebben , dat ik
buiten den flagerswinkel en de rookkamer nergens geweest was, dan in het bedehuis. Op deze wijze gelukte
het mij , mijne blokken hout zeer goed aan den man te
brengen. Zag de kooper zich bedrogen, hij kon toch
niet zeggen, dat ik hem bedrogen had ; neen , daarvoor
beware mij God ! Men leze en oordeele. E en opkooper van Neiv-2"ork flapte op mijn fchip , terwijl ik daar
zoo alleen zat en met voortreffelijke ham mijn ontbijt deed: „ Hoe veel vraagt gij voor ruwve hammen ,
vriend ?" — „ Ik verkoop geene hammen; maar wilt
g ij met m ij ontb ten , zoo zit g j welkom." -- „ Zeer
gaarne; laat eens proeven. Maar wat verkoopt gij dan
toch ?" — „ Ik heb de ganfche lading te koop; daar,
die twaalfhonderd fluks....." — „ Gij wilt de hammen dan toch yerkoopen ?" — „ Dat zeg ik niet,
Heer!.... Jlechis de ganfche lading." — „ .firme
(*) Wanneer een Tankee van zijn geld fpreekt , kan men
veilig aannemen, dat hij het quadraat -tal der eigenlijke fom
opgeeft, terwijl de overige Amerikanen Hechts met tien ver
-menigvuld
bij dergelijke opgave.
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jongen ! g ij zit zeker voor de eerfile maal hier ?" —
„ Dat geloof ik , Heer !” -- „ Gij meent misfchien ,
dat uwe hammen te veel voor 'mij zin ?" — „ Dat
geloof ik niet ; maar de ganfche lading...." --- „ Om+
kort te gaan, vat kost de lading, ,2ankee ?" — „ Zes
zeg ik , en niet anders , Heer !" —-honderlas,
„ Ik neem de lading." De koop was gefloten. Met
de eerde huurkoets , die ik aantrof,, reed ik weg. De
'opkooper kan zich nu den geheelen winter in zijn kantoor te New-lork warmen bij mijne blokken. Ik ben ,
met de grootíte hoogachting,
Op mijne doorreize naar
Philadelphia, den 4 Dec. 1832.

Uw allergehoorzaamfte
E. N. Esq." (*)

Men ziet uit het bijgebragte voorbeeld, hoe fchadelijk deze wanbegrippen voor het volkskarakter kunnen worden.

(*) Esquire (fchildknaap) is, gelijk men weet, eene foort
van adellijken titel, ongeveer overeenkomende met het'Duitlèhe
von. Dezen eernaam nu voeren in de vrije Staten van NoordAmerika meer perfonen , dan in alle de landen van Europa
zamengenomen.
(Het vervolg Hierna.)
'T GEEN DAT ER GEWEEST IS, HETZELFDE ZAL ER ZIJN;
EN 'T GEEN DAT ER GEDAAN IS , HETZELFDE ZAL

ER

GEDAAN WORDEN: ZOODAT ER NIETS NIEUWS IS
ONDER DE ZONNE.

Pred. I: 9.

(Letterlijk overgenomen uit het werkje: De Kerk in Nederland
befchou:vd, en tot Bekeering vermaand, door J 0 A N VAN1 EN H O N ER T, T. H. S O O N, Dr. en Prof. der H. Godg.
en Kerk. Gefch. in de Holt. Univerfiteit, en Bedienaar des H. Evang. te Leiden, enz. Te Leiden, hij
S. LUCHTMANS EN SOON.

1746. kl. 8vo.)

T iet alleen worden vele en oude, in den HEER ontfapene
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Leraars, door welker dienst vele Kinderen in Heerlikheid
fyn ingeleid, thans, wanneer men hunne nagelaten Predikatien leeft , door de Invoerders , Voortplanters , en Aanhangelingen der fteeds veranderende Mode fwaarlik gehoond en
verworpen: maar men fret menigmaal dat één en defelve
Leraar, van de ééne tot de andere, en van daar wederom tot
eene andere Gemeente overgaande, foo dikwils moet een ander Leraar worden, als hy eens anderen Volks Leraar wordt;
fig naar de Mode, die by vindt, foo Peer fchikkende , dat hy
felvs , om fyne verandering ten levendigften te tonen , de
grootfte Vyand worde van de geenen, met welken hy pleeg
te heulen , en de grootlie Vriend van de geenen , die by pleeg
te laken. En dus verandert men, in dit opfigt, foo dikwils,
als de Eigenbaat, in het foeken, verwágten , en verkrygen
van nieuwe bevorderingen , dit, naar de vlagge , die men in
het oog houdt, fchynt te vereifchen.
Dat is niet vs Kvpiw, maar wel r9 Kc ip 5 ovXEveiv. 't Is ,
feg ik, niet den HEERE (i) , maar den Tyd te dienen. Welke
is dog de vrymoedigheid defer Menfchen by God, terwyle
hunne harten hen hierover veroordeelen (k)? Welke is hunne
vveylleid in den HEER, terwyle fy fig foo onder de magt van
andere Menfchen, welken fy locken te behagen (1), laten
brengen (m) ? En hoedanigen fyn dog de Menfchen, van
welken fy fig, uyt enkele hovaardye , laten overheerfchen ?
Syn het de verftandigfte, befcheidenfle, en vroomíie Toehoorders ? Neen! Want defen fyn niet eigenunnig; niet fcheurfiek ; niet heerfchfugtig ; en niet dwingagtig : wetende en bevindende, dat de Wysheid, die van boven is, ten eerflen
fuyver fy, daarna vreedfaam, befcheiden, gefeggelik, vol van
barmhartigheid , en van goede vrugten , niet partydelik oordeelende, en ongeveinsd (n). Hierom Piet men ook, dat de
Menfchen, die het voorregt hebben van dus beheld te fyn,
nooit fcheuringen maken of voeden : maar fy betreuren defel
en locken fteeds de breuken voortekomen , en te helen -ven, ;
wetende'hoe goed, en hoe lieffelik het fy, dat Broeders ook
te famen wonen (a), en dat dus de Broederlike Lievde blyve (p), nademaal de HEER ter plaatfe, daar dit gefchiedt,
(k) 1 .Tok. III. 20.21.
(i) Rom. XII. 11.
(1) Gal. 1. 10. (m) 1 Cor. VI. 12. @z) .Jac. III. 17.
Cor. XIII. 4-7. (o) Pfal. CXXXIII. I.
(p) Hebr. XIII. 1.
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den Segen en het Leven gebiedt, tot in Eeuwigheid (q). Doet
men het dan om de meereenvoudige en lateraankomende Toehoorders, die als foodanigen wel willen bekendflaan en behandeld worden ? Neen! Want dele Menfchen fyn doorgaans , in
betrekking op de dingen, die geeflelik fyn , nederig en klein gevoelende van Ggfelven : hunne keule, in de verfcheidenheid
van de Dienaren des Woords , en van derfelver Gaven ,
foo oeffenende, dat fy niemand hunner, om hunne byfondere
keule, veragten; maar wenfchen en bidden met elks Talent
vrugttedoen; onder elks Voorbede gefegend te worden; voor
elk hunner, en voor de Gemeente van Gods Gunítgenoten ,
te bidden ; hen allen veelteagten in de Lievde , om hunnes
werks wille; en fig dan by uytnemenheid vermakende, wanneer fy nieuwe win(t, of beveiliging van vorige winá, voor
hunne koflelike Sielen vinden. Doet men het dan om Joden ,
Heidenen, en Papiflen te bekeeren , en om de Proteflantfche
Cbriflenen , die van ons verfchillen , tot ons te lokken?
Neen! Want delen , verre van hierdoor getrokken te worden, worden hierdoor afgefchrikt. En wy felvs, verre van
hierdoor te vermeerderen, worden hierdoor verminderd. Want
gelyk wy tot de geenen, die'altoos van de Verdraagfaamheid
roepen, fonder iemand te verdragen; en die altoos van de
Vereeniging roepen , fonder fig met iemand te vereenigen;
mogen en moeten feggen , dat fy fig door hunne eigen verdeeldheid, en door hunne blyvende affondering van alle andere Gefindheden, hoe na ook met defelven overeenkomende,
beftendiglik tegenfpreken en veroordeelen: loo geevt men ook
aan de geenen, die buyten ons fyn, en die de verdeeldheden, welke in onfe Xerk heerfchen, en ons fonityds met
fcheuringen dreigen, van naby befchou^ven, een volkomen
regt, om ons op onfe Nodigingen te antwoorden, Medicynmeeiers, geneef uwfelven; en om ons te vragen, by wien
der verdeelde (lukken (welker breuken, hoe groot ook, in
hunne oogen nog veel groter fchynen, dan fy fyn) fy fig
voegen moeten ? Doet men het dan, om de Godlofe Menfchen , die geenen Teugel kennen , op de Kerk te doen ver
te trekken ? Neen ! Want de dagelik--lievn,todf
fche bevinding leert, dat die Menlchen niet dele Verdeeld heden fpotten , en dat fy defelven tot voorwendfels van hun
boers en onbekeerlik hart maken.
(q) Pfal. CXXXIII. 3.
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Welken fyn dan, bidde ik U, de Menfchen, om welken fig
velen in Nederlands Kerk foo gedragen ? 't Syn die Menfchen, van welken ik in dit Hoofdíluk , § 15-24. pag.
85-103. gefproken heb. Menfchen, die altoos leren, en
nimmer tot de kennis der Waarheid komen. 't Syn , met een
woord, Menfchen, die hunnen ganfchen Godsdieníl flehen in
het getal der Predikatien en Catechizatien, welken fy , als
Toehoorders , bywonen ; en die , voor het overige , van den
Godsdienfl, foo in de Kennis, als in de Oeffening, of Pra&tyk,
weinig of niets hebben. Menfchen, die merken, dat fy felvs.
by de Schare, die de Wet niét verflaat, en by de Verilandige Menfchen, die alleen hun uyt - en - in -gaan befchouwen,
naar hunne Kerk - en - Catechizatie- gangen gefchat en geoordeeld worden. Om nu dit oordeel, waarop fy groots fyn,
niet door vermeerdering, maar door vermindering van Kerken - C,atechizatie- gangen , gaande te houden , maakt men eene
fchifting onder de Predikanten. Sommigen, en doorgaans de
meehen, houdt men voor de fynen niet. Defe fyn Gee{telofe Menfchen, Letterknegten, Loondienaars, die fig felven
weiden, en niet de Kudde. Defen hoort men nooit. Hier fielt
men felvs eer in. Want men toont , dat men de Geeflen beproeven , en de Kwaden niet verdragen kan. Onder de andere
Leraars , die doorgaans het minder getal uytmaken , fielt men
eenigen, van welken men fegt, dat fy fomtyds nog al foetelik
prediken ; dat fy nog wel wat geelteliks voortbrengen ; en
dat men fomtyds van hun wel eens foude denken, dat fy onder de overtuyging fyn ; dat fy onder indrukken leven ; en
dat fy nog. al wat meer dan de blote natuur hebben. 't Is
nog wel foo niet, als men het gaarne hadt: maar evenwel
daar is nog al iets ; waarom men hen tot een Middelfoort
maakt. Men heeft nog al eens eenigen fegen onder hunnen
dienft gehadt. En daarom vindt men fig nu en dan nog al
eens, hoe wel felden , opgewekt, om onder hun gehoor te
verfchynen. Maar dan is 'er nog één of ander Leraar, of
een ganfch klein getal van Leraars , die , naar het voorgeven
van dit Volk ; de regte Sielehoeders fyn ; die den wortel der
fake in fig hebben ; die uyt bevinding fpreken ; en die fy alleen waerdigkeuren , om gehoord en geagt te worden. Prediken of catechizeren defen niet, dan wordt 'ervoor dit Volk
nogt gepredikt, nogt gecatechizeerd. Dus blyven fy, fonder
eenige vermindering van hunne agting, uyt het gehoor: ja!
't firekt hun felvs tot eer, dat fy by die (legte , geeflèlofe ,
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en geen gehoor waerdige Loondienaars niet gevonden worden.
Hierom moeten de geenen, die fulke Leraars met de anderen
gelyk flehen, en hen evengaarne horen , tan allerbetlen voor
Menfchen, die de Geeflen niet konnen wegen, en die maat
uyt fleur en gewoonte te Kerke , en te Catechizatie komen ,
en welken men daarom niet tellen wil, worden uytgekreten.
Syn 'er, die dele Leraars boven de anderen verheffen, men
verklaart hen ras en flout voor Natuurlike Menfchen, den
Geed niet hebbende. En men heeft geen ander bewys nodig,
dan dat fy by fulke Leraars doorgaans te Kerke komen, en
hen boven die anderen verheffen. Dus. gaat de item van dat
Volk onder de Menfchen door. De Verftandigen horen dit
weinig. Want delen vermeiden fy, makende hen , onder den
Tytel van Letterwyfen, veragtelik by de Menigte, uyt vrees,
dat de Menigte door de Verftandigen beter onderrigt , en van
het misveríland defer Dwingers overtuygd fullen worden. En
dns wordt de Gemeente jammerlik gefcheurd , en het werk
des 1EEREN beflormd.
En ondertulrchen vindt men nergens groter onkunde, dan
by dele Dryvers , die (buyten hun íteeds wederkerend les jen, dat fy van alle Predikatien, en van alle Catechizatien
der geenen, die fy verkiefen, even flerk opheffen) niets van
al het gepredikte en gecatechizeerde konnen verhalen, en daarom alle fakelike behandelingen ontwyken: fig heeds, wanneer
fy die niet ontwyken konnen , met dit Deuntjen behelpende ,
ik weet en begryp het allemaal wel; ik verflaa het alles, terwyle ik het hoor; ik geev 'er myne volkorre toefiemming toe;
ik hang er myn Segel aan ; en ik kan het, by my (elven ,
alles wel overdenken en bevatten ; maar ik kan 'er Coo niet
over [preken ; en ik kan het loo niet asytbrengen. , ' t Is vremd.
Sy fyn Redenmagtige Wetens. Sy konnen van de dingen , die
tot het Lighaam behoren; die hen omringen; die fy verrigten ; en die tydelik fyn; gemakkelik, overvloedig, en fomtyds bevallig fpreken: en van de faken , die geeftelik fyn;
van welken fy in de Predikatien en Catechizatien dikwils horen fpreken ; voor welken fy fchynen uyttekomen ; en over
welken fy, boven alle andere Menfchen, willen Regters fyn,
konnen fy, buyten hunne geftadig wederkerende Lesjens , ge.
heel niets fpreken. Van waar komt dit ? Verflaan fy de Taal
niet? Ja! Want men predikt in defelve Taal, waarin fy geboren en opgevoed fyn. Van waar komt het dan? 't Komt
omdat fy de faken niet verulaan. En defe verftaan fy niet,
omdat fy 'er hun hart niet op fetten. Want het Woord leien
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en horen fy fonder aandagt: doende alles door twitting, en
om ydele eer.
't Geene ik feg, fal ik door één Voorbeeld uyt de veelvuldigen, die. my felven bejegend fyn, kortelik bewyfen.
't Gebeurde my, nog jong fynde, ruym twee jaren eer ik
Proponent wierdt, dat ik, in onfe Grote Academifche Somerruf' eenige dagen in eene der Grootfle Steden van ons
Vaderland doorbrengende, en op den Sondag uyt de Kerk
komende, eenen myner oudfle Kennillèn, dien ik in vele Ja
niet gellen hadt, ontmoette: niet wien ik, alfoo wy elkan--ren
deren ras kenbaar wierden , in gefprek kwam. Hy kwam , ten
felven Ronde, uyt eene andere Kerk, en vernam van my,
terwyle wy t' fyner verblyvplaatfe intraden, waar ik te Kerke
geweeft was. Hierop wierdt by aanfionds een geheel ander
Menfch, met eene andere item, en met geheel andere gebaerden,
met welke hy. my beklaagde, dat myne Verwanten my foo
flegt hadden onderrigt; dat ik mynen tyd foo jammerlik hadde
verloren ; en dat ik niet met hem by fynen Predikant geweeft
was. Ik tragtte hein te bedaren , door eene eimflige betuyging, dat ik wel fag dat de Man, dien ik gehoort hadt, den
grootfien toeloop niet hadt ; dat ik my over het klein getal
fyner Toehoorderen verwonderde ; dat ik hein fonder eenig
vooroordeel hadt gehoort, alfoo ik niemand minder dan hein
kende; dat ik hem over Philipp. III. 13. 14. met veel fligting, foo in betrekking op het geene men doen, als in betrekking•op het geene men weten moet, hadt horen prediken;
en dat by my voorkwam, als een getrouw en erniig Voor=
bidder by den HEER. Ik fchikte my ook, om van dit myn
feggen, door een kort en fakelik verhaal van het geene ik
gehoort hadt, rekenfchap en bewys te geven. Dog in allen
defen vondt ik geene plaats. 't Geene ik feide, was niet alleen onwaar, maar ook onmogelik. Hoe foude die Man een
getrouw en ernd.ig Voorbidder by den i-TEER fyn ? Hy halt
den Gee(t niet. En hoe foude by praálicaal prediken? Hy
hadt geene Bevindingen; by was een Vyand van Gods Volk;
en hy vermoordde de Gemeente, welke by met eenige laat
ons, laat ons, wegfondt. Ik vroeg mynen Vriend, of hy
dien Leraar van naby kende ? Hy verklaarde , nooit met hem
t' eener plaatfe geweeft te fyn; hem nooit gefproken te heb_
ben ; en niet meer dan eens by hem, en dat nog by vergilting,
en met groot verdriet, te Kerke geweeft te fyn : maar de
Vromen hadden het hem gefegt, Ik vroeg, of men, in faken
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van dat gewigt, foo ligtvaerdig oordoelen mogt? Hy feide,
dat dit geen ligtvaerdig oordeel was , omdat men het den
Man wel konde aanfien: voegende daarby, dat 's Mans ganfche Gehoor betlont uyt enkele Waer-ek.1lingen. Ik fehrikte
voor fuik eenen handel , en konde , wat moeite ik ook deedt,
aan het verhaal vad. 't geene ik gehoort halt, niet komen.
Hierom wendde ik het Schip op eenen anderen boeg, en
tragtte van hem te vernemen , wat hy gehoort hadde van iynen Leraar, over wiens Predikatie hy foo verrukt was. D'e
Test wierdt my voorgelefen uyt Joh. VIII. 56. Abraham,
uw Vader, heeft met verheuging verlangt, opdat by mynen
Dag fren /oude: en by heeft hem gefren, en is verblyd geweeff.
Hierop verwagtte ik eenig verhaal van het verhandelde over
die Stof. Dog dit wagtte ik te vergeevs. Want in plaats van
dat verhaal, 't welk ik verfogt , kreeg ik niets anders, dan
defen genoegfaam .woordeliken , by my feer dikwils overdag.
ten, en nooit vergeten uytroep, tulrchen welken ik, al hadde
ik gewilt, niet foude hebben konnen inkomen: ö das Evas
. Iemelfch ! Abraham, Abraham! Ik verlies myfelven , als ik
''er aan denk. Abraham, uw Vader! d 't Was foo heerlik;
't was foo innig.,„ My dunkt, daar kon niemand ongefegend
onder dat dierbaar Middel biyven. 't Was alles foo onde3•fcheiden , en foo geftaltelik. Men kon 'er figfelven foo vinden.
4braham , nu' trader! i Men kon 'er fyn hart by nederleg
Men verfmolt in het Godlike. Men fonk weg in de Lievde-gen.
van de nnaRE .1e/us. ó Die falige ontwording! Men wierdt
eerhomeld en verparadysd. ö Ik fat 'er met het voorregt van
eerie ingeleide Siel. ó Wat is dat groot! Ik hadt by Menfchen,
wien defe. Spreektrant eigen was , veel verkeert , en .begreep
daarom , fchoon 'er eenige Spreekwyfen onder waren , die ik
te voren niet vernomen hadt, heel ras , waar dit alles henen
wilde. Daarom liet ik my hier , voor eerft , niet in. Maar
ik deedt eenig onderfoek op het verhandelde , en vroeg iin
wat fin de Leraar die woorden, Abraham, uw Mader, genomen hadde: of by die hadde genomen in eenen letterliken
tin', met betrekking op Abrahams vlefchelike, dan of hy fer
hadde genomen in eenen geefteliken fin, met betrekking op
Abrahams. geefelike Nakomelingen? Dog hiermede vertoornde ik mynen Vriend. Ik wierdt een grote Weetniet in Fyne
oogen. Wat letter lik (riep hy) wat vleefchelik ? 't Was allgs
geeflelik. ö Hoe dierbaar was het! Abraham, usv Trader! Ik
leide hem, dat de Prediker, foo by het ftuk dus hadde ver-
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klaart, wel veel fraje faken hadt konnen (eggen, maar dat
by evenwel, met dat alles, den Text Peer liegt moef'c behándelt hebben. Ik wierdt, dit feggende, byna een Ketter,
en een Onheilige in de oogen van mynen Ouden Vriend. Hoe
(vroeg hy, in arren moede) is Abraham niet een I/ader dèr
Gelovigen ? Ik antwoorde ja, Abraham is een Vader der Ge
Maar ƒprak Chriflus , Joh. VIII. 56, tot Gelovigen?-lovigen.
Hierop las ik hem alles voor, wat ons vs. 30 -59. voorkomt.
Selvs tragtte ik hem het onderfcheid te tonen van vs. 30. 31.
tulTehen (r) hem te geloven , en in hein te geloven. En ik
benaerlligde my, om hem, onder anderen, uyt Rom. IX.
6-8. te doen fien, dat Abraham niet alleen een geeflelik ,
maar ook een vlefchelik Saad heeft, en dat hier Joh. VIII.
56. niet tot Geeílelike , maar tot Vlefchelike Kinderen van
Abraham gefproken wierdt. Dog dit alles was te vergeevs.
De Perfoón was 'er niet vatbaar voor. En hy hadt geene de
miníie gronden van eene Schrivtuurlike Kennis. Ik meende
met hem nog gehandelt te hebben van den Dag des Heeren,
waarvan .Toh. VIII. 56. gefproken wordt: om te vernemen,
Wat de Leraar daardoor verfiondt, en op welke wyfe hy
meende dat Abraham dien dag geilen hadde. Dog ik moeit
van dit alles affien, om de diepe onkunde van delen Perfoon,
die Taal nogt Reden wilt, en die, t' myner grote verwonde .
ringe en ergerniffé , flout genoeg was , om op de Leraars ;
op derfelver bekwaam - of - onbekwaamheid ; en op derfelver
begenadigden of onbegenadigden fland ; eenen vaften prijs te
flehen: die hem bewoog om my te beklagen, dat ik te Kerke
geweeft was by iemand, van Wien ik nu nog bekennen moet,
dat ik loo veel onderwys en fligting Nebbe ontvangen, als
ik ooit of ooit in eenige Predikatie ontvangen heb. En ondertulTchen hadt myn Oude Kennis fynen eigen Predikant geheel niet verflaan. Want ik ging dien Man des anderen daags
lien; maakte my aan hem bekend ; wierdt van hem vriendelik
bejegend; fprak met hem, fonder iets van mynen Vriend te
melden, over ,Toh. VIII. 56; en kreeg van hem liet nodig
bergt: tonende dat by de woorden Abraham, uw Vader hadt
verflaan' van het Vlefchelik Kindfchap; en dat by daaruyt
gelegenheid hadt genomen , om te tonen dat men de genade
door de vlefchelike geboorte uyt begenadigde Ouders niet konne
erven, maar dat men daartoe eerie andere en geellelike ge-

(r)
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boorte nodig hebbe. Hierop ging ik mynen Vriend wederom
fien, om hem te verhalen, wat ik, dog fonder meldinge fyns
naams, van fynen Predikant vernomen hadde, en om hein te
overtuygen, dat hy dien Leraar geheel niet verftondt. Dog
dit was Olie in het Vuur. Hy felve ivierdt my niet alleen
een Vyand, die van my, by de Menfchen, met welken hy
merkte dat ik te dier Stede verkeerde, en die op 's IIEEREN
Dienft Peer gelet waren, fmadelik fprak: maar hy verliet felvs
dien Leraar, die my beter onderrigt hadt ; onttrok hem eene
menigte Volks ; en wendde fig met de fynen tot eenen anderen, die met den eerden geenfints in vriendfchap leevde. Soo
verhoorde fig dele Menfch , omdat ik hem (die meende_ iets
te fyn; Wien velen, van de Kleinen tot de Groten, aanhingen; en die onder hen fogt de Eeríle te fyn) ontdekt, enheln
ten klaárilen getoont hadt, dat hy, buyten fyn Papegaaifch
Geklap, en buyten fynen Koekoeksfang, niets van 's riEEReN
Saak en Werk wift.
Soo is het my meermalen gegaan, en dit heb ik my, in
het behandelen van 's IiEEREN faak en werk , meermalen moeten getrooften.
Dit fcheurt en verdeelt Huyfen,.Buurten, en Genootfchappen, waarin elk fyne Partye kieft: wordende veeltyds dele
verdeeldheid aangehouden door de geenen, die de verdeeld
naar vermogen, tegengaan en dempen moeden. Selvs-heid,
Piet men defen .Kanker foo verre ineeten, dat vele ware Sioniten; Menfchen , dien het om den HEER alleen te doen is ,
en van welken men verpligt is te geloven, dat fy den Eenigen God, in fynen Eenigen Hemel, t' famen eeuwig füllen
löven, thans foo figtbaar, en loo ergerlik, door het onvoorfigtig en fomtyds driftig volgen van Leiders , die Verleiders
fyn, van elkanderen (daar fy voormaals in gefelfchap plegen
t' famen te gaan , en te treden in Gods Huys , met eene (lem
van Vreugdegefang, en van Lof, onder de Feefthoudende
Menigte) worden afgefcheurd: fonder elkanderen wederom te
foeken; fonder naar elkanders flaan of vallen, en naar elkanclers vorderen of veragteren van de Genade, te vernemen;
fonder op elkanderen , tot opfcherping van Lievde en Goede
Werken, agttegeven; fonder elkanderen te vragen, of 'er
eenig woord van vertroo(ling fy; fonder elkanderen te fligten;
fonder wenfch , om elkanders blydfchap te vervullen ; en mogetik fonder voor elkanderen te bidden.
AIENGEr w.
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BRIEF AAN HILLETJE VAN EEN' ONBEKENDE, OVER ZEKERE
TEEKENEN DEZES TIJDS.

U

Ed. moet eene verftandige Jufvrouw, Mejufvrouw of Mevrouw zijn, daar een fchrander en geleerd man UEd. openlijk met
zijne brieven vereert en met goede raadgevingen als overlaadt,
ten einde b. v. geene Homöopathifche apotheken uw gefkel
bederven. Wie UEd. eigenlijk is, alwaar woonachtig, vriendelijk of knorrig, met blaauwe of bruine oogen , jong of
oud ,, — wie kan dat raadfel oplosfen ? Ik heb daar mijne
eigene gedachten over; en ik verbeeld mij, dat het UEd.
niet geheel ongevallig zal zijn, een' brief, of zoo iets, dat
geen brief is , van mij te ontvangen; onderliellende ik van mijne
zijde, dat UEd., in aanraking gekomen met geleerde mannen
over alles gaarne hoort fprekeu, of gefchreven ziet, het zij dan
meer of min belangrijk, wat tot geleerdheid of letteren in eenige
betrekking ftaat. Met die overtuiging kan niets mij weêrhouden , om dus te beginnen:
Veelgeachte Hilletje !
Wij beleven eenen wonderlijken tijd; waarfchijnlijk zullen
onze kinderen (ik heb, God dank! twee lieve kleinen, en
zoude dit van UEd. nok wel wenfchen, daar UEd., gelijk
ik zeide, eene verftandige vrouw moet zijn) dien tijd nog
wonderlijker vinden, wanneer zij flechts zoo wijs, verlicht,
ontwikkeld geworden zijn, als wij hen trachten te maken,
van den morgen tot den avond, en zelfs ook des nachts;
want als de lieve, wijze kinderen den ganfchen dag gein
gecultiveerd worden, dan moet de masfa ver --itruedn
kregene kundigheden weder in den droom de herfentjes bezig
houden of kwellen. Waarde Hilletje ! ik wenschte UEd. gaarne
te befpieden, als ge uwe kinderen opvoedt — wel te ver ilaail, zoo gij ze hebt. Ik vind den tijd, dien wij beleven,
zeer wonderlijk, niet Hechts wegens de flaatkundige misgegeboorten in alle landen, waarin een wijsgeerige K A T z E xcB E R e. E R (hij is UEd. reeds bekend) groot genoegen heeft,
maar bijzonder wegens zeker verfchijnfel, dat uwer opmerk
gewis niet ontgaan is. Hier zullen wij, volgens-zamheid
fchrijvers-gewoonte, twee woorden bezigen, welke voor den
eenvoudigen, ongeleerden lezer onverflaanbaar zijn, en wel
deze : odium Theologicum. Ik wenschte, dat dit woordenpaar
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nooit geboren ware.,, en dit zelfflandig naamwoord nimmer
met dit bijvoegelijk ware vereenigd ; en gij zult dit met mij
wenfchen, welgezinde Hilletje ! wanneer, ik u verklaar, dat
odium beteekent haat, en Theologicum (dit hebt gij reeds'.
zbo half en half begrepen) Godgeleerd; den haat dus der Godgeleerden. Ik vraag het u, konden ooit twee woorden zoo.
ellendig, zoo rampzalig zamengekoppeld worden, als deze?
Het is (ach Hilletje ! dat komt van mijne Collegies in de.
Logica, weder vreemde klanken) eene „ contradictio in adjecto," eene tastbare ongerijmdheid, een wanklank, — en,
echter de melodiën onzer eeuw laten thans deze onvergeeflijke disfonanze toe, en wij hoorden dezelve in de laaefe
dagen nog krasfender dan te voren. Gij begrijpt het, en wie.
niet met U? dat haat en een Godgeleerde onbeflaanbaar moesten zijn; — maar nu, (let wel, ik redeneer flreng) daar de,
Godgeleerden menfchen zijn en blijven, en hunne menfchelijkheid bij het aanleggen van bef en mantel niet hebben afgelegd , zoo behouden zij, als menfchelijke eigenfchap , ook
deze: haat en vervolgzucht. Gij vraagt het, en te regt,
waarom de geest des Evangelies, de geest des vredes en der
liefde, niet is doorgedrongen in de telken van dat Evangelie?
Vrome Hilletje ! zoude misfchien de weg, die van het geleerde hoofd naar het gevoelige hart leidt, bij velen gebarricadeerd en met zware flagboomen gefloten zijn, waardoorde
geest des vredes geene andere vormen kent , -dan Hermeneutifche, Exegetifche en ,ntiquarifche, zoodat het geleerde hoofd,
dat al te vol is , niets wil affiaan aan het hart, dat al te ledig blijft? Ik weet het niet, maar
„ Es lauft mir durch das Ruckenmark
Bis in die grosfe Zeh ,"
wanneer die zelfde lippen, welke zoo dikwijls den naam van
J E z u s uitfpreken , ontheiligd worden door veroordeelingen
en verdoemingen, door verwenfchingen en auteurs - fcheldwoorden, waarvan wij wel een klein bijzonder woordenboek
zouden kunnen vervaardigen, met dit opfchrift: Hand-Lexicon
der meest gebruikelijke Scheldwoorden, voor Godgeleerden der
Negentiende Eeuw. 't Is en blijft onverklaarbaar, dat juist
die menfchen, welke moeten prediken, dat de liefde een ko•
ninklijk gebod is, dat zonder de liefde alles klinkend metaal
is, dat juist deze menfchen, al zijn zij nog zoo geleerd, het
X2
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gebod omkeeren , en elkander met de vingers in het geigt
krabben, of zoo leelijk havenen , als de Engelfche Bokfers ,
of de afgerigte, gefpoorde llrijdhanen, te Londen. — Waarde
Hilletje ! wanneer gij nu eens wist, waarom er zoo geflreden, gevloekt , gehavend , verwenscht , verketterd en ver
wordt, dan.... neen! lagchen zoudt gij niet , maar u-doem
zeer bedroeven , de handen in elkander flaan, en uitroepen:
„ Dat had ik niet gedacht! Wie kan zulke Godgeleerden met
ftichting hooren preken ?" Het is niet om de waarheid, ge
woord Gods , niet om heiligheid en deugd -openbardi,ht
niet om levensverbetering — neen ! het zijn fijnuitgefponnen
fchoolfche leerhellingen, die vóór twee en drie eeuwen,
door godgeleerde mannen , uit de fchool , in de fchool ,
voor de fchool gebragt zijn , — godgeleerde mannen , die
rnisfchien ook niet geheel vrij waren van het boven genoemde odium Theologicum; en nu moeten die oude, half ver_
roeste wapenen, welke haast geen vuur meer kunnen geven,
op de wallen gefleept worden, en velen trekken zich de armen
uit het gewricht, om dit vergeten gefchut naar boven te
halen , terwijl een betere geest , die des vredes , op de
wallen reeds zijn vaandel plantte; — maar neen, Hilletje!
dat vreefelijk gefchut met weder voor den dag; het moet
weder, zoo als van ouds , geladen , ten einde de ketters ver
zij, die als vrijwilligers deze flukken willen-nield.•or;
bedienen , ontrollen ook hun . vaandel , en , als mijn oog mij
niet zeer bedriegt , ontdek ik 'jaar weder dit toeken des tijds :
odium Theologicum. — Ik weet het niet, maar misfchien hebt
gij het vernuft van dezen of genen Akademieburger met mij
toegejuicht , die , in het gebied der Godgeleerdheid , de twee
forten, Dordrecht en Heidelberg, als ontmanteld of gefloopt
voor{Ielde. (*) Daar nu deze oude kanonnen , weggefloten in het Arfenaal der groote Bibliotheken, in de laatfle
tijden meer en meer waren vergeten , zoo is het natuurlijk,
dat zij nog niet regt goed en geregeld vuur geven; maar dit
zal wel beter gaan, als de vrijwilligers handiger met de
lont weten om te gaan , en de uitvinding a la Paixhans
daarop wordt toegepast, of de percusfons in eene goede fabrijk, b. v. in Groningerland of op de Veluwe, gemaakt
worden. — Maar, hilletje ! zie zoo boos niet : meent .gij.,
dat ik fcherts met ernflige zaken? Elk heeft zijne eigene
(*) Zie den Utrec/tfchen Studenten -Almanak voor 183 ?t

OVER ZEKERE TEEKENEN DEZES TIJDS.

337

wijze van levensbefchouwing; en Ik voor mij , mijne lieve
medemenfchen ziende haspelen, wurmen en velerlei kromme
fprongen maken, tracht mij in de plaats te ftellen van een'
reinen, verheven Geest , die op de planeet Mars of Venus
zich bevindt, en al dit gehaspel op onze kleine, zwevende
planeet onbevooroordeeld waarneemt, — en dan, waarlijk,
dan fpeelt er een glimlachje om mijnen mond, waar volftrekt
niets farkastisch in fteekt , en ik zeg bij mijzelven : „ Hier
beneden is het regte toch niet ; en God weet , of het een
komen zal !" — Hilletje ! ik weet het — en anders waart-mal
gij met uwen geleerden en wehneenenden vriend , van wien
ik reeds gewaagde , niet in betrekking bekomen — gij bidt
niet alleen voor uzelve , maar ook voor anderen. Bid dan
voor de zielen van hen , die , tot liefde geroepen, die liefde
verdrijven en vertrappen, die hunne vervolgers vervolgen, die
hunne vijanden haten ! Wij willen te zamen bidden; wij willen ,
zoolang het woord Gods voor ons openligt , onze zielen in
lijdzaamheid bezitten; wij willen liefhebben, zoo als Hij lief_
had, die geene jongeren erkent, dan zij, die zijne voetftappen
drukken. — Hilletje! ik dacht zoo ernitig niet te eindigen.
Nader eens meer. Leef gelukkig en gerust , en geloof mij ,
hoewel onbekend,

Rotterdam,

Uw gehoorzame Dienaar,

April, I834.

Spect4tor.
DE LUCHT REIS.

T an eene zware ziekte naauwelijks half herfteld, kwam mij
de Heer R E I C rI A R D T te Berl jn bezoeken, ten einde aanbevelingsbrieven van mij te erlangen. De verhalen van dien befchaafden man wekten in mij een' onweêrflandelijken trek,
om ook eens in het rijk des adelaars rond te zien. Wij wer
eens: hij zou zijn' ballon ten beste geven,-denhtfpoig
ik de kosten der vulling dragen. (In 't voorbijgaan gezegd,
een zeer kostbaar iets , dat mij op 600 (Pruisfifc,'ie) daalders
te ( laan kwam ; maar ik heb er de waarde wel voor genoten.)
De dag, door ons bepaald, ftelde zich uitnemend in. Half
Berlijn was op de pleinen en in de (traten verzameld, en te
midden van die bonte menigte hegen wij langzaam naar boven. De gondel, waarin wij zaten, was, wel is waar, niet
'
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grooter dan eene wieg; maar het net, dat haar omgaf, be
-lette alle ílingering, zoodat mij, hoewel nog zwak zljnde, geenerlei onaangenaam gevoel gedurende den togt beving.
Wij Hegen zoo langzaam op, dat ik tijds genoeg had, om
verfcheidene mijner bekenden van uit de hoogte minzaam te
groeten. Niets fchooners laat zich denken, dan toen allengs
volksmenigte, de ítraten, de huizen en eindelijk de-kensd
hoogfle torens zelve al kleiner en kleiner werden, en het ge
geraas eerst in een zacht gemurmel , vervolgens in-woeln
een algeheel zwijgen overging, en ten laatíte als 't ware de
ganfche verlaten wereld onder ons verdween, de prachtige Linden -weg nog Hechts eene groene fireep, de Spree
een dunne draad geleek, en de populieren der Potsdammer
laan eene mijlen lange fchaduw over het aardrijk fchenen te
werpen. Zoo waren wij eenige duizend voeten geklommen en
eenige uren zachtelijk voortgefluwd, toen zich een nieuw,
nog veel verhevener, ja bijna fehrikwekkend fchouwfpel
voor ons ontwikkelde. Rondom den gezigteinder Regen drei.
gende wolken kort na elkander op; en, daar men dezelve
hier niet enkel, gelijk op aarde, van onderen, maar in derzelver ganfche grootte zag, geleken zij minder op gewone wolken, dan wel ontzaggelijke fneeuwwitte bergketens van de zeldzaamfie vormen, die alle op ons fchenen te willen losbar
rukten zij , de eene de andere als verdringende,-flen.Zo
van alle kanten al nader en nader aan. Wij echter Regen
nog fneller, en waren reeds hoog boven haar, toen zij onder
ons op elkander slieten, en nu, gelijk eene door eenen florm
opgeruide zee, zich door en over elkander wentelende , de
aarde weldra geheel aan onzen blik onttrokken. Slechts nu
en dan vertoonde zich hier en daar eene onafzienbare diepte,
door het zonlicht flerk verlicht , gelijk de krater eens vuur
floot zich dan weder door nieuwe mas.-fpuwendbrgs,
fa's, die, in onophoudelijke afwisfeling, nu verblindend wit,
dan pikzwart, zich hier hoog op elkander flapelden, daar
peillooze fpleten en afgronden vormden. Nooit heb ik op
bergen iets dergelijks aanfchouwd ; want op zulke flandpunten verhindert zulks de groote omvang des bergs zely' , en
kan men hetgeen daarmede te vergelijken valt alleen in de
verte zien; terwijl hier niets van het verheven fchouwfpel
het oog ontgaat. Een' zonderlingen indruk verfchaft ook
het gevoel der algeheele eenzaamheid in deze van al het aardfebe fchijnbaar afgezonderde gewesten. Men zou zich bij.
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kans als eene reeds afgefcheiden ziel befchouwen , die naar
den Hemel opilijgt i De Natuur is flil als het graf; zelfs
den wind hoort of bemerkt men niet, daar men denzelven
geen' weérfland biedt, en als door een' onmerkbaren adem
wordt voortgefluwd. Alleen om zichzelve draaide zich nu
en dan de kleine wieg met haren kólosfalen bol , gelijk een
adelaar, die zich in den blaauwen ether wiegelt. In ver
ik op, om te beter naar omlaag te zien....-rukingfod
daar vermaande mij mijn reisgenoot heel bedaard, zulks niet
te doen, dewijl in de haast, waarmede alles was gereed gemaakt, de bodem van het fchuitje Hechts vastgelijmd was
en ligt kon loslaten, bijaldien men niet behoedzaam te werk
ging! Men bevroedt, dat ik, onder zulke omfiandigheden,
mij dit niet ten tweeden male liet zeggen. Die haast fcheen
ook bij de vulling plaats gegrepen te hebben , alsmede bij
den voorraad van ballast; immers wij begonnen reeds te dalen, en moesten bij herhaling van den feeds verminderenden'
ballast ons ontdoen, om weder te füjgen. Zoo hadden wij
fehier ongemerkt ons reeds in de wolkzee gebaad, die ons
a-Is een dikke Iluijer omringde , door welke de zon zich even
als de maan voordeed; eene Osfianfclse verlichting, welke
eerie zeldzame uitwerking deed, en die een' geruimen tijd
aanhield. Eindelijk verdeelden zich de wolken, en dreven
afgezonderd aan den overigens helderen hemel. Opdat het
onzen gelukkigen togt zelfs aan geen der zeldzaamfle ver
ontbreken, verfcheen eensklaps op een der-fchijnelmogt
grootfle wolkgebergten eene foort van fata morgana, de
getrouwe afdruk onzer perfonen en van onzen ballon, maar
in de kolosfaalfle afmetingen en van bonte regenboogskleuren omgeven. Wel een half uur lang zweefde ons dit fpookachtig fpiegelbeeld beflendig op zijde; het dunne touwwerk
van het ons omringende net als kabeltouw uitgedijd, wij
zelve als twee ontzettende reuzen op een' wolkenwagen gezeten. --- Tegen den avond werd het weér fomber in den
hoogen. Onze ballast was verbruikt , en wij daalden evenwel met angstwekkende fnelheid, hetgeen de Heer R RICH ARD T aan zijnen barometer waarnam , want wij bemerkten het niet. Een dikke nevel omringde ons eene poos; en,
toen wij , na verloop van weinig minuten, denzelven doorkliefd hadden, lag van nieuws het aardrijk in den helderfen
zonnefchijn onder ons , en de torens van Potsdam , die wij
reeds duidelijk konden onderfcheiden , begroetten ons met
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hun vrolijk klokkenfpel. Onze toefland beantwoordde echter
geenszins aan dit feestelijk begroeten. Wij hadden beiden
aireeds, om ons ligter te maken, onze mantels uitgeworpen,
alsmede een gebraden faizant en een paar f esfchen champagne,
tot onzen avonddisch beflemd, en hadden ons vermaakt met
de gedachte, hoe deze zeldzame regen de landbewoners
zou doen verbaasd flaan, bijaldien hij den een' of ander' voor
de voeten viel, zonder aan de mogelijke kwade gevolgen
der champagne te denken, die, in flede van als een vrolijke
roes, ligtelijk als een vernielende donderfteen konde werken.
Wij zelve waren, gelijk deze, onvermijdelijk vallende, en
zagen niets onder ons dan water, (een der armen van de
Havel) flechts hier en daar met bosch afgewisfeld, waarop
wij zoo veel mogelijk ons rigtten. Het woud fcheen mij
van uit de hoogte laag kreupelhout, hetwelk wij thans met
groote fnelheid naderden; en het duurde ook niet lang, of
wij hingen werkelijk in de takken eens booms. Reeds maakte
ik mij gereed om uit te flijgen, toen de Heer R E I CH A RD T
riep: „ Om 's Hemels wil, blijf flil zitten; wij zijn in een'
grooten beukenboom verward !" Zoo zeer was ik reeds den
gewonen maathaf bijster geraakt, dat ik eenige minuten noodig had, om mij te overtuigen, dat hij gelijk had. Wij zaten intusfchen zeer op ons gemak in de takken diens grooten booms, maar wisten niet , hoe daaruit te geraken. Lang
riepen wij vergeefs om hulp. Eindelijk kwam, in den reeds
vallenden fchemeravond, een Officier te paard dien weg langs.
Hij hield ons roepen voor een hem betreffend uitjouwen en
vloekte geweldig; doch, nader komende, hield hij flil , en
feheen zijne oogen niet te willen gelooven, noch te begrijpen, hoe dit zeldzame nest op dien ouden boom gekomen
was. Tamelijk lang moesten wij uit onze hoogte praten
eer wij hem konden overhalen, naar de flad terug te keeren,
om ladders, menfchen en een' wagen te halen. Eindelijk,
in den donkeren nacht eerst, reden wij Potsdam binnen,
met den Hechts weinig befchadigden ballon op den wagen
gepakt, en de trouwe gondel aan onze voeten. In de herberg cle Kluizenaar, juist niet eene der besten, hadden wij
overvloedige reden, ons over het verlies van ons fouper te
beklagen, daar wij geene andere kruiderij , dan den honger,,
bij ons fober avondeten hadden. Acht dagen daarna bragt
mij een boer mijnen mantel eerlijk terug, dien ik nog bezit.
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De vorst zat op den troon,
Zijn dienaars om hem heen;
Toen klonk de jubeltoon;
De vreugd was algemeen.
De beker, 't heilig pand,
Jehovah's eigendom,
Blonk in des heidens hand....
Ontheiligd heiligdom!
In dat noodlottig uur
Wordt, met onzigtb're Rift,
Geteekend op den muur
Het veelbeduidend fchrift;
Een ongeroepen hand
Zweeft zacht en buigzaafn voort ,
En griffelt op den wand
't Profetisch dreigend woord.
Daar leest en fchrikt en trilt
En flaroogt de ijd'le vorst;
Zijn oog blikt ,fchuw en wild,
Zijn llem beeft in de borst:
„ Breng hier der wijzen raad!
't Geheim beklemt mijn' geest:
Heil hem , die 't fchrift verflaat !
Hem acht, hem eer ik meest."
Chaldeeuwfche wijzen flaan
Verdiept bij 't vreeslijk fchrift;
Zij blikken 't vorfchend aan -'t Blijft in den muur gegrift; —
Geen hoogbejaard profeet
Uit Babels ouden wal,
Die zin en ítrekking weet
Van 't duister lett'rental.
Een vreemd'ling in het land,
Gevangen, vriend van God ,
Het werktuig in Zijn hand,
Hoort 's vorfien hoog gebod ;
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Hij las in 't nachtlijk uur
Den diepen, waren zin —
En 's morgens fort de muur;
De vijand dringt er in.
„ Uw oog op 't graf gerigt !
't Is , Belfazar, voorbij
Gewogen, maar te ligt !
De dood is u op zij' !
Uw vonnis is gehoord:
Een lijkkleed voor uw kroon,
De Meder aan uw poort,
De Perzer op uw' troon !"
Rotterdam.

B. T. L. W.

Naar het Engelsch van n v R 0 N, Hebrew Melodies.

DE GRIEVEN VAN DEN GEMOEDELIJKEN PORTRETSCHILDER
IN EEN WAAR VOORVAL AANSCHOUWELIJK GEMAAKT.

o Schilderkunst! heerlijke kunst! Gelijk de fchrijfkunst,
vereenigt gij het tegenwoordige en afwezige, en zegeviert ,
als 't ware, over dood en graf. Vrienden , van ons gefcheiden, fielt gij ons voor oogen; afgeftorvenen roept gij in het
leven terug. Balfem der vriendfchap, verwezenlijkt gij de
gedachte. Met welk eene verrukking flaat de vriend voor
de beeldtenis der getrouwe ziel , hem door den onverbiddelijken dood te vroeg ontrukt en eeuwig dierbaar aan zijn
hart. Men aanfchouwt den verheerlijkten , fpreekt met hem,
verlaat hem nimmer. o, Driewerf heerlijke kunst!
Zal echter deze kunst den hoogíten trap der volkomenheid
bereiken, waarvoor zij vatbaar is, dan moet zij waar en opregt zijn, gelijk de liefde of de vriendfchap zelve, die haar
te hulp riep. Wordt zij cijnsbaar aan grilligheid of vleijerij,
dan verliest zij al hare waarde, en gelijkt de valfche tong,
die niet dan bedriegelijke woorden fpreekt.
Hoe vele menfchen worden er gevonden, die zichzelve
misleiden en anderen trachten te misleiden, door hun ander
Ik , de voorftelling van hun gelaat en getlalte , geh eel onkenbaar te doen vertoonen! Aan hoogmoed of ijdelheid, aan

DE GRIEVEN VAN DEN PORTRETSCHILDER. 33

wau men niet of niet
meer is, jong, fraai gevormd, rijk, enz moet dit worden
taegefchreven. Zoo worden werkelijke afbeeldfels gewrochten der inbeelding. De kunflenaar wordt middellijk of ontaiddellijk tot ondergefchiktheid aan dit doel gedreven: want
het wezen, door de natuur naar het uitwendige ítiefmoederlijk
bejegend, wil in zijn portret fchitteren.
Voor dit bedrog ftaan de grooten der aarde, die 'men,
eérbiedshalve, geen aardfche grooten durft noemen, wel het
meeste bloot, van Wege hunne huwelijken bij procuratie.
Men flaat b. v. naar de hand eener Prinfes. Zij waant, of
poogt zich diets te maken, dat zij de gemalin eens helds
zal worden. Tot vrijer in commisfie wordt gemeenlijk een
jong en 'fchoon Edelman gekozen, hetwelk inderdaad in Diplomaten juist geen fijne ílaatkunde verraadt. In het fchitterends,t en fmaakvolst gewaad ontvangt hij hare hand bij volmagt,
en overhandigt haar, om de misleiding te volmaken, het met
vonkelend gelleente omzette miniatuur-portret, in hetwelk
de bruidegom , verjeugdigd , opgefmukt , niet flerren en krul
als bedekt, in volle glorie en majesteit verfchijnt. De-fén
koninklijke of vorflelijke Doorlbchtigheid verlaat het hof haars
vaders, komt vol verwachting aan dat baars gemaals , wordt
voorgefleld, werpt ter ffuik een' befpiedenden, nieuwsgierigen blik op hem ..... welk een verfchil ! Zij ziet een' man,
driemaal ouder dan zij , ontbloot van alle edele trekken;
fchoonheid, jeugd, waardigheid zijn verdwenen — deze waren alleen pluimftrijkende toevoegfels des hooffchen fchilders.
Voor de edele fchilderkunst is die diep ingewortelde vieizucht eerie ware pest ; men vindt haar in alle landen en
aan alle hoven; niet alleen wordt zij door de grooten, maar
ook door kleineren gehuldigd. Kan men dan met deze dwaasheid de echte gelaatstrekken eens geliefden of hooggeachten
perfoons bewaren ? En toch wil in de z'oogenaamde groote
wereld, zoo wel als in de middelklasfe der maatfchappij,
elk zijn afbeeldfel hebben , maar tevens , natuur ten fpijt,
eene zekere mate van fchoonheid; gelijk het volgende ware
voorval bewijst.
Een zeer rijk koopman te Londen, met name L o v E G i N,
kwam op den inval, zijn gelaat niet aan de toekomst te
onttrekken. Hij was juist tot Alderman gekozen, en nu
wilde Mistreis L 0 v E G A t N hare gezelfchapszaal met de afbeelding van haren gemaal vertieren, levensgrootte, in het

den dwazen wensch, om te zijn,
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kostuum zijner nieuwe waardigheid. Zijn uiterlijk was zeer
alledaagsch, en daarenboven had zijn gelaat eene onbefchrijfelijk gemeene, onedele uitdrukking. Zijn haar begon te grijzen;
maar dit. werd door poeder verborgen. Nu kwam men op het
vernuftig denkbeeld, hein eene zwarte Brutus -pruik op te
zetten, waarfchijnlijk van Wege zijnen pas verworven rang,
veelligt ook om zijne republikeinschgezindheid zinnebeeldig
uit te drukken. Zijne tint was donkerbruin, naar het gele
overhellende, en het zwarte kleed, dat men hem wilde aandoen, moest de norfche uitdrukking zijns gelaats nog ver
een ergdenkend, half gefloten oog, vooruitite--hogen.Mt
kende lippen , en een' onmiskenbaren trek van onverge ioegdheid en menfchenhaat , fcheen hij het volmaakte evenbeeld
eens aanklagers , Heeds bereid om tegen de Regering op
te treden , en op openbare plaatfen , in de burgerbijeenkomhen, in de klubs en kroegen tegen derzelver maatregelen los
te donderen.
In weerwil dezer natuurgebreken , wilde de nieuwe Alderman zijn afbeeldfel hebben , en beval den. kunhenaar de
grootstmogelijke gelijkenis aan. Mistrefs L O V E G A I N en hare
oudfle dochter verzochten hem, daaraan de meeste oplet
te beneden; de laatfle voegde daarnevens , dat -tendhi ,
wanneer Papa's portret haar geviel , zij haar best zou doen
dat den Heere VER N I S wierd opgedragen , eerie familie
te vervaardigen , waarin Papa en Mama met hunne-fchilderj
vijf kinderen, de hond Cefar en een Neger, dien zij in
dienst hadden, zouden paraisferen.
Deze toezegging vuurde den kunftenaar aan; hij deed alwat zijne kunst vermogt, en het portret geleek dan ook zoo
fprekend , dat de kinderen er van fchrikten , de honden het
aanblaften , en allen , die den Alderman kenden , bij den eerlien aanblik terflond uitriepen : „ Ah ! dat is de Heer L oV E G A I N ; fprekend !" hoewel de Brutus -pruik en de ambtsrok geheel berekend waren hem onkenbaar te maken. Mis
L O VE G Al N, daarentegen, beefde van gramfchap -trefs,
zoodra zij het afbeeldfel zag. Het was , zeide zij , een ka
een paskwil , veeleer het portret van den ,rood-rikatu,
S I! Y L O K (T) , dan dat eens eerlijken koopmans. Nimmer
zou dat fchandaal over haren drempel komen. Het zou niet
,

(*) Een perfoon in den Koopman van Venetië van s H AK ESPEARE.
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betaald worden; maar zij zou den fchilder een proces aan
Een fcheef been en eenigzins hooge fchouder, die-doen.
de man werkelijk had, vergrootten nog haren toorn; zij
noemde den fchilder een' onbefchaalnden vlegel , dat hij zulke
kleinigheden aan het licht bragt.
De Heer VER N 1 s beloofde het been regt te maken , de
fchouders te effenen, en in de gelaatstrekken des Aldes•snans
een welwillend lachje aan te brengen, dat den• man intus
geheel vreemd was ; hij deed zelfs den voortag , om-fchen
poeder in de pruik te llrooijen, ten einde het geheel een minder hard voorkomen te geven. Maar niets van dit alles was
in flaat , om de familie te bevredigen. Ook MifS L O V E G A I N
was geweldig verftoord op den kunflenaar ; zij verklaarde ,
dat zij Papa in 't geheel niet zou kunnen aanzien, zoo hij
op dit afbeeldfel geleek. En het befluit was , dat de fchilder van nieuws moest beginnen. Ook de Alderman was ván
dit gevoelen ; en, offchoon hij zeer befcheiden erkende, dat
hij niet mooi was , voegde hij er echter nevens : „ Ik wil mij
laten hangen , zoo ik half zoo leelijk ben als dit portret !"
De arme fchilder zette zich op nieuw aan den zuren arbeid, gaf aan Papa zulke fraaije beenen , als ooit een Iersch
Edelman had gehad, fchouders, die geen haarbreed verfchilden, en wijzigde de harde gelaatstrekken van het oorfpronkelijke , zonder zich al te zeer van hetzelve te verwijderen.
(Mistrefs wilde echter de zwarte pruik behouden hebben.)
Het afbeeldfel was fiksch gefchilderd , en, hoe ook gevleid;
toch zeer kenbaar ; maar — een fchóon man flelde het niet
voor, en kon het ook niet voorflellen. De Alderman was
nu regt voldaan, maar gaf echter zijne vrees te kennen, of
zijne vrouw wel geheel van hetzelfde gevoelen zijn zon.
De Heer v E R N i s merkte zeer beleefd aan , dat hij nu voor
éénen prijs twee portretten geleverd had ; dat -hij zulks met
de meeste vlijt en oplettendheid had verrigt ; dat allen, die
ze gezien hadden, de gelijkenis volkomen hadden gevonden;
dat kunstkenners van den eerflen rang ze geprezen hadden,
en dat hij bereid was, de flukken voor niet af te flaan , bij
onpartijdige beoordeelaars, door den Heer LOV EGAIN-aldien
zelv' te kiezen, de uitfpraak dier kunftenaars en liefhebbers
niet bevestigden.
Men nam de proef, en elk gaf het den fchilder gewonnen,
uitgenomen Mist refs L 0 V E.G A I N en hare dochter. De eerffe
vroeg hem, of hij meende, dat zij ooit een zoo leelijk man
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zou getrouwd hebben, als dit portret; de andere, riep uit,
dat het eene onbefchaaandheid zonder we@rga was, en dat
zij zich over haren Papa zou fchamen, wanneer bij een zoo
gemeen en onedel voorkomen had.
De kunítenaar, op het gevoeligst gekrenkt, verzon thans
een middel, dat haar; befchamen, hem regtvaardigen moest.
Hij zeide tot de beide verhoorde Dames, dat bij nog een
derde portret wilde vervaardigen, en voor hetzelve, zoo
zij daarover i}iet volkomen voldaan waren, geen cent zou
vorderen. Door de geheel overeenftemmende getuigenis van
zoo vele perfonen was nu de Alderman van de gelijkenis overtuigd; het herhaalde zitten verdroot hem in het
eind, en hij leende dus gereedelijk de hand tot de krijgs,
list, die, de fchilder had verzonnen, naardien dezelve ontegenzeggelijk zou bewijzen, dat alleen blind vooroordeel
de• kritiek zijner vrouw en dochter had beltuurd.
Na verloop van eenige dagen, zeide hij tot haar, dat hij
thans voor de laatfe maal zat, en dat zij een uur later bij
den fchilder komen konden, om het nieuwe portret te beoordeelen. Hij ging alzoo vooraf naar den Heer VER N IS,
die den kop van het eerst gemaalde portret uitfneed, dien
des Heeren L O V E G A I N zelven voor het ledige vak plaat.
Re, en de fchilderij zóó Relde, dat men dezelve, bij het
binnentreden des vertreks , terflond in Benen fpiegel tegenover
de deur gewaar werd.; gelijk zij dan ook der Dames oogen.
blikkelijk in het oog viel.
„ Hoe langer hoe fraaijer l" fchreeuwde Mistrefs LOVE.
G A I N woedend uit: „ dat is affchuwelijk !" Zij greep een
fchilderplankje , dat voor de hand Iag, en wierp het zoo
vinnig tegen den fpiegel , dat het dien in duizend brokken
verbriizelde. Men verbeelde zich hare befchaming 1 De
Alderman betaalde portret en fpiegel , en de kunfienaar was
gewroken.
Een jaar daarna bevond zich de familie te Tunbridgewelts,
en trof daar een' zwervenden fchilder aan, die zich eenigen
naam verworven bad. Mistrefs L O v EG A 1 N wilde nu haren
gemaal weder gefchilderd hebben,• en was ditmaal over den
man zeer tevreden, daar deze een portret leverde, zoo
fchoon, dat zelfs geen enkele trek op het origineel geleek 1
Elk prees het bijwerk; inzonderheid was men verrukt over
eenen hond op den achtergrond; maar den Alderman her.
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kende niemand, dan zijne vrouw en zijne dochter. Dit deed
echter niets ter zake; men deed eene prachtige lijst makele ,
en daar boven fond met gouden letteren t
JEREMY LOVEGAIN, En.
VAN MIDbLEDITSH - IIUIS ,
ALDERMAN, ETC. ETC. ETC.

HET LOT DER DICHTERS IN ENGELAND.

(Volgens ALLAN CUNNINGHAM,)

In een biographisch -kritisch overzigt der Engel/the Literatuur federt de vijftig laatile jaren, zegt genoemde Schrijver:
„ Men heeft mij naar het aanzien gevraagd, dat poëtifche
talenten in Grootbrittanje genieten. Het antwoord is kort:
hun aanzien is nul. De Redacteurs van eenige tlaatkundige
dagbladen verwekken bij Volk en Regering meer belang,
dan alle Letterkundigen en Dichters zamengenomen, die finds
eene halve eeuw leefden. Hunne lotgeiallen leveren daarvan
het bewijs. C HAT TERT O N vergaf zichzelven uit :broodgebrek. SAMUEL JOHNSON kon de kosten eener reis niet
bijeenbrengen tot herfiel zijner gezondheid. BURNS had
ten dage zijns overlijdens geen ítuk brood en geen ítuk geld
in huis. C R A B B E ftierf als een arme Landprediker, wien
geenerlei geestelijke waardigheid te beurte viel. WALTER
SCOTT ítreefde, ten koste zijner gezondheid, naar het herftel zijns vermogens, en zijn Vaderland weigerde, zijne ver
Bibliotheek te losfen. BYRON ontvlood zijn: Vader -pande
naam van Engeland bijna verwenfchetl-land,eftir
de, dien zijn genie verheerlijkt had. _ COLERIDGE verloor
zijne kleine jaarwedde. Wo RD S WORT H verkoopt zegels.
S O U T HE Y ontvangt, als Hofpoëet, dagelijks de waardij van
eene pint wijns van zijne Majesteit. H o G G beknabbelt fchaapsbonken en hoedt het vee. WILSON geeft les in de wijs
Mo ORE heeft de opmerking gemaakt, dat de Poë--begrt.
zij, gelijk de Deugd, zichzelve beloonen moet.
EEN WENK NOPENS DE LETTERKUNDIGE CENTEN -KRAMERIJ.

De tegenwoordige manie der Penny-, Heller- en Cent -bladen ,

348 EEN WENIK NOPENS DE LETTERKUNDIGE CENTEN -I{RAMERIJ.
die, door het lokaas van fchijnbare goedkoopheid, eene onoverzienbare printenkraam. met een talloos tal van hoogst
onvolledige uittrekfels, uit honderde bekende natuurkundige
werken, reisbefchrijvingen en verzamelingen van anekdoten
enz. enz. bijeengehaald, ook over ons Vaderland begint uit
te florten, vordert een ,ernflig nadenken. Het voorgewende
nut, alsof daardoor voor den Boekhandel duizende lezers
en koopers gewonnen worden, die hunne penningen, zonder
dit, op geheel andere wijzen gewoon zijn te befleden, wordt
door het wezenlijk nadeel, dat de ganfche Boekhandel,
alsmede elke folide onderneming in denzelven , daardoor on_
dergaat, geenszins opgewogen. Maar ook de Kunst kan op
zulk eene wijze bloeijen noch beflaan, daar de houtfneé
Engeland, dat ons met zijne afgevallene-printemsalu
broodkruimels wel wil voederen, tot ons komen. En welk
een' allerfchadelijkflen invloed op onze vaderlandfche Letterkunde zulk eene kakelbonte en oppervlakkige lektuur van
lieverlede moet uitoefenen, behoeft zulks wel betoog voor
hen, die, met ons, nog eenigen prijs Rellen op grondige
wetenfchap en degelijke kennis ? Voor hen, ' die het belang daarvan kennen noch waarderen, zou zulk een betoog
bovendien nutteloos zijn. Wij laten het alzoo , vooralsnog,
bij dezen wenk berusten.

W. HERSCHEL'S QUARTET.

D

e vermaarde Sterrekundige W. HERS C I3 E L was, gelijk bekend is, voorheen Muzikant, en won, in den aanvang zijner loopbaan, den kost met zijne muzikale talenten. Gedurende zijn verblijf te Genua was hij'in groote verlegenheid,
Wijl het hem aan geld mangelde , om zijnen terugkeer naar
Ertgeh nd te kunnen beflrijden. Hij vervoegde zich dus tot
den Heer LANGLI , dien hij te Napels had leeren kennen ,
en die toen Directeur was van de door den Cenuéfchen
Adel gegevene Concerten. Deze verfchafte hem het ver
gebruikmaking van de zaal, en HERS C HEL gaf nu-lofter
een Concert, op hetwelk hij op de harp en twee aan zijne
fchouders vastgemaakte horens een quartet voordroeg. Dit
ongewoon bedrijf lokte zeer vele hoorders, en verfchafte
hem meer dan het benoodigde reisgeld.

MEN GEL WERK,
GESCHIED- EN OORDEELKUNDIGE BESCHOUWING

DE R

NEDERLANDSCHE DICHTKUNST.
Door
Iii.

A. F. S I

r F L É. (*)

Voor zoo ver men de Gefchiedenis der Letterkunde
bij onderfcheidene volken heeft kunnen nagaan, moge ,
na verloop van jaren of eeuwen zelfs, de Dichtkunst
tot eene eerbiedwekkende hoogte bij hen zijn opgevoerd;
maar is het echter verre dáárvan verwijderd, dat zij,
bij de eerfte ontwikkeling en befchaving, dadelijk haren vollen luister,, in ílof en vorm , zou hebben ten
toon gefpreid.
Vergeefs zou men ons liet voorbeeld der oude Grieken tegenwerpen. Want juist omdat men geene vroegere gedichten van hen heeft, dan de zoodanige, wel
uiterlijke vorm reeds eenen vergevorderden graad van-ker
kunstbefchaving aanduidt, befluiten wij regtmatig, dat
de vorige, in kuníleloozer trant gedichte liederen, uit
hoofde van hunne mindere bevalligheid, in den poel der
vergetelheid zijn weggezonken : en het ontbreekt ons
niet aan geloofwaardige berigten van andere volken, die
de gegrondheid van deze gisfing laven.
Wie herinnert zich niet, wat H OR A T I us verhaalt
van den verouderden Saturnifchen dichttrant bij de Romeinen ? Maar ook bij hen heeft men zich , bij voor
toegelegd op het vermenigvuldigen van zoodanige-keur,
(*) Voorgedragen in he Zeeuwsch Genootfchap der Wetenfchappen te Middelburg, den 5 Febr. 1834.
bIENGELW.
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dichtmatige handfchriften, die in tof en vorm boven
de ruwe volkszangen der Latijnfche oudheid uitmuntten : en het is Hechts als bij toeval , indien ons , hier
of daar,, iets in de gebrekkige manier hunner voorva
-dern
bewaard is.
Niet anders is het gelegen met de Gefchiedenis der,
Franfche Dichtkunst. Hetgeen B o 1 L E A u daaromtrent
getuigt , is te bekend , om hierbij ftil te (laan. En dat
de Duitfche Poëzij zich almede flechts langzaam tot hare
latere hoogte verheven heeft , zal iedereen, die het Handboek der Hoogduitfche Letterkunde van den Hoogleeraar
V A N K A M P E N Hechts even raadpleegt , gereedelijk
erkennen.
Doch voor ons Nederlanders is het zeker van meer
belang , na te vorfchen , hoe onze eigene Dichtkunst,
uit kleine beginfelen, groot is geworden; zoodat zij,
federt de grondlegging van ons voormalig Gemeenebest,
met die -van andere volken in vele opzigten heeft kunnen
wedijveren , en in fommige zelfs die der uitlanderen heeft
weten te overtreffen.
Ik heb dan ook voorgenomen, in dit uur, eene proeve van Gefchied- en Oordeelkundige 13efchouwing der
Nederlandfche Dichtkunst voor te dragen.
1. zullen wij de Nederlandfche Dichtkunst in hare
beginfelen en aanvankelijke ontwikkeling gadeflaan, tot
op het tijdperk van CATS, HOOFT , VONDEL en
HUY GENS;

H. in haren vollen bloei en langzame verkwijning ,
tot hare herleving met VA N AL P HE N, B I L D E RD I J K,
FEITH en BELLAMY;
III. in haren hernieuwden bloei en tegenwoordigen
toefland : alles , zoo veel mogelijk , telkens met opgaaf
der oorzaken van zoo veel afwisfeling van karakter.
Dat er flechts zelden in bijzonderheden zal worden getreden, en wij ons dus met een overzigt van de Gefchiedenis onzer Dichtkunst , en Bene flechts tot hoofd
zich bepalende beoordeeling, moeten vergenoegen ,-zaken
behoeft bijna niet te worden aangemerkt.
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I. Naar ons inzien , kan men niet eerder van het beflaan eener Nederlandfche Dicht-, of, zoo men wil, Rijm
gewagen, dan federt er opflellen in het licht-kunst,
verfchenen , waarvan de taal , hoe verouderd in vorm en
woordfchikking, en fchoon vele woorden buiten gebruik
geraakt of van beteekenis veranderd zijn, echter over het
algemeen nog tegenwoordig voor elk' Nederlander ver
-ftanbris.
Schoon derhalve liet lied der Nibelungen en de zangen
der Zwabifche Minnedichters meer overeenkomst hebben
met onzen eigenen tongval , dan met dien ter tegen
Duitfchers , gaan wij die op vreemden grond-wordige
vervaardigde dichtflukken, welke in waarheid zoo min
tot de hoog- als tot de Nederduitfche taal , maar veeleer tot de móederfpraak dier beide gezusters behooren ,
met flilzwijgen voorbij.
Onze oudfle Dichters , wanneer wij dien naam eens
aan ieder geven, die zich niet van den prozavoren bedient , zijn dus de Rijmkronijkfchrijvers , gelijk T A N
VAN HE LU en JACOB VAN MAERLANT in Vlaanderen LODEWIJK VAN V E L THEM in Braband ,
ME L I S S T 0 K E in Holland, en de zoogenaamde Reder jkers (eigenlijk Rhetorykers) , gelijk de reeds genoemde en ook als Kronijkfchrijver bekende v A N iî A E RL A N T, de menigvuldige opftellen der verfchillende Kamers van Rhétorica. en: derzelver afzonderlijke leden, als
CASTELEYN in Vlaanderen, COORNHERT in Holland, en anderen.
Doch welke zamenloop van omftandigheden veroorzaakte nu het ontflaan onzer aanvankelijk zoo gebrekkige
Dichtkunst? Waarom floeg het uur harer geboorte zoo
laat, en was haar opgroei. zoo langzaam ?
De tallooze beroeringen en onlusten , na den val des
Westerfchen Oud- Romeinfchen Rijks ,. hadden finaak en
gelegenheid tot letterkundige oefeningen weggenomen :
en in plaats dat de ongeletterde overwinnaars door hunne
meer opleiding bezittende overwonnelingen (gelijk anders
veelal gefchiedt) zouden zijn befchaafd , namen daarenY2
,
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tegen de ten onder gebragten de ruwheid der veroveraars aan. Want , daar de eerie zwerm van krijgshaftige
Barbaren den anderen verdrong , kon nergens de befchaving zich zetelen of hernellen : integendeel , zij kwijn
weg, waar zij nog teekens van leven gaf, en-de
hield eindelijk op te beflaan. Alleen de werktuigelijke
kunften bleven over; maar dc kennis van het fchoone
was verloren , en zelfs de zucht er voor fcheen vernietigd.
De vereeniging van vele volken onder éénen fchepter
fchonk verademing aan de natiën; doch, na den dood
van KAREL DEN G R 00 T E N, verviel zijn Rijk van
lieverlede, door de verdeeldheid zijner opvolgers. Aan
oorlogen, met middelceuwfche woestheid ge--houden
voerd , vernielden de kiem van het goede , door K A R E L
in onvruchtbaren en onbereiden grond ter neder geworpen. De invallen der Noormannen werkten niet wei
mede tot gedurige verontrusting der ingezetenen -nig,
ook der bewoners van de naderhand zoo genoemde Nederlandfche gewesten, die juist door de ruwfte horden dier omzwervende fortuinzoekers telkens werden
overftroomd.
Eindelijk hielden die invallen op. De Leenmannen
der Duitfche en Franfche Vortfen zaten rustiger op
hunne zetels. Het grondgebied van elk hunner werd
langzamerhand gerond: en, fchoon zij vaak tegen elkander te velde trokken , had de Burgermaatfchappij in
't algemeen toch Bene geregelder en beftendiger gedaante verkregen.
De kunst van lezen en fchrijven was niet geheel verloren geraakt; ook was er een begrip van onderfcheid
tusfchen gebonden en ongebonden ftijl overgebleven.
Dank zij voor dit laattle aan het wel eens diep ver
Rijm! Want ware dit niet door 0 T T F R I D-guisde
en zijne navolgers (op liet voetfpoor der iii Spanje getogene Arabieren die het denkelijk uit de tweede of
derde hand weder van de Hindo's hadden overgenomen)
in den bevorens rijmeloozen dichttrant der Franken en
Sak/ers ingevoerd , en ware het daardoor niet overget

,
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vloeid in den gemeenfchappelijken Duitfchen taalboezem , dan zou alle begrip van onderfcheid tusichen verzen en proza in de Middeleeuwen verdwenen zijn (*).
Toen nu een rustiger, hoewel nog zeer onvolmaakte,
toell;and aan de maatfchappij Benige zekerheid had gegeven , begon men zich weder cenigzins op de Letterkunde toe te leggen. In het Zuiden van Frankrijk zongen de Troubadours , in Zivaben de Minnedichters ,
die later door de verre beneden hen ftaande Meester
werden vervangen. Eindelijk traden in de Ne--zangers
derlanden, die vreefelijker en langduriger fchokken hadden ondervonden, en dus, vooral wat de aan zee liggende gewesten betreft, eenigermate in befchaving waren
ten achtere gebleven , de Rijlnkronijkfchrijvers , en ver
Rederijkers op. -volgenshGtfcapenv
Smaak en geestverheffing, zou men echter vruchteloos
bij hen zoeken. Eenige gelukkige plaatfen treffen ons
als bij uitzondering ; en dan zijn die beste plaatfen , de
vorm daargelaten , wat den inhoud betreft , nog zoo
gebrekkig, dat men tegenwoordig de meeste derzelve
aan de zwakfile oogenblikken van de• dichtluim zou toefchrijven.
Wat nu den vorm aangaat, men fcheen Benig ver
begrip te hebben van een zeker getal maatílagen -ward,
doorgaans drie of vier in éénen dichtregel ; maar de
voorafgaande en tusfchenkomende kortere lettergrepen
telde men niet naauwkeurig , zoodat maat en trant der
verzen zeer onbeflemd waren. In het rijm veroorloofde
men zich, behalve meer andere vrijheden, ook die, om
niet alleen de fcaande en fiepende regels onregelmatig
dooreen te mengen, maar zelfs eene filbe, welker toon
door eene voorafgaande hoogere onderdrukt werd , als
rijmklank te bezigen, b. v. Holland op gezázzt , 41-

(*) Over den oorfprong van het Rijm, zie mijne Prijs.
verhandeling over het Rijm , uitmakende het XXIte Stuk der
Verhandelingen , uitgegeven door T E Y LE R's Tweede Genoot
met de fchriften en gedenkflukken, aldaar aangehaald.-fchap,
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,g ronden op gevdnden. Eindelijk floop , eerst in de
Zuidelijke Nederlanaden , wegens de nabuurfchap met
Frankrijk, en daarna, federt het Bourgondij-he Vor
aan de heerfcllappij kwam, in de Noordelijke-tlenhuis
Nederlanden het gebruik van bastaardwoorden , zelfs
bij glen dichtftijl , in.
Tot proeven van al het hierboven aangemerkte mogen
de volgende ftaaltj es dienen
Van ME L I S S T O K E , uit de opdragt zijner Rijm
aan Graaf F' L O R I S DEN V:
-kronij
,

Defe pine ende dit ghepens (*)
Sendic tj, Heer Grave Florens,
Dat ghi moghet fier ende horen,
Wanen (f) dat ghi fijt gheboren ,
Ende bi wat redenen ghi in haut
Hebber Selant ende Hollant,
Ende bi wat redenen dat ghi foeckt
F_rieslant, dit u fo fere vloeckt.
Vau j AN V A N II L L .0 , uit den Slag van Tf/oeronck ,
de befcbrijving van denn Handaard des Bisfchops S I EWERT VAN KOLEN Of KEULEN:
Die ftandaert float op enen waghen ,
Daerop ghefet was ende beflaghen
Van flerken planken een Casteel,
Daer lieden binnen waren een deel :
Want dat Casteel hadde tinnen,
Daer men flout te formen binnen
Met ghefchutte ende met ghewere,
Alle men pleghet tegenchere.
Storke orsfe (4-), die men daeraen fpien (§ ) ,
Dede men den waghen vorwaert tien (*4),
Daer men de flandaert hebben wonde,
Ende waer die flandaert bliven foude.
(*) Gepeins. (t) Waaruit, uit welken (lam.
(-i) Paarden, Engelseb hosfes. (§) Spande.
(**) Tin of tijen, d. i. trekken.
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Groete boemen (*), die boven hingen
Ane die tinnen met fterken ringen,
Dede men worpen dan daer buten,
Ende neder vaste in d' eerde fluten;
Opdat te rechte nochte crdmme
Den flandaert nieman en mochte oinmeWorpen , nochte vorwaert minnen (t).
Eindelijk, van JACOB VAN MAERL ANT , hetgeen
hij in zijn dichtítukje van der Drievoudicheden zegt tot
zekeren MAR T IJ N :
Martijn! mere wel in defen finne:
God is een Wefen voer alle beghinne
Ende 't edelfe boven al.
Sijn Wefen is, alfe ic 't kinne (4-),
Die overíte God ende de hoechte minne ,
Die is ofte wefen fal.
Sine ghewerke daer m'em kent inne
Is fo groet, dat fi fijn dinne (§)
Die 't kennen ende fmal (**).
Sine wijsheit is Coninginne
Boven alrehande ghewinne
Ende boven alle gheval,
Daerboven ofte hier in 't dal.
Uit foortgelijke verzenfchakels is langzamerhand het

Klinkdicht ontflaan.
Hoe duister en verward intusfchen de denkbeelden onzer voorvaderen omtrent de versmaat waren, zoodat de
kadans , dien zij veelal waarnamen, een fpel van hei:
toeval , of liever het vruchtgevolg van een donker ge.voel voor welluidendheid was, blijkt uit. de volgende,
zoo veel later, ja in 1548 gefchrevene regels van M A TTH IJ S DE CASTELEY.N, Priester, en Factor der
Rederijkkamer te Oudenaarde, bekend onder den naam
(*) Spreek uit groote boomen. (t) Mennen of voeren.
(4-) Kenne. (§) Dunne, weinig.
(**) Klein in aantal , Engelsch [mall.
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van exelente Poëet moderne, en voorkomende in zijne
Const van Rhetoryken:
Aengaende van langhden en der Métren verfland ,
Negene, en twaelve, ufeerd men hier te land.

Wij leeren nochtans uten poëten ,
Dat een reghel duert, ongheteld, onghemeten,
Alfo langhe als 't eenen aesfem heerden mach.
Hij wil daarmede te kennen geven , dat men in regel
verzen onverfchillig van negen tot twaalf letter--matige
grepen plaatfe , maar in vrijere maat zoo veel of zoo
weinig men wilde, doch niet meer, dan men in éénen
ademtogt uit kon fpreken; hetgeen al zeer onbepaald is.
De Schrijver der Voorrede voor het A'ntwerpfche La`ntjusveel, in 1561 vervaardigd, zegt van derzelver verzen:
„ dat men , in defen ende derghelyke fpelen ende dicht
ofte. rijme, ftellende is van thien tot twaelf fyllaben in
éénen reghel ofte veers , fonder daerover te pasfeeren."
Maar in Holland was men nog verder van den weg:
want C o 0 R N H E R T, Beftuurder van de Oude dmjlerdamfche Kamer , zegt in de Voorrede voor zijne
Odysfea, in 1560 uitgegeven :
Een volle fin eyscht een heele reghel,
Daeraf fij de Rijm 't Plot ende feghel,
Als elcx een athem uut mach fpreken.
Waerom fal ons de thien benauwen,
Daer festhien gheen' gheest en verflauwen,
Nochte lancheyt wint en doet ontbreken?
't

Is al vaers van vijf tot twintigh toe.

Is dees ruymt dan bij den Latijnen,
Waerom fal ons benauwtheyt pijnen?
Virgilius , die groote Poëet,
Stelt reghels van feventhienen breet.

Uit dit flaaltje blijkt ons C 0 o R N H E R T 's diepe onkunde in de Grieksch-Latijnfche versmaat. Hij wist niet
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eens , dat twee korte grepen aan ééne lange gelijk ftaan ,
en dus de zeventien grepen van een' hexameter, uit
vijf Dactyli en éénen Spondaeus zamengefteld, als in:

Quadrupedante putrem Ion/tu quatit ungula eampum ,
in tijdmaat volkomen gelijk zijn aan de dertien grepen ,
uit vier Spondaei , éénen Dactylus en éénen opfluitenden Spondaéus gevormd, in het even algemeen bekende
Illi inter fefe, magnd vi, brachia tollunt.

C o o R N H E R T kende , zoo het fchijnt , niet anders,
dan die geheel vrije maat , welke alleen door een telkens
invallend en dikwijls zeer onzuiver rijm zich van proza
onderfcheidt , en bovendien nog fomwijlen van tusfchenrijmen doorfneden wordt: eene maat, die voor het Klucht
bijzonder gefchikt is , en door den Ridder H 00 F T,-fpel
in zijnen Warenar met den pot , gebezigd werd, b. v.
waar R IJ K E R T, in het vijfde tooneel van het derde
bedrijf, nopens de rijke en modezieke jonge vrouwen zegt :
— Altijt flaet er volk in 't voorhuis te tranten.
Dan — is er de neuter mit dundoek en kanten;
Ten baet niet, al fit er ítaeg één op de vloer.
Dan — is er de bontwerker met zobelenvoer.
Schuurfters en fchoonmaekfiers fchijnt dat er fchier woonen.
Dan — is er de borduurwerker met al zijn patroonen.
„ Dit's een nieuw werkjen,ick heb 't eerst met houtskool gemorst,
„Dat aer heeft Grietje Goosfens af, het is haer bruitsborst.
„'t Bloemtjen zal binnen gout wezen, en men zal't om de rant
groenen.
„ Dat patroon heeft jouTruitj e -Nicht aen een paer hantfchoenen. "
Als die een wijl geteemt heeft, en noch niet hiel uit,
Zoo komt er een pot aerdbeijen uit de Leitfe fchuit;
Die heeftze daer al , op voordeel! laten koopen. —,
Dan komt de goutfmitsknecht uit zijn aesfem geloopen,
Om noch eens te vragen nae 't fatfoen van de ring,
Niet anders, dan of er de zalicheit aen hing.
Dan brengt er een 't linnen van Ilijven en rekken.
Dan komt er een fchoenmaeker nieuwe fchoenen antrekken.
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Dan brengt er een proefjens van wijn oft uitheemsch bier.
Dan komt er een reekening thuis van drie vier vel pampier,
Bij den fnijer gefchreven op lestleden maendagh,
Met itemtje bij itemtje, zoo dicht als ze gaen mach.
Een mensch, die 't aenzach, kreeg de koorts op het lijf.
Dan wort er gaeren thuis gebrocht van een out wijf.
Otdit geit kost!—'kuret men't niet voor een weldige fomme koopt.
Dan heeftze noch zoo veel laryßers aen haer fnoer ; dat j' er 't
hooft of omme loopt.
Tweemael ter week leest m' er, van blat tot blat,
De courante -nouvellen uit de vier hoeken van de flat.
Daer hout men pertinent register en neemt naerftelijk acht ,
Hoe veul bankerottiers dat Grandmarchand heeft in zijn geflacht;
Wat Snorker lift jaerlijcx an zijn fchepen, zwaer gelane, ramps ;
Hoe veul bastarden dat Grootebroek heeft, hoe veul pollen Trijn
Hanekams;
Wat elke bruit veur kle @ren en veur juweelen al heeft;
Hoe veul duizenden elk ten hijlijck met zijn kyeren geeft :
En zij weten 't mit zulken gracy en zoo kloek te zeggen ,
Iek laet de Hollanders fiaen,de BrabantfcheRederijkers mogender
heur broek bij leggen.

Maar men zou grovelijk dwalen, zoo men meende, dat
alleen deze, voor vrolijke onderwerpen zoo
gefchikte , doch echter zeer ongeregelde , maat wist te
behandelen. Welk een meester in het werktuigelijke der
Poëzij , en welk een waarachtig Dichter hij was, zal ons
bij de befchouwing van het volgende tijdperk blijken,
waartoe wij thans overgaan.
II. De herleving der Letterkunde, waartoe de vlugt
der voornaamfle Grieken naar Italië , ten gevolge der
inneming van Konflantinopel door de Turken en waartoe verder de gemakkelijker verfpreiding van boeken, door
de reeds vroeger te Haarlem uitgevondene , doch federt
meer volmaakte em algemeener gewordene Boekdrukkunst,
inzonderheid had medegewerkt , moest noodwendig invloed oefenen op de vorming van den goeden fmaak. De
levende talen waren echter nog weinig bearbeid, en het
ontbrak er, vooral in de Duitfche en andere Noordelijke
H00FT

,
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talen, aan opftellen, in zoodanigen flijl verrat, dat zij
eenigzins met de gedenkftukken der Griekfche en .Romeinnfche oudheid konden wedijveren. In de 7Ouitfche en andere Noordfehe talen eenen deftigen fchrijf(lijl voor dicht
en ondicht te fcheppen, was dus eene bezwarende taak.
Maar ook dit werd, door eene belangrijke gebeurtenis,
noodzakelijk gemaakt en befpoedigd.
De Kerkhervorming deed Bijbelvertalingen en Pfalmberijminger} in de volkstalen ontftaan, en de Drukkunst
hielp dezelve verfpreiden. Te voren werden alle kerk
overal in het Latijn verrigt, en als er voor-plegtihdn
het volk in de moedertaal gepredikt werd, bekommerde
men zich niet over de eifchen der Kanfelwelfprekendheid.
Doch bij de Protestanten was juist het prediken de hoofd
Godsdienstoefening. Ook zochten hunne geleer--zalinde
den, door overreding, andersdenkenden tot hunne gevoelens
over te halen ; zij zochten dit te doen door mond en pen,
en bij voorkeur in de volksfpraak. De waardigheid, die de
zaak in het oog harer begunftigers bezat, en de ijver,
die hare voorstanders bezielde, drongen hen, zich zoo
goed en krachtig mogelijk uit te drukken. Dit noopte
hunne tegenstanders , hen van tijd tot tijd op hetzelfde
grondgebied te volgen; gelijk, onder anderen, de Refereinen der opregtelijk Roomschgezilnde A N,, N A B IJ N S
bewijzen. 4lzoo werd men gewoon, Zich in geben.
den en ongebonden íäj1, op welfprekendheid in de moe
toe te leggen. Men begon te gevoelen , dat men-dertal
ook darin Herlijk en bondig het woord kon. voeren ; en
het fchoone, dat men in de fchriften der Grieken en Latijnen bewonderde , zocht men in zijne eigene taal over
te planten.
Op de beoefening der Dichtkunst had dit alles zoo veel
invloed, dat men zich weldra niet tevreden hield, indien
de regels flechts op elkander rijmden. De taal van gevoel ,
vernuft en verbeelding liet zich op nieuw in liederen hooren. Maar,, was men reeds gelloodzaakt geweest , in dc
Sogterliedekens en andere geestelijke gezangen , ja ook
in de meer en meer in zwang komende minneliedjes en
,

,
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vaderlandfche zangftukjes , zou men met de muzijknoten
uitkomen, de lettergrepen in eiken regel te tellen ; de
naauwkeuriger kennis der Grieksch - Latijnfche voetmaten
deed op meerdere volkomenheid der. verzen bedacht zijn.
Te voren had men flechts op het hot der dichtregels
acht gegeven ; maar nu begon men , in verzen van tien
en meer lettergrepen , zekere vaste rusten en middelka
te voeren. Op die rust, na de vierde greep in-danfei
tien- en elf-lettergrepigen , na de zesde in de twaalf- en
dertiengrepige Alexandrijnen, waren de Franfchen bij uit
maar den toon der overige filben, uitgezon--ftekisch;
derd de kadanferende flotfyllaben , lieten zij onbepaald.
De Italianen , Spanjaarden en Portugezen maakten zeer
zelden langere verzen , dan van elf lettergrepen , bij gevolg zoogenaamde fiepende of vrouwelijke regels. De rust
viel in, bij willekeurige afwisfeling, nu eens na de vierde
of de zesde filbe , die alsdan hoog moesten klinken;
ftraks weder, en meestal , na de vijfde , in welk geval
doorgaans de vierde hoog en de vijfde laag klonk, Met
uitzondering van de tiende en elfde greep , die een' Trochaetts vormden, was wijders de maat der overige lettergrepen tamelijk onbeflemd ; tenzij, in liederen , de muzijk
noodzaken mogt, ten einde in harmonie met de zangmaat te
blijven, op den klank der andere filben even frerk te letten. De Engelfchen zochten in geheel het vers een' meer
geregelden kadans in te voeren. Hiernaar fireefden ook
de Nederlandfche Dichters. Maar de Engelfchen verkozen in hunne zinrijke taal , welker woorden doorgaans
flechts uit weinige hoorbare lettergrepen beítaan , zeldzaam langere verzen te vervaardigen, dan van tien, fomwijlen echter wel van elf, en bij eene enkele uitzondering
van twaalf lettergrepen ; in de plaatfing der middelrust
hielden zij zich aan de vrijheid der Italianen , Spanjaarden en Portugezen. De Nederlanders daarentegen namen niet alleen de vijfvoetigen , maar zelfs nog menig
aan; doch zoo wel in de tien--vuldigerzsotn
en elf-lettergrepigen , als in de zesvoetigen of Alexandrijnen , behaagde hun , wat de rust betreft , de maatverdee-
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ling der Franfchen echter niet onbepaald en niet zonder
wijziging. De Duitfchers zijn eerst later door MAR T I N
0 P I T Z, een' vriend en leer ling van onzen Ii E I N S I U S,
aan een geregeld ftelfel van verfificatie gekomen. De bloei
hunner Dichtkunst is van nog fpaderen tijd. H E I N S I U S,
de leermeester van O P I T Z, was in de dichtfchool van
onzen C A T gevormd.
Deze j A C 0 B C A T S , geboren te Brouwershaven in
1577 , is onze oudile Hoofddichter. Hartstogtelijk is
hij zelden, en hooge geestverrukking was hem bijna
vreemd; maar levendige verbeeldingskracht, fijn gevoel,
diepe menfchenkennis , gemakkelijkheid van uitdrukking,
en veelzijdige , doch ten uiteríle bevattelijk zich mede
geleerdheid, gevoegd bij ongeveinsde zucht-delri
voor Godsdienst en zedelijkheid , maken hem met regt
tot onzen geliefkoosden Volksdichter. Zijne verzen zijn
vloeijend; maar zijne Alexandrijnen, die juist zijne lievelingsmaat uitmaakten, zijn eentoonig tot verveling toe.
De reden is deze. In de Zuidelijke Nederlanden had
men de plaatfing der middelrust in de verzen , op het
voorbeeld der Franfchen , leeren beminnen. Den Brabandsch jongeling was de leidsman van c A T S op onzen
Zangberg geweest. Vandaar dan bij C A T S die angstvallige , en in onze geregeld gekadanfeerde verzen vaak
hinderlijke , inachtneming dier rust. Vandaar ook 's mans
afkeer van het hij de Franfchen met regt gehate, maar
in onze versmaten fomwijlen zoo fchoone, ineenloopen
der regels. Want zoo de .Franfchen die allerlei melodijen , op eene ongeregelde wijze , in hunne verzen dooreenmengen , niet letten , gelijk B 0 I L E A U hun aanbeval, op de middelrust, en zich niet wachten voor het
zoogenaamde enjambéren; ZOO Zij, met VI C T 0 R H U GO,
ook die kluisters afwerpen , -- dan vervalt bij hen welras alle hoorbaar onderfcheid tusfchen vers en proza.
Iets anders is het in de Engelfche, Nederlandfche,
Duitfche , Deenfche en Zwveedfche talen, waar de verzen
eene bepaalde voetmaat hebben. Doch onze C A T s hield
dat onderfcheid van karakter tusfchen de Franfche en
,
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Nederlandfche Dichtkunde niet in het oog, en daardoor
werd hij eentoonig. Overigens zocht hij niet te fchitte
en was daarom ook nimmer duister of gezwollen;-ren,
maar te groote achteloosheid deed hem fomwijlen tot
platheid van uitdrukking vervallen. Tot proeve intus
wel van 's mans manier,, als van de groot--fchen,zo
heid en lofwaardige aanwending van zijn dichtvermogen ,
kiezen wij het volgende achtregelig versje uit de Minne en Zinnebeelden:
De webben, die de fpin gewoon is uyt te fetten,
Zijn van gelijken aert met Venus warrenetten.
Al wat daer ommegaet, dat Piet men in de min:
De bie die vlieghter deur, de mugghe blijfter in.
Leert, jonge lieden, leert door Venus garen breken;
Daer blijft maer kleyn gefpuys in fpinnewebben íteken :
En laet u vrijen gheest niet binden als een mugh ;
Of breecter deur met kracht, of keert met kunst te rugh.
Van geheel anderen aard is de Poëzij van r I E T E R
geboren in 1581. Als
Dichter is hij eerst in volle kracht opgetreden na zijne
reis in Italië. Geen wonder, dat hij dus zich meer naar
het voorbeeld der beroemdfle Italiaanfche Dichters vormde. Uitgezonderd in zangíl:ukjes, hebben zijne verzen
een' minder vasten gang dan die van C A T S, en, door
de gefladige afwisfeling der rust en bet ineenloopen der
regels , zijn zij ook alles behalve eentoonig. Te weinig
hield hij echter het verfchil tusfchen de zachtere Italiaanfche en de ongelijk hardere Nederland/the taal in het
oog. Zijne Alexandrijnen, naar het voorbeeld der Italiaanfche elffilbigen, veelal gemoduleerd, zijn daarom dikwijls ftroef en fluitend. Anders maken bevalligheid,
geest en zwier de fieraden zijner Zangfler uit. Dit blijkc
uit de volgende woorden van DAIFILO tot DOR ILEA,
voorkomende in het Tooneelfpel Granida :
CORNELISZOON HOOFT,

Wilt reekeninge maaken,
Dat deeze roozekaaken,
En deeze lippen versch,
Die gloeijen als en kers,
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Die nu een ieder wenscht te kusfen en te íirooken ,
Van oudtheit zullen ééns verwelken en verfchrooken.
De diepe rimpel , met
Der tijdt, dit voorhooft net
En gladt heel zal ontílechten.
Deez' weelderige vlechten,
Die met veel firikjens nu zoo dartel zijn vertuit,
Die zullen 't gulden kleed allensjens trekken uit,
En 't geen gij voor fijn goudt hieldt, mogelijk, voor deeze,n,
Zal blijken zilver, en alleen verguldt te weezen.
Verder, uit zijne Zangen, het volgende:
Zwaantjen , die haar hartewee
Niet en dard' haar lief verklaaren,
Zat en klaagde 't aan de baaren,
Op den oever van de zee:
Straf is hij , en barfer mee,
Dan de Noordewindt, te vijnen (*) ;
Koeler, dan de watervliet;
Spitfer, dan het fcheutigh riet;
Schooner, dan de zonnefchijnen!
Iloe kunfEig geverfificeerd zijn de beide volgende liederen , waarvan echter telkens Hechts het begin hier zij
medegedeeld :
Roozemondt, hoorje fpeelen noch zingen?
Ziet den dageraadt op koomen dringen !
Dartele duiven, en zwaanen en musfen,
Zouden den vaak uit uwe oogen wel kusfen;
Zoo 't u lustte de doode te ruimen,
Om de lust van de levende pluimen.
En tot befluit dezer proeven :
Klaare! wat heeft er uw hartjen verlept,
Dat het verdrietjens in vroolijkheit fchept,
En, t' aller tijdt eeven beneepen, verdort,
Gelijk als een bloemtjen, dat dauwetjen fchort.
Krielt het van vrijers niet om uwe deur?
Mooghje niet gaan en te kust en te keur?
() Vinden.
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En doeje niet branden, en blaaken, en brawn,
Al waar 't u op lust één lonkje te !laan ?
Dat het voorbeeld van H O O F T op de vorming van
die onzer Dichters , welke zich ná hem op losheid en
bevalligheid toeleiden, gunítig gewerkt heeft , behoeft
geen betoog.
Maar c A T S en 1100F T werden in floutheid en hoogte
van vlugt, in kracht van uitdrukking en diepte van zin,
in behandeling der Tooneelpoëzij , en in eenen nooit
centoonigen , maar even kiefchen , als met het onder
versbouw,, nog verre over--werpfldsinm
troffen door JOOST VAN DEN VONDEL, geboren
te Keulen in 1587 , doch , door opvoeding en langdurig
verblijf, een der beroemdfte burgers van 1mflerdam.
Wel heeft de fcherpzinnige WIT SEN GEYS BEE K,
in zijn Biographisch -anthologisch-critisch Woordenboek ,
V 0 N D E L op eene fchendige wijze gehekeld , en, door
breede uitmeting zijner gebreken , of liever van die der
eeuw,, waarin hij leefde , ja door onderdrukking en verminking zijner fchoonheden , hem als den ellendigflen
rijmelaar zoeken af te fchilderen. Maar Bd L D E R DIJK ,
die in godsdienflige en flaatkundige begrippen zoo flerk
van V 0 N D E L verfchilde , toont , op ondcrfcheidene
plaatfen , hoogen prijs op 's mans dichterlijke verdienen te flehen. Maar de zoo kundige als finaakvolle
Hoogleeraren SIE GENBEEK, KINKER en LUL OFS,
met bijna alwat in ons vaderland , federt V 0 N D E L 'S
optreden, de Dichtkunst beminde; maar de Engelschman J o H N B o w R I N G en andere oordeelkundige vreemdelingen, denken gunfliger over den Vorst onzer Dichteren uit de zeventiende eeuw. Maar Hi I L T O N is het
hoofddenkbeeld, en vele der fchitterendfle plaatfen in
zijn Paradijs verloren, (een heldendicht, dat meer gebreken, maar ook oneindig meer fchoonheid bezit, dan
VOLTAIRE'S Henriade) veelligt aan VOND EL'S
Treurfpel Lucifer verfchuldigd. Tot bewijs van 's mans
meesterlijken dichttrant, diene de volgende Vertroostinghe
aan G ERA R T vos s LUS , bij den dood van zijnen Zoon:
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Wat treurtghe , hooggheleerde Vos
En fronst het voorhooft van verdriet
Benlj uw' loon den Hemel niet.
De Hemel trekt : ay , lact hein los
Ay , flaeek deze idle tranen wat
En offer , weighetroost en blij ,
De.' allerbesten Vader vrij
liet puick, van unwen acrdfchen fchai.
Men klaeght , indien de kiele flrandt ;
Maer niet, wanneer ze rijck gelaen,
Uyt den velbolghen oceaan,
In een behoude haven landt.
Men klaeght , indien de balfem fort ,
Onm 't fpillen van den dieren reuck;
Maer niet, zoo 't glas bekomt een breuck,
Als 't edel nat geborghen wordt.
Hij fchut vergeefs zichzelven moê

Wie fchutten evil den flercken vliet ,
Die van een Heile rotfe fchict
Naer eenen ruimen boezem toe.
Zoo draeit de weereldkloot ; hetzij
De vader 't lieffte kint beweent,
Of 't kint op 's vaders lichaam flecnt.
De Doot flaet hays noch deur voorbij.
De Doot -- die fpaert noch zoete jeught ,
Noch gemelijcken ouderdom :
Zig maeckt den mont des Recdners Flom
En ziet geleertheit aen noch deught.
Gheluckigh is een vast ghenioet
Dat in geen blijde weelde (‚mit (*),
En fluit , gelijck een taaije fchilt ,
Den onvermijbren tegenfpoet.
Verre beneden dc drie laatstgenoemde Dichters Ilaat
de in 1596 geborene CONSTANT]JN FIUYGENS,
zoo vaak hij ernflige hoffen behandelt ; Inaar in het
(*) Smelt, wegfinelt, weekellik en lafhartig wordt.
7,
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Puntdicht, in de door hem uitgevondene Zedeprint en
alle luimige Poëzij , is hij mocijelijk te overtreffen. Doch
zoo men aan 1I o 0 F T fonimige, den te zijnen tijde reeds
verbasterden Italiaanfchcn fmnaak ademende, concctti ver
aan ii u v G E N s mag men tegenwerpen, dat zijne-wijt,
weelderigheid en gezochte woordkoppeling dikwerf in
valsch vernuft ontaarden ; gelid: bij den aanhef van zijn
hoorhozat , waar hij de zon aaníp reckt , en nog op andere plaatfen in dat overigens geestige dichtítuk. Tot
ítaving van ons beweerde omtrent 's mans luimigen dicht
geven wij de volgeode Jlropphcn uit het f oou/ior. t :-tran,
,

Lindeblaedjens , luystervincken
Van foo menigh' apenklucht ,
Van foo menigh traenverdrinckeu,
Van foo menigh' fotten fucht!
Helpt mid tuyghen wat een kermen,
Wat een Rommelend ghelaet,
Wat een blindelingh omarmen
Ot der u niet om en gaet.
Trijntgie, fey daer lestmael eenen:
Bij men eer, ick Nebje lief;
Van de kruyrt af tot de teenen
Staen ick ongder jou belief.
Laet me draevcn , doet me loopen,
Hiet me Etappen as een Tel ;
Doet me fchencken , hiet me knopen;
Siet wat ickfc weigre fel!
Wear een ander,, aen een boompje:
Dat 's nouw al men moertjes goed;
Maer, dan heb ick noch een Oompje.
O ! wat is 't een recken bloet !
Met fen boogert, met fen weuningh,
Met fen koren , met fen ooft.
C'.ner! je Vrijer is een Keuningh 1
Al dit hangt 'em boven 't hooft.
Noch een ander pan 't gebrocdfel,
?)ar of pen of degen voer':
Mijn Lou las , mijn vieughdenvoedfel .
:.1.! •luitteert UE la Cotir?

,
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Sult ghij eeuwigh abfent-eeren ?
('k Schat de Meid naar Leiden voer)
Wilt min flamines obligeeren
Met een expedit retour!
noch één van fulcke Veeren :
Wel bizarre van humeur
Sult ghij mij fans fin traineeren
Met ldéën van faveur?
Neen , revèfche ; neen , volage
Dus en magh 't niet langer zijn !
Mesprifeert ghij inij n fervage ,
Ausf fayje ton desdain !
En

Zietdaar , M. II. ! uit al het vorenf aande getoond
tot welk eerie hoogte onze Dichtkunst in de eerde helft
der zeventiende eeuw zich had opgevoerd; maar na dien
tijd begon zij te dalen.
Het is , alsof dc vrede niet Spanje en de meerdere
rust en weelderigheid , die daarvan het gevolg waren ,
die geestdrift en fpanning hadden uitgedoofd en weggenomen , welke tot onderhouding van het dichtvuur nood
een rustige tijd is wel gunflig-zakelijfchn.Wt
voor de beoefening der Letterkunde , even als van andere wetenfchappen ; maar kunstgewrochtcn , waar de
ziel in fpreekt, zullen het best in oogenblikken van door
cie oinf'andigheden opgewondene geestdrift worden ver
daarom , dat de liefde zoo dikwerf-vardig.Hets
invloed
op de ontwikkeling van het dicht
van gunftigen
-vermognis.
B I L D E R D IJ K merkt aan , in de Voorrede zijner
Mengelpoëzij , dat een genie doorgaans zijne meester
levert , als het in de engte gebragt is. De juist -fluken
dier opmerking fcllijnt n)ij uit fommige van 's mans-heid
eigene tneesterltukken te blijken , als ik acht geef op
het tijdperk of tijditip van derzelver ontflaan , in ver
Dichters perfoonlijke omfian--bandefcl)ouwmts
digheden.
I Ietgeen omtrent ondeeligcn geldig is, fchijnt op gebeele natiën van toepasfing te wezen. Het is, of zeZ2
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kere maat van tegenfp©ed , miskenning , verdrukking ,
en ffraks weder van blijdfchap , zielsvervoering en zegepraal, gelijk voor de zedelijke, dus ook voor de aesthetifche vorming van menfchen en volken , van tijd tot
tijd noodig is. De ziel, die eene vreedzame en onafgebrokene kalmte geniet , wordt wel eens gelijk aan ftilftaand water , dat bederft.
Geenszins wil ik echter beweren, dat er van omstreeks
de tweede helft der zeventiende tot aan de laatfie twintig jaren der achttiende eeuw geene goede Dichters in
ons vaderland zouden verfchenen zijn. A N T 0 N I D E S,
die VONDEL Op zijde ftreefde, POOT , SM ITS,
HOOGVLIET, LANGENDIJK, de Gebroeders VAN
HAREN, VAN WINTF,R, de Dichteresfen VAN
MERKEN en D E L A N N O y, met vele anderen, zou
men slechts behoeven te noemen , om zulk eene (‚ceiling
te logenfiraffen.
Maar het was toch, in 't algemeen genomen, een tijdperk van ftiltiand, en in vele opzigten van teruggang.
Wei , ontbonden er talrijke Dichtgenootfchappen : doch
wat baat het fichten van dergelijke vereenigingen? Zij
kunnen wel jeugdige talenten vormen en leiden, maar
zij vermogen ze niet te fcheppen. Wij zijn dat grootendeels ziellooze tijdperk den meesten dank verfchuldigd voor
befchaving der verfificatie; minder voor gewrochten, waar
de ware geest der Dichtkunst in ademt.
Na den flouten A N TO N I DE S verdient echter de bevallige Poo T met hoogen lof te worden genoemd. S M I T s
is vooral niet minder te fchatten. Als Blijfpeldichter
heeft LANGENDIJ K vóór noch ná zich, in ons vaderland, zijne wedergade gehad. Vele verdienten bezat
Mejufvrouw VA N ME R K E N in het Treurfpel; maar,
fchoon hare manier natuurlijk meer aan de tegenwoordige
behoeften van het tooneel beantwoordt , kan men haar
toch nooit den verheven' geest van V 0 N D E L, zelfs
niet het talent van haren gemaal, VA N W I N T E R, toekennen. Hare Heldendichten, in den ruimeren zin des
woords , de Germanicus en de David, zijn, vooral het
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eerstgenoemde, welligt boven II o o G v L I E T 'S lQbraham te flellen ; fchoon enkele partijen bij dezen , gelijk
de ondergang van Sodom , onnavolgbaar fchoon zijn.
Doch om de Dichtkunst in 't algemeen eene Route en
vrije vlugt op nieuw te doen nemen, was er een fchok
noodig , die de gemoederen uit de fluimering opriep en
in een' ftaat van gisting bragt.
De heerfchende fpanning, in 1740 en vervolgens, had
in Friesland reeds voordeelig gewerkt op den dichtgeest
der Gebroeders v A N H A R E N. De Gerezen vooral van
ONNO ZWIER VAN HAREN zullen en moeten nimmer vergeten worden; ja het verheugt ons , dat B I LD E R DIJK , door lang daarna de befchavende hand aan
dat heerlijke, doch ruw ontworpene, dichtwerk te leggen,
hetzelve tot een fieraad onzer Letterkunde veradeld heeft.
Maar na de verheffing van WILLEM DEN IV werd
alles weder rustig en vredig , en eigenlijke geniën ver
er , buiten den grooten O N N O Z W I E R V A N-fchen
HAREN , ook niet meer.
Dan, de Noord-Amerikaanfche Volkplantingen ílonden
tegen het Engelfche Moederland op. Met het laattle
werden wij in een' ongelijken kamp gewikkeld. De wijze
van het voeren des krijgs , en de ongelukkige gang der
zaken , deed partijfchappen ontílaan. De nieuw opgekomene denkbeelden over de regten des volks wakkerden
het twistvuur aan: en het was , alsof de Dichtkunst ,
verfchrikt door den klank der wapenen en de oorlogskreten der tegenover elkander flaancje partijen , opfprong uit
haren flaap.
Wij moeten dit echter in geen' te ítrikten zin opvat
Natuur, die de Dichters fchept, kent geene ver-ten.D
kent die ook-varlijkeofpng,dGchies
niet. Er beftaat altijd een onmerkbare overgang. Maar,
als het gunftig tijdflip ter ontwikkeling dáár is, dan fchiet
dezelfde plant welig op , die bevorens zoo traag ontkiemde.
Het nieuwe tijdperk in onze Poëzij begint met v A N
ALP HEN, BILDER DIJK, FEIT en BELLAMY,
waarvan fommigen ten deele reeds vóór den Amerikaan-
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jchen opfland begonnen te bloeijen. De befchouwing
van dat nieuwe, nog voortdurende tijdpe°k, maakt het
laatfte deel onzer Verhandeling uit.
III. Niet alleen als onnavolgbaar opfteller van Kindergedichten, maar ook als verheven Lierzanger, is V A N
A L P ii E N onfterfelijk. Wie herinnert zich niet, onder
anderen , zijn Bcjiand met Spanje , beginnende :
Slijt nu ééns geruste dagen, afgeftreden vaderland!
Doet den oorlogstrommel zwijgen, hangt de wapens aan den wand!
Laat nu geen mortieren dondren; laat geen bulderend kanon
Steden in den afgrond florten s die geen list verwinnen kon!
Vie zal ooit zijnen Starrenhemncl vergeten? en wie
herhaalt niet bij zicllzelven , als hij fomwijlen in een'
fchoonen zomernacht aan het ftrand der zee, of aan
den oever van eel:' helderen waterplas , het oog naar
boven flaat , het in die Cantate voorkomende Recitatie/:
Daar rijst het tintlend flarrenheir,
En de aarde zwijgt verbaasd.
't Geflarnte fpiegelt zich in 't meir,
Waarop geen windje blaast.
't Is alles hemel wat men ziet;
Zelfs bergen vlugten heen.
't Verdorde blaadje fchuifelt niet;
't Geflarnte fpreekt alleen.
Nog voortreffelijker Dichter hebben wij gehad in den
Cénigen B I L D E R D iJ K. M. H. ! vergt mij niet over
zijn dichttalent te fpreken. Het is te groot, om door
mijn zwak pcnfcel te worden gefchilderd. Maar het
af te fchaduwen ? met pen of Rift een' luchtigen omtrek te fchetlèn ? ... Helaas ! ook dit vermag ik niet. —
Zoude er dan niets , door bevoegde kunstregters , op
de voortbrengfelen zijner Muze kunnen worden aangemerkt ? Ongetwijfeld! Menfchenwerk is nooit vol
Zijne groote geleerdheid vervoerde hem wel eens-makt.
tot noodeloozen uitflal zijner fchatten van taalkennis.
Zijne woordenkoppeling is niet altijd even gemakke-
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lijk en gelukkig. Onder zijne meesterítukken vermengde hij , in zijne bundels , welligt te vele gedichten van
minder aanbelang. Jo x N B OW R 1 N G heeft dit reeds
aangemerkt. Maar desniettegenf aande zijn zijne fchoonheden niet af te malen. Ach ! had hij zijn IIeidendicht : De Ondergang der eerfle TT7areld , ílechts voltooid, wij zouden Italic zijnen T A s s o, Frankrijk zij
L r A I R E, Engeland zijnen at I t. 'r o N, Duitsch--nevo
land zijnen K L 0 P S TO C 1, mogelijk den ouden Grieken hunnen II o am It u s , en althans den Lat ij nen hun
-ne
V I R G I L I U S, niet behoeven te benijden.
Wij zeiden- daar even reeds , dat menfchenwerk nooit
volmaakt is. In het zachtroerende , in de poëzij voor
het hart , is B I L D E R D Ij K door FE I T II overtroffen ,
die anders , als Dichter in 't algemeen beschouwd , naar
ons gevoel , beneden hem Raat. I Iet Graf alleen is genoeg , om den naam van F E I T I-i over het graf te doen
zegepralen. Met uitzondering van zijnen Lierzang op
DE RU I T E R, en Benige weinige andere flukkcn , zouden zijne Oden en Gedichten dat bezwaarlijk hebben te
weeg gebragt.
Maar BELL AMY, de volgens v A N DER ii0oP,
blijkens zijnen onverhocdfchcn uitval in de Bijdragen voor
Boeken- en Menfchenl earns , niet zeer dichterlijke B it
A 1\1 Y ; die , volgens dezen Recenfent , zijnen opgang
alleen aan factiezucht te danken had: verdient deze wel
onze opzettelijke vermelding ?
Tot nog toe , M. H. ! [temt mijne overtuiging in
met die van den IIoogleeraar V A N D E R P A L al; een'
man , allezins bevoegd , om over werken van finaal; te
oordeclen , en die niet door afgunst op B E L L A MY 's
dichttalent gedreven wordt. Ilet ongunflig oordeel van
VAN D E R H 00 P wederlegt zich genoegzaam door de
treffende en eenvoudige vertelling Roosje , de roerende
klagt van Dorinde b ij het graf van Damon, de floute
lierzangen aan R AU, C AR P en anderen, benevens
een aantal bevallige , aandoenlijke en luimige dichttlukjes. Gaarne wil ik echter erkennen , dat niet alles hij
-
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fchoon is , en het heil nog aan takt en manier ontbrak tot bewerking van uitvoerige dichtítukken.
Maar ik betreur het met onzen v A N D E R P A L M,
dat hij vóór de ontwikkeling zijner uitmuntende gaven ,
in den bloei zijner jaren, overleden is. Krachtig heeft
intusfchen zijn voorbeeld, ja hebben ook zijne wel eens
fcherpe , maar fleeds geestige en finaakvolle boekbeoordeelingen medegewerkt , om onzer Poëzij eene vrijere
en hoogere vlugt te fchenken. Overdreven ijver heeft
hem wel verleid, al te ongunftig over cie berijming onzer verzen te denken ; doch de voorbeelden van B I LD E R D IJ K en FE I T lI zijn toereikend geweest , om ons
dit niet altijd, maar toch doorgaans onmisbaar, fieraad
eener Muze, die eerie minder klinkende, minder har
taal fpreekt , dan die van IIellas en Latiwn ,-monifche
te doen behouden.
Later , dan de reeds gemelde Hoofddichters , is T 0 LL E N S verfchenen. Zijne lierzangen , waar hij B I LD ERD IJ K, FEIT 1I en HELLERS eenigzins heeft
pogen te volgen, mogen 1'oms minder gelukkig zijn
maar wie heeft hem immer geëvenaard in de huifel jke
Poëzij? Indien iemand, na den achtenswaardigen C A T S,
dan verdient alleen T 0 L L E N S den naam van Volksdichter. Waar beftaat er iets in zijne manier, dat de
Overwintering der Nederlanders op Nova Zembla na
komt? Dit laatste gedicht behoef ik flechts te noe--bij
men, en het wordt overtollig, iets meer tot zijnen
lof te zeggen.
Buitendien hebben wij gehad, en hebben ten dcele
nog , uitmuntende Dichteresfen , in de reeds overledene
Mevrouw B I L D E R D IJ IL en de nog levende jufvrouw
M 0 E N s ; voortreffelijke Dichters , van welke fommigen
echter reeds ontflapen zijn, in NIEUWLAND , VAN
B E L L A DIY

DER WOORDT, IIELI\IERS, ADAM SIMONS,
VAN HALL, SPANDAW, VAN WALRÉ,

broeders

de Ge-

KLIJN, WISELIUS, LOOTS, WARN-

SINCK,STAP.ING VAN DEN \VILDENBORCH,
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KINKER, LULOFS, IMMERZEEL, BOXMAN,

en VAN DUYSE,
te
veel
om hier te noemen.
anderen,
benevens een aantal
Maar met den dood van FEITH en BILDERDIJIC,
benevens het klimmen der jaren van TO L L E N S en anderen, fchecn onze Zangberg langzamerhand te zullen
uitfterven, zoo niet, behalve eenige zeer veel loutering
behoevende Krachtgeniën, twee jeugdige Vernuften,
VAN LENNEP en VAN DER HOOP, (om de talenten
van minderen rang dáár te laten) vooral na het begin
van den Belgifchen opfland, verbazenden opgang hadden gemaakt.
Hooge vlugt, diepen zits, onweêrftaanbaar zielsgevoel , dat (om met den te vroeg geftorvenen v A N D E R
WOO R D T te fpreken) lucht in lied'ren zoekt , moet
men bij VA N L E N N E P niet overal verwachten ; maar
wenscht men onderhoudenden verhaaltrant , rijkdom van
vinding , zachttreffende zielsroering , natuurlijk vernuft ,
gekuischten fmaak, kunst van fchildering en bewerking,
dan zal men zijne fchriften niet onbevredigd uit de
hand leggen.
Meer bruifend en vurig, welligt meer geboren Dichter,
is VAN L E N N E P'S kunstvriend VAN DER 1100 P.
Maar gelijk het voorbeeld van Genen VAN L E N N E P
voor jeugdige kunstbeoefenaren nuttig is, zoo is dat van
eenen VA N D E R H 00 P uiterst gevaarlijk. Immers de
fmaak van den laatstgemelden is alles .behalve gelouterd.
Gezwollenheid en valfche fchittering , gebrek aan een
bewerking en her--heidnzamg,florheidn
ziening , gezochte en met den aard onzer taal wel eens
ftrijdige woordenkoppeling, ontfieren veelal zijne werken. Eigenliefde fchijnt hein zijne gebreken fomtijds
als zoo vele fchoonheden te doen hoogfchatten. Maar,,
om de heerlijke partijen in zijne kunstgewrochten , om
het waarachtige dichtvuur,, dat hein bezielt , vergeeft
men hem , den geborenen Dichter , zijne feilen en zij
aanmatiging. Doch wee dengenen, die hem zullen-ne
WITHUYS, VAN HALMAEL
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navolgen ! Zijne fouten zullen zij overnemen , en zijne
verdienften zullen zij misfen.
Ik eindig mijne rede met ontboezeming van den wensch,
dat Gene onpartijdige Oordeclkunde veld winne , die ,
zonder aanzien des perfoons , zonder verbittering en zonder ingenomenheid , het gebrekkige trachte aan te wijzen , maar ook het fchoone niet onvermeld late; en daar
het ons aan goede Dichters nog niet ontbreekt , durf ik
mij dan nog eenen tijd van blijvenden bloei beloven ,
lang genoeg, dat wij, al fchonk de Hemel , gelijk ik
opregtelijk affineek , ons allen nog vele jaren , geene
nieuwe verkwijning onzer Dichtkunst zullen aanfchouwen.

BEGRAFENI SPLEGTIGHEID.

(Medegedeeld door j. S. S W n A G M A N, Predikant te
Stadskanaal.)

r

oen ik vóór eenige dagen , tegen het vallen van den avond ,
(den 28 April dezes jaars) in mijn boekverti~ek zat, en een
bepaald onderwerp mijne geheele aandacht had tot zich getrokken, werd eensklaps de leiding mljner gedachten afgebroken door een flatig en krachtvol gezang, hetwelk mid
uit de verte in de ooren klonk. Het was alsof zich eene
ganfche gemeente, gelijk op den eerften dag der week, ver
eerbiedige ftemming haar loflied ten-enigdha,co
hemel zond. Het gezang fcheen hoe langer zoo meer te
naderen en de lucht te doen weêrgalmen. Ik begaf mij naar
buiten, zag den weg, die in dezelfde rigting met een kanaal
voorbij mijne woning loopt, langs , en befpeurde weldra,
dat , op omftreeks een half uur afflands , de weg met eenen
digten drom van mannen overdekt was , en dat hun gezang
ook velen inijner medeïngezetenen buiten hunne woningen had
gelokt. Ik ging den zingend naderenden trein te gemoet. Dezelve beftond uit ruim tweehonderd fchamele arbeidslieden ,
die, afkomftig uit het Vorflendom Lippe, vanwaar zij hier
den naam van Lipskers dragen, telken voorjare onze woon_
plaats opzoeken, om hier gedurende de lente, op een' aff{and van ruim vijftig uren van de plaats hunner inwoning
verwijderd, door zwaren arbeid, het graven namelijk van
turf, voor zich en de hunnen iets tot levensonderhoud te
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verdienen. Met het vooruitzigt daarop had ook een hunner weder zijne gade en zeven nog jonge kinderen vaarwel
gezegd en zich herwaarts begeven. Doch een onverwachte
dood berokkende in dat vooruitzigt de drpevigfte teleurflelling. Hij was niet meer, en zijne landgenooten hadden
thans, na geëindigd dagwerk, hunne werktuigen neêrgelegd, om aan het lijk van hunnen vriend den laatflen pligt
te verrigten. Met flatigen tred gingen zij , in rijen over
den weg gefchaard, het lijk des afgefkotvenen naar de plaats,
waar onze dooden verzameld worden, vooruit. De meesten hadden hun Hoogduitsch liederenboek (*) in de handen;
voor hen, die het niet hadden, was liet nachtelijk voor
regel, die volgen zou, hetwelk tusfchen iedere-leznvad
rusting door twee of drie uit de fchare, zonder dat dit hin
genoeg, om ook hun deelgenooten van het-der,gfchi
gezang te doen zijn. Allen zongen mede; aller gelaat werd
gekenmerkt door ongeveinsden ernst. Zonder om te zien
naar de meer en meer toevloeijende menigte van nieuwsgierigen, traden zij al zingende voort; het fcheen hun te
zijn, alsof zig in dit oogenblik voor God en den Verlosfer
alleen leefden; zij zongen in het geloof. En dat geloof
fcheen mid, toen ik het gezongene, waarop zich hunne gemeenfchappelij•ke keuze bepaald had , eedige oogenblikken
daarna las (t), een blijmoedig, een verlicht, een tot deugdsgezindheid stemmend geloof te zijn. IIet was het geloof in
Christus , niet bezoedeld door bepalingen en leerbegrippen
van menfchelijke vinding, die zoo veler verfland verbijsteren,
en het hart koud en ledig laten , of het van deszelfs besten
troost berooven.
Inmiddels was men de begraafplaats genader Ieder ontdekte nu zijn hoofd; men fchaarde zich on het graf; de
kist werd neérgezet, en de eerbiedige flilte (het was als
die van het graf) werd weder afgewisfeld met het zingen
van de volgende vier eerfle verzen uit het 320ae lied:

(*) Gefangbuch für die kirchliche und häusliche Andacht
der Evangelifchen Gemeinden i u Fürflenthume Lippe. 1830.
(t ) Zij waren overeengekomen , om op den weg naar het
graf te zingen het 205áe, 315ae en 484fi2 lied uit bovengenoemden bundel.
-
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Begrabt den Leib in feine Gruft,
Bis ihn des Richters Stimme ruft.
Wir feien ihn, einst blüht er auf
Und (teigt verklärt zu Gott hinauf.
„ Grabt mein verwesliches Gebein ,
0 ihr noch Sterblichen , nur ein.
„ Es bleibt, es bleibt im Grabe nicht;
„ Denn Jefus kommt und hält Gericht."

Aus Staube fchuf ihn einst der Herr,
Er war fchon Staub und wirds nur nehr.
Er liegt, und fchläft , verwes't, erwacht
Dereinst aus dieter Todesnacht.
„ Du wirst mein aufgelöst Gebein ,
„ 0 du herwefung, weit verjireun;
Allein gezählt ist, wie mein Haar,
„ Mein Staub; Gott weckt mich wunderbar."
Op dit lied, met rigtbare ontroering gezongen en met
eene niet onbevallige fecondo vergezeld , volgde weder eerie
diepe ílilte, welke alleen werd afgebroken door het dofgebons
der eeríle aardklompen, die in het graf op de ruwe planken
wolfing des geflorvenen vreemdelings nederploften. Nadat
het graf met de opgedolvene aarde weder gevuld was , zong
men, ten flotte, met het hart tot den Verlosfer verheven,
het volgende 13áe couplet uit het gezegde 320í 1e lied:

Ach! Gottgeopferter,, dein Tod
stärk' uns in unfrer letzten Noth;
Last untre ganze Seele dein ,
Und freudig unter Ende fein.
Hierop vouwden allen hunne handen, floten hunne oogen,
en, na in eerbiedwekkende flilte, hunne hoogfee belangen,
waarfchijnlijk te gelijk met die der nog niets ergs vermoedende weduwe en hare kinderen, in den vaderlijken fchoot
van God te hebben neérgelegd , dekte men weder het hoofd ,
en ieder keerde naar zijne hut en zijn firooleger terug.
Ook ik ging, diep getroffen, weder in mijne woning. Drie
der vreemdelingen volgden mij , omdat ik van hen eerie opgave had laten vragen van hetgeen zij gezongen hadden,
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te gelijk niet een hunner boeken. Zij toonden zich hiertoe
zeer bereidwillig, en verhaalden mij , dat in hunne oorden
iedere begrafenis, gewijzigd naar de omftandigheden, op zulk
eene plegtige wijze werd gevierd , als zijnde dit in hun oog
eene betamende hulde aan den afgeftorvenen vriend, troost
j k en ílichtelijk voor hen , die ze hem bewezen. Volgaarne-ri
temde ik hun dit toe, en gevoelde mij zelf geflicht. Toen
zij waren heengegaan en ik het gezongene had nagelezen, befefte ik levendig, hoe Jezus met ware zielevreugd den Vader
danken kon , dat Hij deze dingen ten min(le den eenvoudigen
had geopenbaard, en hoe Hij het als een kenmerk zijner
Mesfias-waardigheid kon opgeven , dat het Evangelie ook
den armen gepredikt werd.
Zou, dus dacht ik bij mijzelven, de indruk der begrafenisfen onder ons , door iets dergelijks bij dezelve in te voeren , al ware het flechts het zingen van een op de omflandigheden toepasfelljk lied bij het graf, niet aanmerkelijk kun
worden verhoogd ? Men zou er althans die bedenkingen-ne
niet tegen kunnen maken, die , oozes inziens niet zonder
grond, tegen het oprigten van kostbare gedenkffeenen of het
geben van lastige begrafenismaaltij den zijn' ingebragt ; en indien wij het gevoel van anderen naar dat van onszelven mogen afmeten, dan zou hetzelve er weldadig voedfel door er
te heilzamer en indrukmakender, omdat de lesfen-lange,
van troost en levenswijsheid, (prekende uit het gezang, hier
aan gefc 1üedenis verbonden zouden zlj n.

Stadskanaal, den 2 Mei 1834.

MISLUKTE PROEVE VAN EEN PSYCHISCH - MICROSCOPISCH
ONDERZOEK.

7r).drTa Tu í VOS. K. T.
PLATO,

JN

A. (*)

Pol. IX.

a lang zoeken , waarde Lezer,, is het mij , tot mine onuitfprekelijke vreugde, eindelijk gelukt, door de hulpmiddelen eener verhoogde en verfijnde kunst, uit de herfenen van
eene kip de daarin verhuisde ziel van den Pythagos•eér ARC H Y T A S van Tarente te ligten , ter grootte ongeveer van

(*) Sapienti fat.
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eene bedaagde vloo. Ik zal u wel niet behoeven te zeggen,
dat ik dit allermerkwaardigst voorwerp oogenblikkelijk toerloos tusfchen een paar glaasjes heb ingefloten , en federt met
gefpannen Kandacht en verwachting heb gadegeflagen. Ja , ik
heb dit zoo menigvuldig en duurzaam gedaan , dat mine
vrouw die gekke machine , gelijk zij zich uitdrukte , al wel
honderdmaal op de Moker-heide heeft gewenscht.
Ik haast mil , u de flotfommen van mijn wetenfchappeliik
onderzoek mede te deelen.
Nadat ik dan met de uiterfie zorgvuldigheid alle mijne glazen had gezuiverd , en mijn' toeflel had in gereedheid gebragt, tuuide ik eindelijk, van weetlust en ongeduld brandende, door de enge ronde opening. Ik zag niets. Een onduidelijk gewemel, als in een' donkeren nevel gehuld, was
alles , wat zich aan mijn begeerig oog vertoonde. Ik maak
een paar kleine veranderingen in den toeflel. IIet voorwerp
wordt allengs helderder. Onbefchrijfelijk was mijne verbazing.
Verbeeld U, waarde Lezer, eene gehecle menagerie, helloten in een' cirkelomtrek van naauwelijks twee duim n}iddelliJn ! 't Was een gevlieg , een gekruip , een gewoel , een gewemel , een gekrioel , dat ik er draaijerig van werd , en langen tijd noodig had , eer ik iets duidelijk kon onderfcheiden.
Het eerfle voorwerp , dat zich kenbaar opdeed , was een
klein , veminig flangetje , niet vonkelende oogen, de Nsjd (*),
dat rusteloos zijn fijn , (pits tongetje in en uit trok, en regts
en links , voor en achter zich rondbeet. Eene vette , waggelende gans , de Eigenwaan , vertoonde zich daarna zigtbaar
aan twin gewapend oog. Zig fchecn onbegri j pelij k bevreesd
voor de fang, en geliet zich al blazende alsof zij er door
werd gebeten , 't geen echter blijkbaar niet zoo was. Een
grimmige hyaena, de We/lust, woelde vreefelijk met zijne
klaauwen in liet rond. Een hongerige wolf, de Hebzucht,
beet woedend om zièh heen. Een fiere paauw, de Hoogmoed, fcheen zich aan al dat gewoel niet te kreunen, en
beknelde met zijn' ftaart, dien hij blijkbaar wilde uitfpreiden , alles, wat hein omgaf. Eene grunzende kat , de Ifweadfpr-ekend ieid, maakte almede vrij wat beweging. Aan uilen (t),
(*) De v are naam der dieren vond ii: in min lílcct, jenisch
Lczicon , waarvan ik den aard nader hoop bloot te leggen.
( -i) Voor uil vond ik Lacritfchr.w;zcid, voor vledermuis
Dubbel,'ar1igheid, voor roerdomp llelzterdocht, voor flak
Laag'reid , voor honin:el Eerzucht.
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vledermuizen, roerdompen, flakken, hommels was mede geen
gebrek. Een rustelooze gier, de Zorg, joeg met bek en klaauwen alles vrees aan. Een havik (*) of eene Harpij , dat
kon ik niet regt zien, pikte onophoudelijk in het rond. Een
elektrieke visch (j ) deelde aan alle kanten fchokken uit.
Een kalkoenfche haan (4-) zette zich almede krachtig in
postuur. Het arme dier beet zich meermalen in zijne eigene
fnebbe. Een kemphaantje, 'de ICr^akeelzucht, foof tegen alles aan, en door al dat gewoel floop Reineke, de Intrigue,
-

ongedeerd heen.

Dit, lieve Lezer, was alles , wat ik kon onderfcheiden.
Blijkbaar woelde er echter nog allerlei gefpuis , maar te
klein om te onderkennen. Ik moet echter nog opmerken ,
dat het mij voorkwam , dat al die verfchillende gedierten aan
een zelfde ligchaam waren vastgehecht, waarvan ik den aard

niet kon ontdekken.

In mijn geheele leven ben ik zoo mismoedig niet geweest,
als na dit treurig fchouwfpel. Dat is dan, riep ik weekla
uit , de mensch ; een zamenweeffel van allerlei boosaar--gend
dig gefpuis , eene opeenhooping van allerlei ontuig! En ,
dus peinzende , bleef ik een' geruimen tijd in droevige over-

denkingen verzonken.

Daar was het mij eensklaps , als donderde eene Orakel
zenuwen deed trillen, mij de veelbecíui--flem,dian
dende woorden in de ooren: De leeuw ornklernt de bondelpillen der eendragt. H ij is onoverwinnel jk. De geest, door
hem bi^gefinan , zegeviert, en werpt eenmaal juichend de bQeijen van het lief af. Met dubbele belangflelling hervatte ik
nu mijn onderzoek, en al fpoedig bleek mij , dat ik, door
het al te flerk turen op de kleinere voorwerpen , een ander,
bijna zoo groot als al de overigen te zamen, niet bemerkt
had. Het was een forschgefpierde leeuw, met lange manen, een' fieren blik, een' verfchrikkelljken muil, ontzagwekkende klaauwen, die in eene kalme, flatige houding
dat tooneel van verwarring gadefloeg. Met de uiterfle naauwkeurigheid ging ik de onbeduidendfle zijner bewegingen na ,
en niet klimmende belangflelling bemerkte ik, dat hij alles
behalve werkeloos aanfchoutver was. Het bleek mlk duidelij k, dat, zoodra een der kampioenen zigtbaar de overhand
kreeg, of zijn gebied buiten zekere grenzen wilde uitfirekken, bid een krachtig gebruik maakte van zijne overwegende
(*) Het Berouw. (j ) De Vrees. (4) De Toorn.
-
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krachten. Alles deinsde terug, waar hij zich vertoonde. Het
met zwadder overdekte flangenbroed kroop in zijne krocht.
De hyaena liet hare prooi varen. De wolf kroop druipstaartende
terug. De gans hoof in den verstafgelegen' hoek, en zoo al
het overige. Was de vonkelende blik van den trotfchen gebie_
der van het woud niet genoeg, dan werd het een manhafte
ílrijd , waarin hij echter altoos de zege behaalde. Zoo zag ik
de hyaena een paar malen onverhoeds met gluipende oogen een'
aanval wagen. Vergeefs: met verlies van een' zijner klaanwen
moest hij afdeinzen. Ook de (lang zag ik zijn' kop verliezen,
die echter langzaam wear aangroeide. Het zonderlingíle echter
van alles was, dat zij, na driemaal dezelfde amputatie te
hebben ondergaan, niet weder aanwies, maar in een allerliefst,
tear, zacht duifje werd herfchapen; waaruit ik vermoedde,
dat het met de overigen misfchien even zoo gaan zoude. Bij
zulk een gevecht bleef het overige gefpuis op een' eer
Vooral meende ik te bemerken , dat , na-biedgnaf.
eene krachtontwikkeling van den fieren woudvorst, het ge
merkelijk verminderde, en voor eene tijdelijke rust-weml
plaats maakte.
Evenzeer als mijne eerfle , befchouwing mij had ontmoedigd, fchoot na dit tweede onderzoek de hoop hare liefelijke
ílralen in mijn verflagen gemoed. Er is dus , zeide ik bij
mijzelven, eene overwegende kracht, die het kwade kan in
toom houden, en het beletten zekere grenzen te overfchrijden , of, wat meer zegt, het uitroeijen en in het goede herfcheppen. Er is een vermogen , dat de hyaenawoede van
den wellust, den wolvenhonger der hebzucht beteugelt ; dat
den nijd zijnen tlangentand , der eerzucht haren angel, der
zorg haren gierenklaauw ontrooft; een magtiger iets dan alle
vereenigde onedele hartstogten, dat dezelve met leeuwen
kracht beítrijdt en overheert. Neen, de mensch is-moedn
geen zamenweeffel van louter boosheid. In zijn binnenfle
woont nevens de zucht tot het kwade een edeler beginfel,
dat, zoo het rusteloos werkzaam, onafgebroken waakzaam
is , en nimmer door overdreven zelfvertrouwen of minachting van den inwendigen vijand inflaapt , elke opkomende
kwade neiging aan banden legt en beheerscht; een beginfel,
welks krachten, door dien voortdurenden firijd ontwikkeld
en verhoogd , na iedere behaalde zege verdubbelen, en welks
invloed daardoor ten laatfile zoo geldend wordt, dat alleen
deszelfs aanzijn genoegzaam is, om eendragt, rust en vrede
in het gemoed te handhaven.
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Wat dit beginfel is, moogt gij zelf verder onderzoeken ,
waarde Lezer! Ik moet tot mijn onderzoek terugkeeren.
De bewegingen van den leeuw hadden door hare belang.
rijkheid zoo zeer mijne aandacht tot zich getrokken, dat geene
derzelven mij was ontgaan, voor zoo ver althans de kleine
omtrek der voorwerpen zulks gedoogde. F-cne van die bewegingen evenwel bleef mid een raadfel. Duidelijk had ik
befpeurd, dat iedere van zijne handelingen voorafgegaan was
door een' rugwaartfchen of zljdelingfchen blik, altijd op
een zelfde punt gerigt. IIet fcheen als wachtte hij van
daar zijne bevelen. Hierdoor kwam ik op het denkbeeld,
dat punt met de uiterfle oplettendheid te befchouwen, in
de hoop

dat zich daardoor

het raadfel

zou

oplosfen.

Mijne

hoop werd niet teleurgetteld. Alleen finartte het mij , dat
de ongeloofelijk kleine omvang der voorwerpen mil Hechts
het uitilekendflc en liet meest in het oog vallende deed aan
-fchouwen.
Schitterend als de dauwdrup door liet morgenrood befchenen, tintelend als de Sirius aan het azuren flargewelf, vonkelend en zieldoorborend als een adelaarsblik, vertoonde zich
een oog vol vuur en leven op het gezegde punt. Hoe klein
ook, deed liet mij op het eerfte oogenblik terugdeinzen en
mijn onderzoek flaken. Door brandend ongeduld gedreven
hervatte ik het echter fpoedig. '
Dat vonkelend oog dan, waarin ik het pfychisch orgaan
van P L A T 0 meende te vinden (*) , was onafgebroken op
eene uiterst fijne nijptang gerigt, die beurtelings toe- en
openging. Het duurde een' geruimen tijd, eer ik mij de wer
dier nijptang kon verklaren. BIl eene aandachtige be--king
fchouwing nogtans ontwaarde ik duidelijk, dat allerlei kleine
begrippen , onder de zonderlingfte gedaanten , zich naar de
nijptang toe bewogen, en deels door dezelve gegrepen, deels
afgewezen werden. Die nijptang, dacht ik bij mijzelven, is
zeker het vermogen om te bevatten, en nu ziet het pfychisch
orgaan, of de van buicen komende heglippen juist of onjuist
zijn. Wel, dat is waarlijk alleraardigst ! Aardig inderdaad,
waarde Lezer, was ook het volgende. Zulk een aangegre(*) "Opyavóv z5

dU%v , ZPE TT0V 'óv

f.wpf)V óggdTwv'

i. zeker orgaan der ziel ,
aan welks behoud meer gelegen is , dan aan dat van duizend
oogen: want hierdoor alleen is de waarheid aanfchouwelijk,
PLATO, Pol. VII, pag. 527.

e 6si2 ip^e-rcu; d.
^cóvw yip aü-rc &x
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pen begripje werd keurig netjes, waardoor kon ik niet zien, op
eene wasfen tafel gelegd, en met de grootfie zorgvuldigheid
daarin geftempeld. Die wasfen tafel, dacht ik verder, is zeker
het Geheugen. Ja wel. In de jeugd is het was week , en dan
worden dus de begrippen het diepst in dezelve gedrukt en
blijven het langst ftandhouden. Wat al flof tot opmerking
over de verfchillende wijzigingen, die zulk eene wasfen tafel
kan ondergaan ! Is het was te week, te vloeibaar, dan neemt
hetzelve tien flempel gemakkelijk aan; maar het afdrukfel
vloeit weldra ineen en wordt onduidelijk. Dat zijn de fnelleerende, vergeetachtige zielen. Is het was onbuigzaam hard,
dan kost het moeite, den Rempel er in af te drukken ; maar
is dezelve er ook eens krachtig in afgedrukt, dan is er aan
geen uitwisfchen te denken. Dat zijn de blokkende, het
eens geleerde vasthoudende zielen. In den ouderdom wordt
het was door uitdrooging al harder en harder. Men geeft
dus niet ten anregte het voorfchrift, om zich zijne jeugd
tot het aanleeren van nuttige kundigheden ten nutte te maken, of, wat nog gewigtiger is , om zorg te dragen, dat in den
teederen leeftijd geene vooroordeelen of wanbegrippen in het gemoed worden geprent, daar zig er dan onuitroeibaar in vastwortelen. Maar het meest, dacht ik, hangt toch wel van het pfychisch orgaan af. Is dit niet fcherp, of ziet het onjuist, dan
komen de dwaalbegrippen irr de nijptang, en van daar in de wasfen tafel. En dan de nijptang, als die niet goed is, hoe menig
goed en degelijk begripje moet dan niet ontglippen en zich
vruchteloos voordoen ! Zie , dat is waarlijk alleraardigst !
ik vraag u om verfchooning, getierde Lezer; ik was daar
onwillekeurig met mijzelv' aan het praten geraakt, en daar
bijna geheel vergeten, dat ik met u fprak. Houd mij-dor
die verftrooijing ten goede ! Ik zal u verder den uitflag van
mijn onderzoek niededeelen.
Tegenover de wasfen tafel was een fpiegel geplaatst , die
der Verbeelding, als ik mil niet bedrieg, en wel zoodanig,
dat dezelve alle de in het was afgedrukte begrippen terug
Bij de beoordeeling der zich voordoende begrippen-katfe.
raadpleegde het zielsorgaan beurtelings dezen fpiegel en de
wasfen tafel. Meest echter was het gerigt op een' tweeden
fpiegel, van een uutlekend helder glas , die fchuin naar boven gekeerd was, zoodat een gedeelte van he daarin afgefpiegelde in den anderen viel. In dezen tweeden fpiegel ontwaarde ik eenige beelden van fchitterende fchoonheid, omfiraald van zulk een' hemelfchen glans en luister, dat i!t mi, de

VAN EEN PSYCHISCH - MICROSCOPISCH ONDERZOEK.

383

zwakheid mijner zintuigen betreurende , genoodzaakt vond,
alle verdere befchouwing daarvan te flaken. Met zigtbaar
welgevallen liet nu en dan het pfychisch orgaan zijn' blik
op die beelden rusten, en fcheen daaraan inzonderheid de
aannaderende begrippen te toetfen. Ook meende ik op te
merken, dat, na zulk eene befchouwing, reeds afgedrukte
begrippen, hoe weet ik niet, werden uitgewischt; fehoon
dit uiterst zeldzaam volkomen gelukte.
Belangrijk, ongeloofelijk belangrijk was het, bij dit alles
de rustelooze werkzaamheid en bedrijvigheid van het pfychisch orgaan gade te flaan. Nu eens floeg het een' blik
op de tafel van het Geheugen, dan op den fpiegel der Ver
dan op dien der Idealen, dan op de nijptang der-belding,
Bevatting, en dit alles in het onmerkbaar tijdsverloop van
een ondeelbaar oogenblik. Nimmer echter vertoonde het zich
in zulk een levendig vuur, dan wanneer het den fieren heer
leeuw floeg, die, als een gehoorzame-fchersblkopdn
trawant aan zijne blikken hangende, het mimte der gegevene
bevelen flipt opvolgde, en de rustelooze, onedele hartstogten
befcreed en overwon.
Gelukkig, driewerf gelukkig flerveling, riep ik uit, in
wiens binnente het zoo gefteld is; die zich ongeftoord aan
het rusteloos íireven naar het goede kan overgeven, en daarin niet door teugellooze hartstogten wordt belemmerd; wiens
rede, als in een' onneembaren burg, op den heerfeherstrooii
zetelt, om van daar aan de magtige en onoverwinnelijke gemoedsdrift hare bevelen uit te vaardigen, getoetst zoo aan
eene onbevooroordeelde ondervinding, als aan de idealen van
het fchoone en goede, die van uit betere gewesten in ons
gemoed worden afgefpiegeld! Gelukkig flerveling, die in,
de gemoedsdrift een' gehoorzaam' trawant, gen' krachtig'
helper, een' onoverwinnelijk' bondgenoot vindt, die alle inwendige vijanden van het goede met leeuwenmoed beflrijdt
en verflaat, en daardoor aan het gemoed die weldadige rust
en kalmte fchenkt, zonder welke het onfchatbaar zielsorgaan
de hetzelve eigene werkingen niet kan volbrengen
Treurig daarentegen, zoo dacht ik verder, moet de wanorde zijn, die in het binnenfile heerscht, als de rede het
bondgenootfchap van den leeuw verwaarloost, het vuige ge
onedele hartstogten denzelven op zijne zijde weet-broed
te lokken, en nu, door niets bedwongen, rusteloos voort knaagt, om dfr rede al haren invloed te benemen, goodat
Aa2
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zij eindelijk van den heerfcherszetel valt, om de ellendige
ffaaf te zijn van de willekeur van het lage gebroedfel. De
geestdrift voor het goede wordt door de vereeniging met
de onedele hartstogten in zucht tot het kwade herfchapen.
De driften, door deze bijgeflaan, belegeren en beftoken nu
de rede in haren burg. De arme! zij is van gebiederesfe
eene gevangene geworden; zij moet het rustige fchouwfpel
van het waarachtig fchoone en goede derven, elke harer
waardige Werking opgeven; zij moet het haar toevertrouwde
fchepfel door het rusteloos knagen van kommer, zelfverwijt en wanhoop zien verteren. Nog eenmaal wil zij den
teugel vats het bewind opvatten. Vergeefs. De geestdrift
voor het goede en edele, haar voormalige bondgenoot, is
door den zwadder der slangenteelt ongeneeslijk verdorven.
Maar blijft deze onverdorven, dan woont eendragt en vrede in het gemoed, en de ontwikkeling van alle betere in
den mensch liggende beginfelen wordt bevorderd. Het edeler deel van ons aanzijn kan zich hoe langs zoo meer ongetloord wijden aan de befchouwing van die onvergelijkelijk
fchoone beelden van hoogeren oorfprong, die, hoe flaauw
dan ook, uit eene betere wereld in onzen geest zijn afgefpiegeld. Het vindt daarin een' onfeilbaren toetsfleen tot eene
juiste beoordeeling van zijne betrekkingen met de uitwendige wereld; in de overweging van die betrekking telkens
nieuw voedfel, om de heerfchappij over de uit het ftof ontleende hartstogten krachtdadig te handhaven. Zoo wordt aan
de flaaffche boeijen van het ftof allengs het knellende benomen. Zij veranderen in een dun weeffel, dat met zijne
ligt breekbare draden den geest onmerkbaar omíirengelt. En
als in het einde de Parke den laatften levensdraad affnijdt,
is de ziel rijp en gevormd voor die gulden eeuwige vrijheid, die alleen door hem , die .er rijp voor is ,• kan gewaar
genoten worden.
-dern
N.

MARTIN ONDER ZIJNE WILDE BEESTEN.
1\IARTIN, de beroemde beestentemmer, die, als een be.
middeld man , finds eenigen tijd , in zekere afzondering leeft,
kan zich met het gezellig verkeer niet vereenigen. „ Zij
zijn vervelend , uwe Heeren en Dames ," zeide hij tot mij,
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s, gelijk hunne thee- en punch- en andere gezelfchappen; immers zij kennen gevaar noch moed , noch eenige andere groote
eigenfchap , welke mij mijne leeuwen en tijgers inboezemdef."
Aan de kolommen van den fchouwburg, of her Circus,
van F R A N C o N L las ik : Première Repréfentation de Monteur
MARTIN, etc. MARTIN, die den naam van Natuuronderzoeker zoo zeer verdient als eenig Geleerde, en wiens naam
alreeds eene Europefche vermaardheid heeft verworven, zou
dáár met de meest verfcheurende dieren vechten; terwijl de
fchouwplaats, even als, bij elke andere vertooning, flechts
door voetlicht en Orkest van het publiek zou gefcheiden
zijn. Ongeloofelijk waagfluk ! Doch het was zoo. L3ij gaf
zelfs meer, dan hij beloofde. Ziehier,, mijn Vriend , een
kort verilag van hetgeen ik aanfchouwde. Verbeeld u, hoe
ik huiverde, toen ik, vlak achter het Orkest gezeten, de
vertooning in hare kolosfale fchoonheid voor mij zag! Ja,
nog op dit oogenblik verwondert het mij , dat de Orkestmeester daarbij de maat behield, de Violisten bedaardheids
genoeg bezaten, om hunne fnaren te firijken , en de groote
bas, om den leeuw na te brommen. Ik erken, dat hunne, voor
't minst fchijnbare, gerustheid mij bemoedigde; ook door de
gedachte, dat, zoo de herkulifche Akteurs eens - goedvónden den beest te fpelen, de Heeren Muzikanten, in allen
gevalle, het eerst aan de beurt lagen; terwijl ik mij de
contrebas bereids tot een klein bolwerk had uitgekozen!
Ten einde der vertooning eene Parijfche lengte en breedte
te geven (de Parijzenaar is gezet op korte kerkdienst
en langen fchouwburggang) en des te meer te impoferen,
had de Heer MARTIN tevens gezorgd voor het meestmogelijk
contrasterends. Bij afwisfeling verfcheen hij met zijne beesten en met de Dames R OMAN NO , welke hier , finds eenigen tijd, als danferesfen op het ijzerdraad, het publiek bekoorden door den zwijmel der Bevalligheden, zich Artistes
Orichalciennes noemende, en zelfs eenmaal met de uitgelezenfle paardrijders van F R A N c o N I.
Na den eerflen Bajadère -dans , verfcheen MARTIN met
eene tienjarige leeuwin in eene Oosterfche wildernis, om
met haar den Romelnfchen kamp van een' tot de Arena ver
te maken. Hij kwam geheel-wezn'flachouijk
naakt, uitgenomen den heupgordel , en was met eene fpeer
en Benen dolk gewapend. Ontzettend brulde het dier, zoodra het, van - de tegengeftelde zijde optredende , zijnen vij.
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and vernam; maar vruchteloos flelde het zich te weer, de
fpeer omklemmende , die MARTIN met gefpierde armen naar
willekeur losrukte en, met fchijnbare woede, het dier in den
geopenden muil flak. De grond beefde, de coulisfen fchenen te trillen, waar zich ditmaal geen flerveling waagde,
om, gelijk gemeenlijk, het fick van achteren te zien; MARTIN en zijn leeuw waren geheel alleen , en zij verflonden
elkander, even als een paar gewone tooneelfpelers, diefchermen. De kamp nam een einde, (en het hart klopte mij ge
toen de leeuw in ernst grimmig werd, en, ver--weldig)
hit, met meer gewelds op zijnen man losging. Deze, zulks
waarnemende, ontrukte hem ten laatoen male het wapen,
en Riet het hem , met ongemeene behendigheid , zulkervoege
in de keel , dat hij , als van den blikfem getroffen , terug
Hierop beval hij het dier,, door eenen wenk met-deins.
oog en hand, zich over te geven, ongeveer gelijk een Oostersch Vorst zijnen hovelingen bevelen geeft ; en terftond
gehoorzaamde de Koning der Dieren , en legde zich neder,,
terwijl hij, in een lang, dof gehuil, zijne fmart (over pijn
of nederlaag ?) uitte. — Het gebouw daverde van toejuichingen — evenwel niet vóór dat liet fcherm gevallen was ,
opdat de leeuw zulks niet als een hoon opnam en over de
lampen fprong.
Na een tweede divertisfement der danferesfen, en in hetzelfde oogenblik, dat deze van het ijzerdraad fprongen, ver
MARTIN met Gene hyena voor het Orkest. Hij leidde-fehn
het woeste beest aan een' dunnen ketting, gelijk een herder
zijnen Phylax, en deed met hetzelve allerlei hondenkunflen,
terwijl hid hem een fink vleesch beloofde. „ Blaet," zeide
hij , „ blaet als eene geit , dan krijgt ge een ftuk !" en het
dier zette zich op de achterpooten en blaette: Mèh nïèèhl
Nadat hij nog velerlei kluchten had verrigt, en ons een paar
malen, zijne hand in deszelfs bek leggende, des hyena's tanden had laten zien, droeg hij hens , onder zijnen arm, als
een lam , van het tooneel.
Even als in den flaat tier onfchuld van het eerlle menfchenpaar, zoo leeft deze man in vreedzame, broederlijke
gemeenfchap met den fchrik der Natuur. Mensch, leeuw
en tijger onder éénen boom. Hij flaapt op den nek des
Zeeuws , terwijl de tijger beide pooten om zijnen hals flaat
en met zijn hoofdhaar fchijnt te fpelen. HIS zet zich, als
een vermoeide herder, neder, en beveelt de dieren te gaan
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liggen aan zijne voeten , en hunne koppen vertrouwelijk
naast elkander te vlijen. Hij zwaait de zweep, als regter
over hen , beftraf hen , gebiedt hen zich van zijn aanfchijti.
te verwijderen. „ 4 la penitence!" roept hij den tiger toe„
en dit fchoone , gevlekte monfter laat den kop hangen, en
kruipt in een' hoek , alsof hij boete deed en om genadefineekte.
Dit tooneel duurde meer dan een kwartier ours. Ik heb
opgemerkt, dat alleen de tijger zich aan kinderlijk fpelende
vertrouwelijkheid overgaf, en zijnen meester liefkoosde en
omhelsde. De leeuw, gelijk een fier en krachtvol man,
gehoorzaamde noode en als zijns ondanks, en fcheen daarbij, bedachtzaam, flechts met zijn belang te rade te gaan;
meerstalen zag hij , op den voorgrond gezeten, met een'
verfmadenden blik, op de hondfche vleizucht zijns bonten
nabuurs neder,, en fcheen ons allen uit te dagen , tpen wij ,
onwillekeurig, hem daarover toejuichten. In het einde nam
hij eensklaps eene zoo impofante houding aan, en maakte
daarbij een zoo verdacht gebaar, dat aller polfen klopten,
het handgeklap op eens verilomde , en eene doodfche ulilte
plaats greep. „ Le lion fe fache !" riep eene flem uit de
loges; „ prenez garde au lion!" In hetzelfde oogenblik riep
MARTIN met eene forfche item: „ Néron, tourne! Couche -toi à terre !" en het oproer was onderdrukt, en de orde
en perfoonlijke veiligheid heríleld. De Parijzenaars moesten
den man, die leeuwen en tijgers temt en ontwapent, tot
Minister van Policie aanftellen ; hij zou hun het geheim leeren, om de hydra der Revolutie te verflikken!
MARTIN is een fchoon, sterk man, een ALCIDES, wan-.
neer hij in zijn vleeschkleurd gewaad voor u ftaat, en zijne
(peer tegen den leeuw zwaait. Intusfchen is hij op verre
na geen R A P P O , en bezigt noch ongemeene kracht noch
middelen. Hij heeft geen geheim, maar alleen zijn talent,
zijne kennis en zijnen moed. Wie, buiten hem, waagde
ooit, wat hij elk oogenblik waagt, voor de wetenfchap —
zijn leven? Wie, buiten hem , verachtte ooit zó het gevaar, van een woudgedrogt verfcheurd te worden ? En hij
doet zulks niet gewinshalve, want hij is een man van ver
maar uit liefhebberij en eigene aandrift. De dieren-mogen,
zijn zijne bibliotheek, de Menagerie is zijne fludeerkamer.
Hij befleedt veel aan fraaije of ook oude exemplaren. Hij
verzorgt zijne beesten goed, en beftraft hen regtvaardig en
wijs, gelijk een Despoot, die ftreng en mild tevens is. Vrees
,
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en fchrik temmen en regeren in zijn Rijk. Zijne onderdanen weten, dat hij wreekt en beloont, en daarom gehoor.
zamen zij. Wachtte hen enkel firaf, hid was verloren; maar
nog meer, bijaldien zij altijd genade verwierven.
Er ligt wijsbegeerte in dit regeringsl elfel der Dierwereld.
IIet ware te wenfchen, dat MARTIN zelf, de MoNTESQ U I E u derzelve , ten nutte der rnenfc':en , ons eens iets naders daaromtrent mnededeelde.

Parij>, 15 Maart 1834.

VERHAAL VAN EENE TREFFENDE GEBEURTENIS , IN TMIEXIKO
VOORGEVALLEN.

I k heb twee jaren in Mexiko gewoond. Ik werd toegelaten
in de fatfoenliikfle kringen , in de tertulias van hera-Cruz ,

Mexiko, Puebla en Guanaxuato. Opzettelijk bezocht ik alle
openbare plaatfen, alwaar ik ten minfie eenige trekken van
het volkskarakter der bewoners van den Mexikaanfchen Staat
hoopte op te merken. Doch mine pogingen bleven vruchteloos. Na een verblijf van twee jaren is het mij nog onmogelijk, over deze zoo zonderlinge bevolking mijn oor
te zeggen, zoo veel afwijkingen en tegenftrljdigheden-del
ontwaarde ik gedurig. Verbeeld u eene republlkeinfche tint
over aristokratifche vormen gegoten; vrijheid en gelijkheid
nevens flavenfland en regt van eerstgeboorte; eene geheel
onbeperkte volksvertegenwoordiging, en te midden van zoo
vele tegen{Irijdige verfchijnfelen een koud ongeloof naast de
ergste dweeperij. Bij zoodanige verfcheidenheid kan men
geene algemeene fchets van het volkskarakter geven. Noch
de ridderlijke trots van den Kastiliaan, noch de weekelijke
achteloosheid van den Italiaan , noch de geestige vrolijk
Franschman , noch de peinzende geaardheid-heidvan
van den Duitfcher is den Mexikaan eigen; eene verwarde
mergeling der gebreken en hoedanigheden van deze onder
volken heeft aldaar plaats. Bij afwisfeling ziet-fcheidn
men nu eens dit, dan weder dat meer uitkomen. Juist hier
geraakt de waarnemer in verwarring, en kan bezwaar -dor
opgeven , wat dan eigenlijk de bevolking in het alge--lijk
meen kenmerkt.
De vrouwen zijn er fchoon, maar hebben niet die zachte
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teederheid , die innemende bevalligheid , welke de verdienfle
der Andaluzifche vrouwen uitmaakt ; zij fchijnen zonder aan
voor alles onverfchillig te zijn. De mannen,-doenig
geheel onbeduidende wezens , houden zich flechts met ééne
zaak bezig — met het fpel. Gelukkiglijk doen de eigaren
veel af in Mexikaanfche gezelfchappen ; dezelve hebbende ,
behoeft men geen verfland te bezitten het onderhoud beh aat in Bene wisfeling van woorden van één' lettergreep,
teekens niet het hoofd en wolken van tabaksrook. Niets
verflandigs , niets edels , niets verhevens vertoont zich in
deze geestelooze maatfchappij ; men fchijnt niets hoogers ,
dan ftoffelijke belangen , te kennen. De ridderlijke zeden der
oude veroveraars zijn verdwenen. De vrouwen , wier onwetendheid groot is, hebben geen' invloed; en de mannen
kennen geene andere drijfveer, dan hebzucht. Evenwel ontwaart men, te midden van deze algemeene zedelijke ontaar.
ding, foms eenige trekken van fombere edelmoedigheid, eenige vonken van wilden moed , even als bij onweder de blik
hier en daar in de dikke duisternis fchittert. Gedurende-fem
mine menigvuldige togten door dit land , ben ik meermalen
getuige geweest van tooneelen, waarbij zekere verheffing
van geest, een edeler gevoel, levendiger werkzaamheid zich
vertoonden ; en deze hoedanigheden haken dan geweldig af
bij die gemeenheid van zeden, welke allerwegen is op te
merken. In deze heete gewesten, waar de befchaving flechts
in de eerfie beginfelen is , verwachte men geene zachtere
zeden en bevallige manieren; hier woelen ílerke driften;
de werking van hevige hartstogten is geweldig en ver
Ik was meermalen getuige van zoodanige too--fchrikeljt.
neelen. Één onder anderen maakte een' zeer levendigen indruk op mij.
Ik bevond mij te Pera-Cruz, en was op het punt, om
naar Europa terug te keeren. Wachtende op het gelukkig
oogenblik , dat ik aan boord zou kunnen gaan, wandelde
ik langs de haven. Het was een fchoone morgen. Ik zag
de geel en rood geverwde floep van het Mexikaanfche fregat Libertad varen naar een klein eiland, dat Ile des Sacrifzces wordt genoemd; een akelig oord, zoo als trouwens de
naam reeds aanduidt. Eenen handelaar uit de had, welke
mij vergezelde , vroeg ik , wat daar moest gebeuren.
„ Kom ," zeide hij , „ volg mil, zoo gij het verlangt te
weten. Gij zult getuige zijn van een fchouwfpel, dat in
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uwe ziel een' diepen indruk zal achterlaten." Dit zeggende,
trok hij mij in een bootje , dat flillekens de floep van het
fregat volgde.
De zon fchoot hare halen zoo brandend heet op bet water en op het land, dat alles, wat adem had, fcheen te
moeten bezwijken. Het kleine heuvelachtige eiland beftond
uit los zand, en was het verblijf van hagedisfen, havikken,
eenden en van allerlei leelijk gedierte. Men yon'd er destijds eene bezetting van zes in lompen gekleede Mexikaners,
drie of vier Negers , die op den grond lagen, en een paar
kooplieden , welke , in lage hutten gehuisvest , aldaar flechte
cigaren en nog flechteren brandewijn verkochten. Inderdaad,
een fraai verblijf voor de gele koorts! een voortreffelij k tooneel voor de verwoestingen van de cholera! Overal was de
grond wit van menfchenbeenderen.
Men verbeelde zich niet , dat die floep opgetuigd was
naar het model van onze (Engelfche) floepen, noch dat
de Spaansch-Amerikaanfche manfchap onder zoodanige tucht
Rond, als bij ons plaats heeft. Een jong Zeeofficier, het
hoofd gedekt met een' ftroohoed , waarvan de breede randen hem over het aangezigt hingen, lag uitgeftrekt langs
den voorfteven , met eene cigaar in den mond , wolken van
rook naar den hemel doende opftiigen, en, zoo 't fcheen,
zich even weinig om de pest , als om zijnen pligt bekom
Zijn blaauw buisje was vastgemaakt met metalen-mernd.
knoopen, waarop de adelaar en flang van Mexiko Ronden.
Kwistige hoeveelheid van gouden boordfel verfierde zijne
wit kazimiren broek, welke de asch van zijne cigaar,, door
den wind afgewaaid , telkens finette. Een Engelfche matroos en drie halfnaakte perfonen , die er als wilden uitza
maakten het overige fcheepsvolk uit; terwijl vier fol--gen,
daten en een ferjant, met het geweer in den arm, twee gevan4genen bewaarden, welke op den bodem der floep uitgerekt lagen. Een dezer gevangenen fpeelde met de zwarte
en gekrulde lokken van zijn verward nederhangend hoofdher; d,e andere was door een' diepen flaap bevangen. Zij
hadden , zeide men , zich fchuldig gemaakt aan overtreding
van de wetten der krijgstucht, en wel aan verzet tegen
een' Officier. Men bragt hen dus aan land , om hen dood
te fchieten.
Zoodanig werd althans de reden van hunne veroordeeling
opgegeven; maar de geftrenglield, met welke men deze beide
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perfonen behandelde, had eene andere geheime oorzaak. De
Officier, die hen ter doodiraf overleverde, had van -de zedeloosheid, welke in dit land heerscht, en van de hebzucht
der inwoners gebruik gemaakt, om zich een aardig Mexikaansch
meisje toe te eigenen, hetwelk de ouders, overgehaald en
misleid door gefchenken en fraaije beloften, aan diens befcherming toevertrouwd hadden. Reeds bijkans zes maanden
bevond de jeugdige Mexikaanfche zich in de magt van den
zoogenaamden befchermer, toen P A B L o, haar minnaar, vernomen hebbende , wat er gebeurd was , zich als foldaat liet
aannemen. Hij hoopte alzoo het verblijf van zijne geliefde
weldra te ontdekken. Om nu te beter zijn doel te bereiken ,
nam hij dienst onder een regement Mariniers , waarbij de
roover,, naar zijne gedachten , zich moest bevinden , en werd
terflond naar Vera-Cruz gezonden, alwaar dit regement in
bezetting lag. Vera-Cruz is eene kleine, Hecht bevolkte Dad;
het gefchut van het fort van St. Jean d' Ulloa en de gele
koorts hebben zamengewerkt, om het aantal der inwoners te
doen verminderen. PA B L o had derhalve niet veel moeite ,
zijn meisje te vinden. Onbekend bij den Officier, welke noch
zijnen naam, noch zijne oude betrekking wist, kon hij menigvuldige zamenkomflen met zijne minnares hebben , zonder
de minfle achterdocht te verwekken.
Don j o s á , Kapitein der Zeefoldaten , werd bijna elke
week op eene nieuwe fchoonheid verliefd. Geen plan heb
om de verloofde van P A Bi. o aan hare familie terug-bend,
te geven, wilde hij bovendien eene jonge vrouw van twintig
jaren ontrooven aan een' zijner foldaten , welke haar teeder
beminde. P E z — dus was de naam van den foldaat —
had langen tijd gediend, en zijn oud Kastiliaansch bloed be•
hoefde in edelheid niet onder te doen voor dat van Don i o s e
zelven. Leugens, gefchenken, kwellingen, beloften — alles
was vruchteloos. Na veertien dagen lang blijken van minachting ontvangen te hebben van de jonge vrouw diens
foldaats , eindigde Don 1 o s á zijnen fchandelijken aanílag met
eene fchaking.
De Kapitein had P ER E z op een ander fchip , verre van
de fad, gezonden. Deze vernam echter weldra, wat er gebeurd was. Regtmatig verlangen naar wraak vestigde zich
diep in zijn gemoed. Hij bleef intusfchen fchIjnbaar kalm ,
maar peinzend en zwijgend, als iemand, die een wél over
zorgvuldig verbergt in zijne ziel. Het toeval deed-dachtpln
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hem aan boord van den Tampico den jongen P AB 1.0 ontmoeten, die even ongelukkig was, en dezelfde grieven tegen den
Kapitein had. Deze beide beleedigde perfonen verflonden
elkander, en zwoeren, zich te wreken. — De dolk van
P ERE z werd op de borst van den Kapitein gerigt, die als
door een wonderwerk den floot ontweek; en, daags na dit
voorval een bezoek bij de minnares van P A g L o willende
afleggen , vond hij dezen jongeling voor de deur van het
huis, waarin hid haar ve,rborgen had. P A B L o hield de fabel
in dc hand, en dreigde, den Kapitein te dooden. Don j o s ^
riep om hulp , liet P A B L o gevangen zetten , en bragt hem
benevens P E RE Z voor eenen krijgsraad , die , zonder acht

te geven op de gebrekkige en kwalijk, voorgedragene verde-

diging der befchuldigden , hen beiden ter dood veroordeelde.
Dit was de reden, dat men de twee ongelukkigen naar het
eiland des Sacrifices voerde , alwaar zij doodgefchoten moes
worden. Men zette dezelven met hunne wachters aan wal-ten
op dit woeste Itrand, waarna de floep zich verwijderde.
(Het ver volg en flat hierna.)

BRIEF VAN B. FRANKLIN AAN B. WEBB.

I

Vlijn waarde Beer! Ik' heb uwen brief wél ontvangen,
alsmede de daarbij gevoegde Memorie. Het tafereel, door u
gemaald, van uwe omflandigheden heeft mij bedroefd. Ik zend
u hiernevens een, briefje van tien louizen. Ik vermeet mij
geenszins u die fom te geven ik leen ze u flechts. Wanneer gij in uw vaderland zult zijn wedergekeerd met een goed
geruchte, zult gij gewisfelijk deelnemen in eenige affaire,
die u in flaat zal flellen alle uwe fchuldcn af te doen. In
dit geval, zoo u een eerlijk man ontmoet, die zich in gelijke verlegenheid mogt bevinden , als waarin gij thans verkeert, zult ge mij betalen door hem deze fom te leenen, en
hem tevens verzoeken zich van zijne fchuld op dezelfde wijze
te kwijten, zoodra hij daartoe zal in flaat zijn, en hem eene
gelegenheid van denzelfden aard voorkomt. Op deze wijze,
hoop Ik, dat de tien louizen door vele handen zullen gaan,
vóór zij in die van een oneerlijk man vallen, die derzelver
omloop zou willen fluiten. Dit is een kunstgreep , dien ik
bezig, ten einde veel goeds te doen met weinig gelds. Ik
;
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ben niet rijk genoeg, om veel tot goede werken te kunnen
bekeeren , en alzoo verpligt met beleid te werk te gaan ,
om het meestmogelijke te doen met weinig. U mijne beste
wenfchen aanbiedende voor het goed gevolg uwer Memorie,
gelijk voor, uwen toekomftigen voorfpoed, heb ik de eer
te zijn, enz.

ZELDZAME REDDING.

(Uit

o Y's Tafereel van Opper-Kanada, zeer
onlangs te Londen in 't licht verfchenen.)

GoURL

E en reiziger was in een der overoude en ongebaande bos
Opper-Kanada verdwaald geraakt. Hij beklom een'-fchenva
hoogen boom , ten einde de omítreken te kunnen overzien ,
en alzoo eenen uitweg te zoeken. Door herhaalde infpanning zijner reeds afgematte krachten uitgeput, verloor hij het
íteunpunt , en zakte onverhoeds in de holte des vermolmden
(lams neder. Elke poging, om daaruit weder op te klimmen,
was vruchteloos, daar hid , van wege de enge ruimte, geen
houvast aan de fleile wanden konde krijgen. Alle hoop was
verloren , om zich weder op te heffen, en hij fidderde bij
de ontzettende gedachte van hier den hongerdood te zullen
moeten sterven. Hij bad God om een fpoedig levenseinde ,
en hief daarbij zijne oogen uit den hollen ftam naar den hemel, dien hij helder boven zich zag fchitteren. Eensklaps
verduisterde dezelve , en een zwarte klomp daalde in den
ftam neder. Het was een beer, die waarfchljnlijk denzelven
tot zijn nachtverblijf gewoon was te bezigen. In zijne wanhoop vatte hij met beide handen een' der achterpooten des
ondiers, en klemde zich aan denzelven, met infpanningzijner
laatfie krachten, vast. De beer, verfchrikt door den onverwachten greep , klom haastig weér naar boven , en trok den in
doodsangst aan hem vastgeklemden met zich uit diens kerker. Aldus gered, liet deze zijnen onwillekeurigen behouder
los, die, blijde van dien last ontheven te zijn, haastig den
boom verliet en in de 11ruiken verdween. Zoo ontkwam de
ongelukkige een' gewisfen dood, vond gelukkig eenen uitweg,
en keerde, meer dood dan levend , tot de zijnen terug.
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(flit een Arabisc Handfchrift.)

Sultan

door zijne gedurige oorlogen buiten- en zijne dwingelandij binnenslands , alomme verderf
en verwoesting verfpreid, waardoor ten laatfile half Perzië
was ontvolkt geworden. Zijn Grootvizier, begeerig hein
waarheid te verkondigen, maar beducht voor zijn hoofd,
wendde het over een' anderen boeg, ten einde de eene te
doen kennen en het andere te behouden. Hij gaf voor, dat
een Dervisch hein onderrigt had gegeven in de fpraak der
vogelen, en dat hij het daarin zoo ver gebragt had, datgeen
vogel den bek konde opendoen, zonder dat hij de woorden
verffond. Op zekeren avond, dat beiden van de jagt terugkeerden, zagen zij twee nachtuilen, gezeten op een' boom,
die een' zeer vervallen' muur tot fleunfel verflrekte. „ Ik
wilde wel eens weten," fprak de Sultan tot zijnen Vizier,
„ welk het onderwerp is van het gefprek dezer twee uilen;
beluister hun onderhoud a en deel mij mede, wat gij gehoord
hebt." Ten gevolge van dit bevel, naderde deze den boom;
en, na eenige oogenblikken, zoo 't fcheen , oplettend geluisterd te hebben, keerde hij tot den Sultan terug, en zeide:
„ Grootmagtig Heer! ik heb een deel van hun gefprek aangehoord; maar — ik durf het u niet herhalen." De Sultan
liet zich met dit antwoord niet afwijzen , maar gelastte den
Vizier, hem woord voor woord over te brengen, wat de
vogels gefproken hadden. „ Weet dan, grootmagtig Heer!"
fprak nu de Staatsdienaar op den eerbiedigflen toon, „ dat
een dier uilen eenen zoon, de andere eene dochter heeft;
en dat zij, verlangende hunne kinderen met elkander te ver.
eenigen, te zamen onderhandelen over de voorwaarden. De
vader des jongelings zeide tot dien van het meisje : „ Broeder, ik item in de verbindtenis, onder beding, dat gij aan
uwe dochter, tot huwelijksgift, vijftig verwoeste dorpen
geeft." Waarop deze hernam , dat hij , in ílede van vijftig ,
haar vijfhonderd wilde medegeven , bijaldien de Hemel aan
Sultan MAI-I MO U D een lang leven vergunde, naardien hij
overtuigd was, dat, zoo lang die Vorst regeerde, het niet
aan verwoeste dorpen zonde ontbreken. — Het verhaal zegt,
dat de Sultan dermate getroffen werd door deze fabel, dat
M A H M O U D had,

0E SULTAN TOT INKEER GEBRAGT.
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hij al de vernielde leden en dorpen weer liet opbouwen , en
dat hij, van dien tijd af aan, alleen met het welzijn zijner
volken te rade ging. Dit alles luidt zeer fraai ; maar — 't
is eene vertelling!
VERVELING.

Verveling is eene der ondragelljkíle kwalen. Om dezelve
te ontgaan, werden foms de zeldzaalníle en meest vermoei jende zaken ondernomen, inzonderheid door gevangenen,
wien, wreedaardig genoeg, alle middelen, om zich bezig te
houden, waren ontzegd. Zekere P E L I s SON, een ambtenaar
onder LODEWIJK XIV, in de Bastille opgefloten, kocht duizend naalden, en wierp die in zijnen kerker naar alle kanten
heen , om ze daarna , tot de laatfle toe , weêr op te zoeken.
Om den anderen dag herhaalde de ongelukkige dit vervelende
fpel, hetwelk echter, op eene echt Homöopachifche wijze,
de verveling verdreef.
WENSCH.

Meer zoet zin dáár der voglen zangen!
Meer fchoon is dddr de molgenßond!
IIELMERS.

o ! l\logt ik eenmaal nog, eer, aan deze aarde ontheven,
Mijn zaalge geest zich baadt in reiner morgenrood,
Het oord begroeten, waar de morgen van mijn leven
Vol blijde droomen henenvlood !
Meer zoet toch mischt de fnuik , die 't nest van 't vinkje dekte ,
Welks hongrend broedtel ik zoo dikwerf voedfel bragt,
Dan 't lauwerbosch, welks voet den held ten eindpaal firekte,
Die de aard' beroerde door zijn kracht.
Het nedrig beekje vloeit meer lieflijk langs de boorden ,
Die 'k in den bloei der jeugd met bloemen heb beplant,
Dan de onbedwingbre a ro om door rijker, fchooner oorden
Langs zijn zoo ruim gezegend 1lrand.
De heuvel, op wiens top de landjeugd zich vereenen
En bij 't eenvoudig fpel gelukkig wezen kon ,
Bekoort mij ilerker dan de trotfche berg , befchenen
Door 't licht der gouden morgenzon.
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WENSCII.

o ! Mogt ik daarom nog, eer, aan deze aarde onthieven ,
Mijn zaalge geest zich baadt in reiner morgenrood,
Het oord eens zegnen, waar de morgen van mijn leven
Vol blijde droomen henenvlood!
Dan moog' de hand des doods mijne aardfche banden flaken
En voeren me in den nacht, die onze toekomst hult,
'k Verlaat vol vreugd deze aarde en al haar fchijnvermaken:
Mijn zoetfle wensch is dan vervuld.
MATTIISON

Rotterdam.

vrij gevolgd.

J. W. MULLER.

ANTWOORD OP DE VRAAG: WAAR ZOUDT GE 'T LIEFST
UWE WOONPLAATS KIEZEN?

De grijsheid moog de geestdrift rooven ,
Die eens des jong'lings boezem joeg,
En de ouderdom het vuur verdooven,
Dat eens in ied'ren polsflag floeg;
Het noodlot voegre mij naar vergelegen Eireken,
Het heffe mij ten troon in 't goudrijk Indostan, —
Eer zal de dood zijn zeis verbreken,
Eer ik dien grond vergeten kan!
Dáár zou geen morgenfond mij wekken,
Dat ik geen zucht naar Neêrland zond;
Geen nacht zou daar mijne oogleên dekken ,
Of 'k droomde me op der vad'ren grond.
Zag 'k zon en maan aan 't luchtruim rijzen,
'k Zou zuchtend naar het westen wijzen:
Ook Neêrland licht die maan en zont
De man zou mij ten broeder wezen ,
Die Neêrlands fpreken, Neérlands lezen,
Die Tollens' volkslied zingen kon.
Dáár, waar mij 't eerst het leven lustte,
Waar mij mijn goede moeder kuste,
En lachjes op mijn wangen dwong;
Dáár , waar mij 's levens lente lichtte ,
Waar ik mijn kinderliedjes dichtte,
Mijn blijde jong'lingszangen zong;
Dat land, mij door Gods gunst befchoren,
Is mij het dierbaarst plekje grond;
'k Leef dáár (moog' Hij mijn' wensch verhooren!)
Tot aan mijn' jongtten levensfcond !
L. B.

M ENG EL WERK ,
NEHEMIA, EEN VOORBEELD VAN EDELE WERKZAAM HEIf) VOOR HET VADERLAND. (*)

Door
P. FEENSTRA, PZ.

Leeraar b ij de Doopsgezinden te Leer.
„ Zoet is het, voor vrienden; zoeter nog, voor het
Vaderland te flerven" (t). Deze woorden van den wel-•
fprekendflen aller Romeinen vinden weerklank in het regt=
fchapen gemoed. De grond, op welken wij het leven
ontvingen, fpeelden , opgevoed en onderwezen werden,
waar wij duizende herinneringen hebben , de dierbaarile
betrekkingen aanknoopten, en in welken het floffelijk overfchot der Vaderen rust , zou die ons niet dierbaar zijn ?
Zouden wij dien niet befchermen , daarvoor niet met alle
onze krachten werkzaam zijn ? werkzaam , meen ik , niet
in naam, maar in daad; niet in blinden ijver, uit laag'
eigenbelang , met flaatkundige dweeperij , of Hechts in
een oogenblik van geestdrift ; maar werkzaam op eene
edele wijze. Gelooft gij , dat zulk eene werkzaamheid
onder de herfenfchimmen behoort ? Ik zou het tegendeel
kunnen aantoonen , door voorbeelden bij te brengen , uit
het dagelijksch leven , of wel uit de ongewijde Gefchiedenis genomen; maar moge voor het tegenwoordige, in
dezen, één voorbeeld uit de gewijde Gefchiedenis vol
E H E M I A wil ik u voorftellen, als een Foor --flan.N
beeld van edele werkzaamheid voor het Vaderland.
(*) Eene Voorlezing, uitgefproken in het Departement
Hoogezand en Sappemeer der Maatfchappij : TOT NUT VAN 'T

ALGEMEEN.
(t) CIcER0, in
NIEIIGELW.

Soma. Scipionis.
1834. NO. 9.
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Hebben de Oud - Nederlanders, vooral in de jongst
jaren , aandoenlijke blijken van edele werk--verlopn
voor
het Vaderland gegeven , en hebben zij
zaamheid
daardoor getoond, dat zij den alouden adel der Voorva
niet verloochend hebben; die adel moet blijven, en-dern
bij voortduring , ook in de neteligfle omftandigheden ,
krachtdadig gehandhaafd worden. Grievende teleurflelling
moet Beene moedeloosheid verwekken; op langdurige infpanning moet niet algeheele verflapping volgen. Europa
moet het weten, dat Oud- Nederlands grootheid niet tijdelijk , maar blijvend is ; en der vijanden giftige pijlen
moeten op het flalen borstharnas der Nederlandfche vol
Veranderen de omfcandigheden , die-hardingfpe.
goede gezindheid, die algemeene welwillendheid moeten
niet veranderen. Zij en blijve men werkzaam voor het
Vaderland, op Gene edele wijze!
Mogt ik, ter bevordering dezer goede zaak, ook maar
eene kleine bijdrage 'leveren ; ik , die , ambtshalve buiten
het Vaderland wonende, toch zoo gaarne aan dat Vaderland denk , zoo gaarne van hetzelve fpreek , en die mij
geenszins van den pligt ontílagen reken, om , zoo veel ik
kan en mag, voor mijn Vaderland te bidden en te werken !
Ik vlei mij dus , dat ik u en mijzelven op eene onaangename noch onnuttige wijze zal onderhouden, wanneer ik
N E H E II I A, als een Voorbeeld van edele werkzaamheid
voor het Vaderland , u vooritelle. Opdat dit evenwel
met orde gefchiede , moet ik u eerst aantoonen , wie
N E H E M I A was , en u op het ílandpunt plaatfen , van
waar wij hem voor zijn Vaderland kunnen zien werken;
ten einde daarna te bewijzen, dat hij op eene edele wijze
voor zijn Vaderland is werkzaam geweest , en te eindigen met hem u en mijzelven, als een allezins navolgenswaardig Voorbeeld, aan te prijzen.
Zoon van zekeren H A c H A LDaar
hij
de plaats der begrafenisfe
Jeruzalem
j A (*).
I. N E H E Iv1 I A was de

( S ) NEHE1^lIA 1:

P.
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zijner Vaderen noemt (*), kn Men met veel waarfchijnlijkhcid hieruit befluiten , dat deze ftad de woonplaats
zijner Voorouderen is geweest. Of fommigen derzelven ,
in de (lagen van JoJAKIM, JOJACHIN,danwel
in die van Z E D E Ii I A, als ballingen naar het Babylonifche Rijk zijn weggevoerd geworden , flaat niet aan
weinig vinden wij vermeld , waar-getknd;v
deze , vroeger of later , hunne woonplaatfen gevestigd
hebben. Wij kunnen dus niet bepalen, waar NE H E I I A
het eerfle levenslicht heeft gezien ; want dat Sufa (t)
zijne geboorteplaats zou zijn geweest , is niet meer dan
gisfing. Eveneens is het gisfing, welke evenwel veel waar
dat H A C I3 A L j A's Zoon uit een-fchijnlked)t,
der aanzienlijkf'ce huizen van Juda zou zijn voortgefproten ; alleen toch zoodanige jongelingen [dit zijn de woorden van v A N D E R P A L M (-I-)] uit overheerde landen
en volken werden aan het Koninklijke hof opgevoed, en
in lateren leeftijd tot lbooge eerambten verheven. Wanneer wij evenwel aannemen, dat A H A S U E R O S, in den
Bijbel voorkomende , dezelfde is geweest als X E R XE S
I, dan weten wij tevens , dat, door bemiddeling van
ESTHER en MORDECHA1, de Joden allengs meer
in eer en aanzien bij het Perzifche hof zijn gekomen ,
en zou het dus mogelijk kunnen zijn, dat N E H E at 1 A,
hiervan voordeel trekkende, alleen door eigene verdienílc,
van een' lagen fland tot dien hoogen rang was opgeklommen. Niettemin houden wij , de Oosterfche gebruiken in
aanmerking genomen , de cerfle gisfing voor de waar fchijnlijkfe , en wij flehen dus , dat tv E H E Ms I A, van
aanzienlijken huize, en, als zoodanig, met een gelukkig
gevolg, in de wetenfchappen der Perzen en Chaldeërs on(*) N EH. II: 3, 5. (t) De gewone Refidentiën der
Perzifche Koningen waren Babylon , Sufa en Ecbatana. Zie
E E ER E N, Handboek der Gefchiedenis der Oude Staten, ver

tweede uitgaaf,, bl. 106. -taldor
(4.) VAN DER P A L n, Bijbel voor de Jeugd, XVIde Stuk,
G. D O RN S EI F FE N,

bl. 126.
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derwezen , daarna is verheven geworden tot Mondfchenker van ARTAXERXES I, bijgenaamd LONG-IMAN US (L A N G H A N D) . Door het bekleeden van dit aan
ambt heeft hij niet Hechts vele tijdelijke midde--zienljk
len zich verworven , welke 'hij , gelijk nader blijken zal,
ten nutte van zijn Vaderland heeft aangewend, maar heeft
hij ook getoond, een man van het hoogíle aanzien te
zijn. Het was toch geen geringe post, dagelijks tot de
tegenwoordigheid des Konings en zelfs der Koningin van
Perzië te worden toegelaten, den beker te vullen en over
te reiken aan eenen Despoot, eenen Oosterfchen Despoot,
die van Indië tot aan Ethiopië zijnen fchepter zwaaide.
En toch fchijnt N E H E M I A tot aan zijnen dood , ze
lang de Gefchied^nis van hem gewag maakt ,-kerzo
het volste vertrouwen diens magtigen Monarchs te heb
bezeten. Zoo dus iemand, hij was in Raat, om het-ben
heil van den nieuwen Joodfchen Staat, zijn Vaderland,

krachtdadig te kunnen bevorderen.

Misfchiën dunkt het fommigen uwer vreemd , dat ik
den nieuwen Joodfchen Staat het Vaderland van N E IT EM I A noeme ; dan , men bedenke , dat hij aldaar mis
voorouderlijke bezittingen had; dat daar nu-fchienog
weder , hoogstwaarfchijnl^jk althans, eenigen zijner naauwe betrekkingen woonden ; dat hij zelf een groot deel
zijns levens aldaar heeft doorgebragt; dat daar het ftoffelijk overfchbt zijner Vaderen rustte , en dat in het algemeen het land Kanaän het Vaderland der Joden was.
En nu dan was N $ H E M I A in flaat', om het heil zijns
Vaderlands bij uitnemendheid te kunnen bevorderen; geen
land had ook aan die heilsbevordering dringender behoefte,
zlan juist de vernieuwde Joodfche Staat.
Er waren, wel is waar, eerst onder aanvoering van
den Vorst Z E R UB B A BEL, en daarna onder die van
E Z R A , vele duizende Joden naar het Vaderland terug
dezen vele verwaarloosde akkers be--gekrd,no
bouwd, vele puinhoopen uit den weg geruimd, vele nieuwe woningen geflickt geworden; — na veelvuldige beletfelen , prijkte nu ook weder in Juda's Hoofdflad de
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tweede Tempel op de grondflagen van den eeroen ; —
ook was er in het godsdienflige en zedelijke veel goeds
verrigt geworden, inzonderheid door den geleerden en
ijverigen E z It A , die met kracht aangedrongen had op
het doen kennen en naleven der voorvaderlijke wetten en
zeden ; — maar na den dood diens verdienftelijken Mans
fchijnt er weder een treurige achteruitgang , zoo wel in
het innerlijke als in het uiterlijke des lands , te hebben
plaats gehad. Jeruzalem , weinig bevolkt , ontmanteld ,
omringd van akelige puinhoopen (*), werd met minachting befchouwd en onophoudelijk verontrust door de naburige vijanden , Samaritanen, flin ;nonieten en Illoabieten; — de volksvlijt was uitgedoofd, want het verarmde volk werd prijs gegeven aan de wreede verdrukking
van Adel en hooge Geestelijkheid. Genoeg ; de nieuwe
Joodfcfie Staat was in een' treurigen toehand, en had
dringende behoefte aan krachtdadige en fpoedige hulp.
N E H E aI I A had dit naauwelijks van H A N A N I, een
zijner bloedverwanten , vernomen , of hij nam voor, zoo
veel in zijn vermogen was , zijn Vaderland te redden ;
vroeg , kreeg verlof van den Koning , om niet de noodige volmagt naar Judea te mogen vertrekken , en werd
over gemeld landfchap tot Landvoogd aangeflcld (t).
In die betrekking kwam hij in zijn Vaderland, bleef aldaar twaalf achtereenvolgende jaren , en keerde toen weder , waarfchijnlijk op bevel des Konings, naar Perzië terug (4-). Van daar kwam hij nog ééns in zijn Vaderland
maar of hij dit naderhand ten tweedenmale verlaten lieb be , dan of hij in het midden van zijn Volk gefrorven
zij, daarvan zwijgt de Gefchiedenis. En wij ook moeten dus van N E II E ai I A's verderen levensloop zwijgen;
terwijl wij ook meenen , genoeg van hem gezegd , en
u op het (landpunt geplaatst te hebben , waarvan wij
hem nu, met innig genoegen, ja diepe bewondering ,

(s) ;

(*) NEU. I: 3. 1I: 3, 17.
(t) NEii. I: 1--4, II: 1 9. (4-) NI.u.
(§) NEH. XIII: 6, 7 *1.
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voor zijn hoogstdierbaar Vaderland zullen zien werkzaan zijn.
II. N E H E ht I A behoorde niet onder het getal Ber
, die hun Vaderland hechts het goede toewenfchen-gen
en toebidden, of die niet meer verrigten , dan waartoe
zij door de wetten des lands genoodzaakt worden : hij
was werkzaam , niet alleen niet gedachten en woorden ,
maar ook met daden ; hij was werkzaam , en , wat meer
zegt , op eene edele wijze , tot wezenlijk heil des Va
bedachtzaam etí met fcfirander beleid, ge--derlans,
heel onbaatzuchtig, met flandvastigen moed, en uit godsdienfiige beginfelen.
Wanneer men op klanken afging, zou men oordeelen,
dat de zoodanigen, welke het woord Vaderland altijd
in den mond hebben, en die bij uitfltiiting zich liefhebbers van het Vaderland noemen , het meest werkzaam
waren tot heil van hetzelve. Maar helaas ! (om van de
flechthoofden niet te fpreken, die alleen door het laagile
eigenbelang gedreven worden) de meesten van hen laten zich in hunne werkzaamheden meer door de ver
dan door het veríiand hefluren. liet heil van-belding
eiken Staat wil men in den vorm , en wel in één' vorm
van regering zoeken ; en wordt deze niet dadelijk , op
hun gezag, aangenomen, dan houdt men zich geregtigd,
om, in naam des Vaderlands, orde en wet te verbreken.
Niet langzaam wil men tot zijn doel geraken , niet ver
of hervormen; omgewenteld moet alles. Onge--betrn
lukkig liet land , dat aan de leiding van zulke Vaderlanders wordt toevertrouwd! Zij Horten hetzelve onmiddellijk in het verderf,, of zij bouwen luchtkastcelen ; en ,
terwijl zij zelve in de wolken zweven , laten zij de wer
wereld naar den \wille des gevals aan hunne voe--kelij
ten drijven ! Och of men minder denkbeeldig , meer
werkzaam ware in den geest van N E H E nI IA! Hij kende
de bijzondere krachten en behoeften des lands, aan zijne
leiding toevertrouwd, en daarnaar nam hij zijne wijze
maatregelen. Zoo was hij werkzaam tot wezenlijk heil
des Vaderlands. Het weinige , dat van zijne handelingen
geboekt haat , moge dit bewijzen.
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Was voor eenigen Staat eene welverfferkte Hoofd
dringende behoefte , het was voor den nieu--fraden
wen Joodfchen. Immers in die Hoofdflad Rond nu weder de Tempel; daar was het altaar des brandoffers ;
daar verfcheen men op de hooge feesten , om als broeders zaam te wonen ; daar was dus of moest zijn de
band van vereeniging des ganfchen Volks. Maar helaas ! Jeruzalem was ten tilde van N E H EM I A's koenst
in Judea van poorten en muren beroofd, lag elk oogenblik bloot voor de invallen en ftrooperijen der las
naburen, die fomtijds zelfs het Heiligdóm niet-tige
onaangerand lieten, en oorzaak waren van de dunne
bevolking en het fchaars bezoeken der Hoofdflad. —
Het ontbrak dus den voikplantelingen aan een' vasten
nationalen band , of liever aan eene plaats , in welke
alle krachten des lands als in een middelpunt zaamgetrokken werden. Dit gebrek te verhelpen, was de eerfee
zorg van NE HE M IA, bij zijne komst in liet Vaderland. En wat hij zoo vurig zocht, mogt hem gelukken. Door zijne hand werd het zwakke Jeruuzalem
eene flerke vestingftad, en deze werd door z ijne kracht
wijze maatregelen zoo veel bevolkt , als vol -daigen
om haar te doen welvaren en , met-ftreknodigwas,
goed gevolg, tegen de fchendige aanrandingen der ver
vijanden te verdedigen (*). Buiten allen-ontrused
twijfel heeft deze daad van NE H E ni I A veel bijgedragen tot die grootheid, waartoe de Joodfche Staat naderhand , nog eens is opgeklommen. — Even zoo was
hij werkzaam tot wezenlijk heil des Vaderlands , toen
hij , als met een' tooverflag , de verdrukking en armoede
des Volks deed ophouden, en alzoo het bijkans verflikte levensbeginfel in den Staat weder opwekte. Doch
hierover flraks breedvoeriger. Vergunt mij, dat ik nog
Benige andere daadzaken aanvoere, ten bewijze, dat
NE HE M I A tot wezenlijk heil zijns Vaderlands is werk
geweest.
-zam
(*) NEU. VII.
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Was ook de nieuwe Joodfche Staat gegrond op de
wetten en inflellingen van nI o z E s , het duldt dan geen
twijfel, of, hoe meer die werden gekend en opgevolgd,
des te meer bevorderde men de welvaart en den bloei
van den Staat; maar ook omgekeerd, hoe meer men
die verwaarloosde , des te meer ondermijnde men de
gronddagen van denzelven. Niemand kon dit beter bevroeden , dan dc wijze en vaderlandlievende NE tI Em i A. Vond hij , bij zijne tweede komst in liet Vaderland , vreemdelingen, zelfs wonende in het Tenipelvoolhof der Joden , dit Freed zoo zeer met de wetten des lands , dat N E H E N i A niet flechts dc Geestelijkheid , die uit laag eigenbelang dit had toegelaten ,
daarover bethafte , maar ook eiken vreemdeling van die
gewijde plaats verwijderde, al was liet ook dc mag
Ammoniet T o B IA (*). Vond hij den Sabbat ,-tige
en alzoo de Grondwet van den Staat, geíchonden, met
krachtige hand herfftelde hij de viering van denzelven (j-). Had men niet vreemde Volken , tegen beloi
ten en eeden , huwelijken aangegaan , en daardoor het
Vaderland bedreigd met verlies van nationaal beflaan en
gruwzame zedeverbastering, hij verbood dit ten firengile , en duldde dit zoo weinig in Priesters en Levieten ,
die voorgangers moesten zijn in het handhaven der landswetten , dat hij des Iloogepriesters Schoonzoon , den
iloronieó S A N E B A L L A T , zelfs niet fpaarde, maar hem
ten lande uitjoeg (4). Zoo verbeterde NE H E Bi I A
wat verkeerd, verflerkte hij , wat zwak was; zoo voer
hij den Joodfchen Staat nader aan zijn doel ; zoo-de
was hij werkzaam tot wezenlijk heil zijns Vaderlands.
Dat hij evenwel zoo gelukkig in zijne loffelijke pogingen flaagde , dit had hij te danken aan de bedachtzame wijze en het fchrander beleid , waarmede hij feeds
te werk ging.
Het is niet genoeg , plannen te beramen , welke te t
(f) NEu1. XIII: 7-9. (f) N .H. XIII: 15-21.
(^) NEuj. XIII: 23 - 29.
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heil des Vaderlands verftrekken ; men moet die ook met
voorzigtigheid weten ten uitvoer te brengen. De heil
bedoelingen , met dolle drift aangevangen en-zamfte
uitgevoerd, kunnen de fchadelijktte gevolgen te weeg
brengen. Leere men van NE HEM I A, zijnen vader
-landfche
ijver door bedachtzaamheid te befluren !
Om met vrucht voor het heil zijns Vaderlands werkzaan te kunnen zijn, moest H A C H AL J A's Zoon voor
zijnen Koning verlof vragen, om, met de noo--afvn
dige volmagt en genoegzame hulpmiddelen, naar Judea
te mogen vertrekken. Reeds hiertoe werd bedachtzaam
overleg vereischt.
Een Oostersch Monarch is doorgaans achterdochtig. Gemakkelijk kon ook de magtige A R T AXE R XE s
wantrouwen op NE HE M I A gehad of verkregen hebben, wanneer deze, zonder wijze voorbereiding , den
voorflag had gethan, om zijn Vaderland uit den treurigen toeftand, waarin het verkeerde, te mogen ver
wantrouwen te eerder, omdat reeds in het be--losfen;
gin van des Konings regering, in verfchillende gewesten van zijn Rijk , opflanden hadden plaats gehad (*).
Ook in Egypte, waarmede de laat('ce Koning van Juda
een Verbond had gefloten , en, tot ondergang zijns
Rijks , hardnekkiglijk had volgehouden , — ook in Egypte had men de vaan des opfcands opgeftoken; en fchoon
dezelve door den Syrifchen Landvoogd, M E GA B Yz u s, was onderdrukt geworden, zoo had nogtans die
zelfde Landvoogd naderhand zelf, in zijne eigene landvoogdij , niet een gelukkig gevolg , de wapeneh tegen
den Koning opgevat, en gezorgd, dat, na zijnen dood,
zijne partij in zijne Zonen bleef voortduren; eene partij , te gevaarlijker, daar zelfs de Koningin en de Koninginne-Moeder haar in het geheim onderfieunden (f).
Kon dus in A R T A X E R x E 3 niet gemakkelijk de ge(*) Conf. HEEREN , Handb. d. Ge%h. d. 0. Staten,
bl. 109.
(t) Conf. HEEREN, bl. I09, 110.
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dachte zijn opgekomen, dat N E H E M I A of met Egypte,
of met de Syrirche factie wilde heulen, of trachten
door eigene krachten Judea van hem onafhankelijk te
maken ? Wijfelijk wist daarom N E HE M I A het zoo
aan te leggen , dat hij niet onmiddellijk zijn vurig ver
aan den Koning te kennen gaf, maar het, ter-lange
gefchikter ure, door dezen uit de diepte van zijn gemoed deed lokken; en zoo mogt het hem gelukken ,
zijn doel volkomen te bereiken. Men leze hierover het
oorfpronkelijke verhaal (*) ; want de tijd dringt mij,
dit niet breedvoeriger te ontwikkelen , maar u op andere trekken van NE H E M i A. 'S bedachtzame werkzaam
voor zijn Vaderland te wijzen.
-heid
Te Jeruzalem gekomen , ging hij niet met onberaden ijver aan het voorgenomen werk , maar liet zich
vooraf van het noodige onderrigten (t). Zelf, flechts
van een klein gevolg vergezeld, bezigtigde hij de gefloopte vestingwerken der Iloofdflad, tot dat het puin
hem belette hierin verder voort te gaan; en, om niet te
vroeg zijne bittere vijanden tegen zich in het harnas
te jagen, volbragt hij dit werk bij den nacht (j-). Van
alle zijden liet hij te gelijker tijd de dikke muren opbouwen, en wapende daarna het werkvolk, opdat het
genoegzaam en overal tegen de nijdige naburen zich kon
verdedigen (5). Hoe listig de aanlagen zijner vijanden ook gefmeed waren , hij wist die alle te doorgronden en door voorzigtige maatregelen te verijdelen (**).
Maar nimmer blonk zijn fchrander, ja verheven beleid ,
wat zeg ik? zijne grootheid, zoo fchitterend uit, als
toen hij die verdrukking des Volks deed ophouden ,
waarvan ik reeds met een enkel woord gefproken heb.
Deze daad van NE H E MIA, bijkans , zoo niet werke
verdient wat nader te-lijk,engdGfchis,
worden toegelicht.
Door noodlottige omllandigheden waren de meeste be(*) N E H. II: 1-9. (t) N Eli. II: 11.
(1) N e H. II: 12-15. (5) N an. IV. (**) N E H. IV en VI.
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woners van den nieuwen foodfchen Staat in de harde
noodzakelijkheid gebragt , van zich , ter voorziening in
hunne levensbehoeften , tot de aanzienlijken en naar het
tijdelijke ruimbedeelden des lands te moeten wenden.
Deze, in Rede van hunnen bedrukten broederen de be.
hulpzarne hand te bieden, hadden veeleer van derzelver
verlegenheid een fchandelijk misbruik gemaakt. Ter
verrijking van zichtelven , eischten zij , van alwat zij,
hun voorfchoten ; eene buitengewoon hooge rente , en
vorderden daarvoor hunne bezittingen te pande, of, wanneer men deze niet kon aanwijzen , nam men , onme@
doogend genoeg, hunne kinderen tot ílaven. Door deze orèede maatregelen geraakten van lieverlede alle vaste
efgendommen , huizen, akkers , land^rijen en wijngaarden , in de hartden van eenige weinige vermogenden , en
het ganfche land beítond bijkans uit nooddruftigen en
fláven. Was het wonder , dat de talrijke verdrukten ,
dezen toehand moede , tot den nieuwen Landvoogd zich
begaven , die In alles zoo zeer het wezenlijk belang van
zijn Vaderland behartigde , en van Wien men alleen ontheffing van het ondragelijk juk verwachten kon? NE=
H L+ M I A hoorde hunne klagten aan , en het vuur der
verontwaardiging ontgloeide in zijne borst. Doch —
hoe deze klagten opgeheven? Zijn verheven beleid deed
hem den navolgenden weg inílaan.
Eerst bellrafte hij de woekeraars in het afzonderlijke,
doch daarna riep hij hen allen in eene plegtige verga
bijeen. Zij verfchenen , die wreedaards , maar-dering
met fchuldgevoel ! Ook dc Landvoogd verscheen, en wel
met al de waardigheid, aan zijnen hoogen Rand verbonden , met die meerderheid, welke de deugdzame feeds
boven den fchuldigen gevoelt. Met levendige kleuren
fchildert hij nu hun laag gedrag , en plaatst daarnevens
z jn edel voorbeeld en dat der braven met hem. Deze
taal, deze krachtige taal der waarheid dringt door tot
het hart, en het geweten wordt wakker, dat langen
tijd geflapen had. Daarom fpreekt nu de Landvoogd
aandoenlijker en hartelijker. „ Waarlijk ," zegt hij ,
-
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„ de zaak is niet goed, die gijlieden doet! Zoudt gij
niet wandelen in de vreeze onzes Gods'? HandeIen ook
wij zoo? Komt, volgt voortaan ons voorbeeld, en
geeft terug, wat gij onregtvaardig, tegen de wet van
M o z E s, van uwe zwaar verdrukte , waarlijk diep ongelukkige broederen verkregen hebt !" In dien geest
fprak NE H E M I A, en , o wonderbaar vermogen der ver
zij antwoordden: „ Wij zul--hevnílwfprkdi!
len dat wedergeven , van hen niets onregtvaardigs zoeken , en zoo doen , als gij zegt." De wispelturigheid
van liet menfchelijk gemoed kennende , deed dc Landvoogd, onmiddellijk op dit gegeven antwoord, hen door
Priesters zweren , dat zij dit woord geítand zouden
doen. En nu flond hij met waardigheid op , fchudde zijnen boezem uit, en fprak: „ Zoo fchudde God
een iegelijk uwer uit, die zijnen eed niet zal houden !"
en de ganfche vergadering zeide daarop amen , en loofde
den Heer (*).
Op zoodanige wijze kwam N E x E M IA, door voor
beleid, tot het voorgefteldc doel,-zigthednfcra
wijze werkzaam voor
allernuttigile
en was hij op Bene
zijn Vaderland. Maar -- teregt merkt dit VAN D E R
PA L M aan (t) — ,,men moet ook zelf zoo onbaatzuchtig
zijn , als N I. HE M IA toonde te wezen , om zulk een'
triumf over het eigenbelang te behalen." En waar
wie overtrof den Landvoogd van Judea in onbaat--lijk,
zuchtigheid ?
Reeds dit, dat hij geheel vrijwillig de gemakken en
genoegens van liet Perzifche hof verliet, om in het
midden van tallooze ongemakken, verdrietelijkheden en
zelfs levensgevaren zich te begeven , toont ten duidelijkite, dat hij niet zijn eigen belang zocht. Of meent
iemand uwer,, dat hij zich daarvoor door knevelarijen ,
door verrijking ten koste van anderen , genoegzaam zal
(*) Zie het oorfpronkeljk verhaal, NEu. V: 1-13.
(t) VAN DER PALM, Bjb. d. .Jeugd, XVI' e Stuk,
bl. 149.
)'.
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hebben fchadeloos gefield? Waarlijk, dit zou niet vreemd
geweest zijn; want wie, die ook maar eenigzins be.
kend is met de zeden en gebruiken der Oosterlingen,
weet niet, dat de meeste Landvoogden, of Pacha's,
om de gewesten, die zij befluren , zich weinig bekommeren, flechts daarvoor zorgende, dat zij zlchzelven ,
ten koste hunner onderhoorigen , in overvloed en weelde
kunnen baden. Naar het getuigenis van NE H E MIA
zelven, hadden de Landvoogden, die vóór hem geweest
waren, ook naar dien regel geleefd; want zij hadden
het volk bezwaard, allerhande fchatting van hetzelve
afvorderende (*). Niet minder hadden de onderbeambten het volk, door hunne geldafperfingen, uitgemergeld.
Maar hij zelf had niet alzoo gedaan (t). Twaalf achtereenvolgende jaren had hij het bewind over den nieuwen Joodfchen Staat gevoerd, en gedurende al dien tijd
hadden hij noch zijn gevolg het brood des Landvoogds
gegeten (+) , dat is , eenig geldelijk loon voor hunne
moeijelijke en hooge bedieningen ontvangen. Dit niet
alleen, hij be(Ieedde bovendien nog veel van zijn vet-,
mogen ten beste des lands (S) , en fpijzigde dagelijks
velen van de aanzienlijkften, op eene Vorftelijke wijze,
aan zijne tafel (**). Hoe veel hij hierdoor den Staat
bevoordeeld moet hebben, kan elk beoordeelen, die
weet , dat de Qosterfche Satrapen niet door den Koning
zelven of 's lands fchatkist , maar door de gewesten ,
die zij befturen, bezoldigd moeten worden, en dat niets
den groei en bloei van eenen Staat zoo zeer verhindert, als , om mij dus uit te drukken, de geauth orifeerde rooverijen der hooge landsambtenaren in het Oosten. o, Gij L'andbeftuurders , inzonderheid in naburige Rijken, die u niet bekommert, of duizenden uwer
landgenooten ongelukkig worden, wanneer gij uzelven
flechts moogt verrijken, of u niet fchaamt , het regt
(*) NEH. V. 15. (t)

NEID. V:

15b•

(4.) Nau. V: 14. (S) NEH. VII: 70 en VIII: I0'.
* ) NEH. V: 17, 18a.
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van volken en landen te fchenden , wanneer gij Rechts
uw fchanddoel kunt bereiken; weet, dat gij, fchoon
den naam en wel bij uitfluiting den naam van hoog
willende dragen, nog in de diepíte barn-befchadn
baarschheid zijt verzonken, en in de fchaduw niet kunt
flaan van hem, die vóór meer dan twintig eeuwen leefde , en ook u, en wel u bijzonder nog kan leeren
hoe men een land moet belluren , om het door eerlijke
middelen gelukkig te maken!
Gewis is niet ieder in (laat , om, op de wijze van
NE H E MIA, het Vaderland te dienen ; ook dit wordt
geenszins geëischt. Volge flechts ieder in zijnen kring,
in zijnen ftand, naar zijn vermogen, het voorbeeld van
des Landvoogds onbaatzuchtigheid, en, wat hij voor
het wezenlijk heil des lands eenmaal hebbe ondernomen,
houde hij daarmede vol met f}andvastigen moed!
Het is aan zwakke geesten eigen, eene zaak dik
zelfs met geestdrift aan te vangen , maar ook even-wijls
fpoedig, bij het ontmoeten van hevigen tegenftand, den
moed te laten zinken. Sterke of verhevener geesten,
daarentegen, overleggen eerst, wat zij beginnen willen,
wegen de deugdelijkheid der voorgenomene zaak, vragen
zichzelven, of zij krachts genoeg bezitten om die ten
uitvoer te brengen , en, daarin naar wensch geflaagd
zijnde, flaan zij handen aan het werk; en welke hin
zij nu ook ontmoeten mogen, zij zetten hun -dernisf
beredeneerden wil tegen dezelven.-neovrztlijk,
Zulk eenen flandvastigen moed bezat NEHEMIA. Wat
een Nederlandsch Schrijver van WIL LE nI D E N I zegt,
-mag ook op NEHEMIA worden toegepast: „ Het
vuur van vaderlandsmin, dat zijne borst verwarmde,
was niet gelijk aan eene kortftondige ftroovlam , die ,
hoe fchitterend ook in het eerst zich vertoonende, fpoedig, bij het derven van voedfel, inkrimpt en onder
de asfche bedolven wordt — neen , het was een iille
gloed , telkens meer en meer aanwakkerende , telkens ,
hoe dolikerder alles wogt worden , des te weldadiger
koestering en glans verfpreidende, en door de ftormen
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des tegenfpoeds niet uitgebluscht, maar onophoudelijk
meer en meer aangeblazen (*)". Zelf trorfeerde N EHE MIA alle gevaren. Bij het opbouwen der poorten
en muren van Jeruzalem , fond alles onmiddellijk onder zijn opzigt, onder z ijne leiding. Moest er manfchap gewapend worden , om de aanvallen der vijandige naburen af te keeren , hij zelf flelde zich aan derzelver hoofd, en het was er zoo verre af, dat de
hoveling van Perzi6 niet deelen zou in al de ontberingen zijner wapenbroeders , dat hij evenmin als dezen, gedurende al den tijd van het dringendfte gevaar,
zijne kleederen uittrok en zijn wapentuig nederleide (t).
Noch de fpotternijen, noch de fijngefponnene en ver
vijanden, noch-radelijknígvmatifledr
de fours verflaauwende ijver zijner landgenooten, kon
zijn' moed, of een haarbreed-denhmfcoki
doen afwijken van het eenmaal opgevatte voornemen.
Twaalf jaren lang worstelde hij met folrs bijkans onoverkomelijke zwarigheden ; en zag hij , bij zijne tweede komst in het Vaderland, het gebouw, waaraan hij
zoo onvermoeid gearbeid had, gedeeltelijk althans weder ingeftort, op nieuw floeg hij zijne handen aan de
wederopbouwing van hetzelve, daarbij noch moeite,
noch levensgevaar ontziende (-I-). — Waarlijk , dat
was met flandvastigen moed werkzaam zijn aan het heil
zijns Vaderlands ! Vraagt gij , van waar N E HE M I A
daartoe kracht ontleende; van de Godsdienst , antwoord
ik, want uit godsdienflige beginfelen was NE H E MI A
werkzaam voor zijn Vaderland: Godsdienst was de bron,
waaruit alle zijne vaderlandlievende daden opwelden.
Schoon in een afgodisch land levende , was hij aan
de Godsdienst der Vaderen getrouw gebleven ; en deze
was het, welke hem aanfpoorde en krachten gaf tot
(*) Mr. B. II. L U L O F S , Lafr. Op WILLEM DEN I, geplaatst in de Werken der Holl. Maatfch. van Kunflen en Iketenfc'iappen, Vde° D. lay St. bi. 75.
(t) NEIL. IV: 23. (4) NE::. VIII: 6 31.
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edele werkzaamheid. Niets ondernam de edele Landvoogd , niets bragt hij ten einde , dan met God. —
Den treurigen toef'cand van zijn Vaderland vernomen heb
zijn eeríle werk , zich voor God te veroot--bend,was
moedigen , en Hem te bidden , dat Hij, op hartelijke
boetedoening , zijn onderdrukt volk weder mogt begenadigen , en, tot opbeuring van hetzelve , de hand
van hem, zijnen knecht, mogt zegenen (*). Eer
hij zijn vaderlandlievend verlangen aan den Koning te
kennen gaf,, wendde hij al wederom een biddend oog
naar God van den Hemel (t). Had de Koning hem
zijn verlangen toegeflaan, het was, omdat „ Gods hand
goed over hem geweest was (j.)". Wilden de naburige vijanden hein verhinderen in het opbouwen der muren , door hemzelven en zijn volk te befpotten , te ver
rebellie tegen den Koning te befchuldigen,-achten,v
hij fprak : „ God van den Hemel zal het ons doen
gelukken, en wij , zijne knechten , zullen ons opmaken
en bouwen (§)." Om de werklieden tot heldhaftige ver
tegen de vijanden aan te moedigen , zeide hij -deign :
zal
voor ons afrijden (**)". Hij had niet ge„ God
handeld als de Landvoogden, die vóór hem geweest
waren, „ om der vreeze Gods wille (tt)." Naauwelijks waren de muren en poorten der Hoofdílad voleindigd, of zij werden aan God toegewijd (fl). Van
God ging NE H E M IA in al zijne handelingen uit ; en,
in ílede van daarin iets overdrevens te vinden , komt
het mij allezins natuurlijk voor , dat hij , zijner ede
werkzaamheid voor het Vaderland zichzelven be--le
wust , gedurig bidt: „ Gedenk mijner,, mijn God, ten
goede!" (S)
III. Ik meen bewezen te hebben, dat NE HE M I A
voor zijn Vaderland op Bene edele wijze is werkzaam
(*) Neu. I: 4-11. (t) NEH. II: 4.
(j) Neu. Its 8b, 18'. (§) NEH. II: 20b.
(**) NEH. IV: 20 5 . ( tt) NEU. V: 15.
(4.4) NEU. XII: 27--43. (§§) NEH. V: I9. XIII: 31b.
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geweest. Een Voorbeeld mag hij alzoo zijn voor ieder ,
tot welk Vaderland hij behooren moge ; een Voorbeeld
ook voor ons , die ons beroemen mogen, Oud- Nederland tot Vaderland te hebben.
Buiten twijfel was de Joodfche Staat allezins een belangrijke Staat. Dezelve heeft, onder de hand der
Voorzienigheid, een' verbazenden invloed op de godsdienEtige befchaving des menschdoms uitgeoefend; wat
zeg ik? van denzelven heeft de echte befchaving, als
uir een middelpunt, hare ftralen over den ganfchen aard
Wel was dus die Staat waar--bodemuitgfchn.
dig, dat men aan zijne inílandhouding en heilsbevordering zijne krachten toewijdde. — Maar ook Neder
moet niet met kleinachting worden aangezien. Dat-land
land der helden, der echte befchaving, der ware vrijheid, dat in elk vak van wetenfchap en kunst beroemde mannen heeft opgeleverd, dat íleeds zulk een' heilzamen invloed op Europa heeft uitgeoefend, en waaraan
ons werelddeel, ook in de jongstverloopene jaren, meer
is verpligt geworden, dan het wel met daden erkent;
dat land is waardig, dat men daarvoor op eene edele
wijze werkzaam zij. Kan men dit niet met die krachten, welke NE H E M t A bezat; een ieder, hoe karig bedeeld , hoe gering van iland en rang, kan tot heil van
het land zijner geboorte of inwoning het zijne toebren
gen. Vervulle men maar de allen gelijkelijk opgelegde
burgerpligten; want hoe geregelder de loop is van elk
rad, des te geregelder en krachtiger zal ook de werking zijn des geheelen werktuigs van Staat. Vóór alle
dingen zij men op zijne hoede , om het oor niet te
leenen aan de influisteringen van ftaatkundige dweepers , of , wat nog erger is , van lage fortuinzoekers ;
men zou daardoor noch zijn eigen waar belang, noch
dat van het algemeen bevorderen. Alles in de ganfche natuur ontwikkelt zich langzaam ; bij trappen leidt
ook de Hemelfche Opvoeder het menschdom tpt zijn doel;
zou de Staatkunde hierop uitzondering willen maken ?
Ach! de Gefchiedenis heeft het geleerd, wat men wint
Cc
MENGELW. 1834. NO. 9.
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met de door God vastgeftelde wetten te willen verbreken, met niet te willen hervormen, maar alles om
Omwenteling is — zegt zeker Fransch-kern!„D
Schrijver -- als S A T U RN U S; zij verflindt hare eigene kinderen. (*)" Omwenteling voert in de eerfle plaats
tot regeringloosheid , en, in lIede van aan één, moet
men dan aan vele Opperhoofden gehoorzamen ; maar
dan ook wordt het waar, wat VOLTAIRE ergens
gezegd heeft : „ Ondanks mijne buitengemeen flerke
zucht naar vrijheid, zou ik toch liever willen leven
onder den klaauw van eenen leeuw, dan onophoudelijk blootgefleld te zijn aan de tanden van een duizendtal ratten. (t)" Hiermede wil ik niet , dat men in
het burgerlijke ffaafs zich aan alles zal onderwerpen ; dit immers zou verongelijking zijn onzer rede
natuur. In een land van ware vrijheid mag ieder-lijke
zijne gedachten , ook over het flaatkundige , op eene
betamende wijze openbaren; maar -- ga men hierin met
de meestmogelijke bedachtzaamheid te werk, opdat men
niet het vuur der ontevredenheid aanblaze , en wantrouwen verwekke op liet hooge Landsbef}uur. Weet
gij, wat er vereischt wordt , om uwe eigene huisgezinnen waardiglijk te befluren ; meent gij , dat het zoo
gemakkelijk is , eene bevolking van twee en een half
millioenen zielen te regeren ? Zoeke men toch in het
onvolmaakte het volmaakte niet ! en -- menge men zich
niet te veel in de dingen der hoogere Staatkunde ! Het
fchip bereikt de haven niet, wanneer alle varensgezellen te gelijk aan het roer willen ílaan, en de paarden laan eindelijk aan het hollen, als men gedurig,
uit overdreven vrees , in de teugels van den voer
grijpt.
-man
(*) La Révolution est ramme S A T U R NE; eile dévore [es
enfants+ AANToIv.
(t) J'aimes ais rnicux , malgré won gout extréme pour
la liberté, visie fors la patte d'un lion, que d'être conti
milliex des rats.
-nuelmtxpoféadns'u
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Veelai felt men , bij zijne oordeelvellingen over. het
Landsbettuur,, en bij zijne werkzaamheden voor het Vaderland , het belang , en wel het tijdelijk belang , tot
maatílaf; is dit een blijk van diep verfland en van een
braaf, echt vaderlandlievend hart? Kunnen- dan zoo vele
ftrijdige belangen in een en hetzelfde land zoodanig worden behartigd , dat ieder zijnen wensch volkomen ziet
vervuld? Waar goede wil op den voorgrond ítaat , daar
moet men zich bereidvaardig aan de maatregelen en ver
hoog Bewind onderwerpen. Zij en-ordenigvaht
blijve men .dan , in navolging van N E H E PT i A, op
eene edele wijze voor het Vaderland werkzaam ! Heeft.
men reeds zoo vele offers op het outer des Vaderlands gelegd, en zou men nu zijne hand terugtrekken , of door
kleingeestigheid en moedeloosheid doen verloren gaan ,
wat met zoo veel bloeds en tranen is gekocht ?
Valt het fomwijlen moeijelijk, moed te houden-, de
Godsdienst, en wel de Christelijke Godsdienst, is in Haar,
om de zinkende krachten weder op te beuren. Godsdienst
geeft voedfel aan Vaderlandsliefde, en echte Vaderlandsliefde openbaart zich in edele werkzaamheid. Wat men door
Godsdienst vermag, heeft N E H E M i A'S voorbeeld, cn, ook
de Gefchiedenis onzes Vaderlands , ten overvloede geleerd.
Waarde Medeleden ! indien het waar is , dat twee mag
Rijken , met het magtelooze België in hunne klaau--tige
wen, ook met vlammende blikken Ifaren op den onder
Oud-Nederla,ad , -- bij de asch der vrije Va--ganv
deren ; bij de eer , de rust en het belang van u en uwe
kinderen; bij de liefde voor den besten 'der Koningen —
wij bidden het u — fielt dan hunne helfche pogingen
te leur,, door werkzaamheid , door edele werkzaamheid ,
voor het innigst dierbaar Vaderland !
,
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fl oe grillig is liet mcnfchelijk lot ! I)e zoon van een'
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meesterknecht op eene drukkerij wordt als leerling befteld
bij een' graveur op ftaal. Wat liet zich , onder dusdanige omfandigheden , van hem anders verwachten , dan
een gewoon werkman ? Op zekeren dag ziet hij , op
een echt Engelsch volksfeest, een' twist tusfchen twee
drinkebroers, die de een den ander', met eene bierkruik,
een' geweldigen flag toebrengt. De afgrijfelijke gelaatsuitdrukking van den bloedenden gewonde wekt het fatiriek genie van den graveursleerling. Hij fchetst de monftreus belagchelijke caricatuur, voelt zijne roeping, en —
Engeland bezit zijnen II 0 G A R T H!
De hartstogten , ondeugden , fpelen , wederwaardigheden en tegenfpoeden der gemeene volksklasfe hadden hunnen fchilder gevonden. Maar welk een afíland nog van den
roem en de fortuin , hein voorbehouden ! Hij worllelt
met het gebrek, met de behoefte. Om twintig (Eng.)
fchellingen door zijne hospita geplaagd, wreekt hij zich,
door eene pikante caricatuur van haar te maken. IIij
fchildert uithangborden, graveert adreskaartjes , familie..
wapens , boekentitels , vignetten , bloem- en loofwerk. Hij
is de werkman der boekverkoopers.
Steeds dezelfde armoede , dezelfde onbekendheid. Hij
telt reeds negenentwintig jaren , en roem en fortuin blij
doof voor zijne regtmatige aanfpraken. Er verfchijnt-ven
eene uitgave van het dichtfluk Hudibras met platen. Die
platen zijn van H 0 G A R T H. Men herkent in hem een'
c A L L 0 T — een' toekomßig' overwinnaar van C A LL 0 T: de vermaardheid is daar; de armoede wijkt.
H 0 G A R T H, met zijn krijt of zijn penfeel in de
hand, is een SHAKESPEARE in het koddige; een Wijsgeer, fomwijlen wat grof (cynisch) in de uitwerking,
maar altijd zedelijk in de gedachte.
Scherp en diep waarnemer,, nam hij nu eens de Allegorie te baat, en fchilderde, voor de zaal der Vauxhall van
Spring-garden, . de vier deelen van den dag, de bezigheden , de vermaken , die denzelven vervullen , en fchreef
tusfchen den wijzer van een uurwerk en den rook van
een' fchoorfteen de zinfpreuk , welker ernst hier fatire
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werd: Sic tranfst gloria mundi ! Dan weder maalde
hij , in zes platen, het leven eener lichtekooi, in al deszelfs wisfelingen , van eerie kroeg in Torkshire in een logement te Londen, van een prachtig hotel op eene vliering , van een openbaar huis in eene gevangenis , en ein
gasthuis naar het graf!
-delijkvanht
hij
kerk
eerie
van
binnen,
Schilderde
hij vertoonde ons
de fijnen van profesfie, geknield in de houding van de groot
aandacht of algeheele zelfverzaking , en over de arm--fte
bos maalde hij — een fpinneweb !
Thans was zijn roem gevestigd. Opgewonden en flout
geworden door zijn gelukkig Hagen, werd hij een A R I ST 0 P H A N E S. Zijne caricaturen werden portretten , nu
van Magistraatsperfonen , dan van andere groote perfonaadjen ; en hij deed te hunnen koste lagchen. In een
vrij land levende, vormde hij eene Oppofitie met zijn
penfeel , gelijk de Dagbladfchrijvers niet hunne (wel eens
giftige) pen.
Zoo groot was zijne faam , dat zijne fchetfen tot naar
China geraakten , waar men dezelve op porfeleinen theekoppen overbragt.
L A V A T E R vooruitftrevende , maalde hij de gelaatstrekken der menfchelijke karakters.
Zijne zes platen van het hulvelijk naar de mode leverden het onderwerp tot eenen Roman en- een Tooneelfpel.
In (lede van , gelijk de beroemde Britfche Afgevaardigde M A R T I N , voordragten in het Parlement te doen
ter gunfle der huisdieren , fchetíle hij tafereelen van
wreedheid , zoo roerend , dat een voorbijganger op Londens ítraten , een' karreknecht een zijner paarden omme@
ziende ílaan , uitriep : „ Ellendeling ! kent gij-dogen
de plaat van H O G A R T H niet ?"
Zich niet vergenoegende met het graveerijzer uit te
munten, nam hij de pen te baat, en fchreef een vernuftig werk, Ontwikkeling van het Schoonheidsgevoel.
Hij was de vriend van FIEL n I N G en van G A RR I C K , en evenaarde hen in talenten. F r E L D I N G
flierf,, zonder dat er een portret van hem beflond. GA RR I C K, die een gelaat naar welgevallen konde aannemen,
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zoo bewegelijk waren zijne trekken , deed die van den
Schrijver van Tom Jones op zijn gelaat herleven; en de
fchilder,, zich op ilaanden voet voor de nakomelingfchap
meester makende van deze voorbijgaande opwekking, daar
onbegrijpelijke buigzaamheid der gelaats--geftldor
fpieren van den Acteur, vereeuwigde die, als 't ware,
op het doek.
Hij maalde zichzelven, de Muze des Tooneelfpels fchetfende , welke hem zoo vaak de kleuren voor zijn palet
mengde. Kort vóór zijn afíterven, ten gevolge van eene
slagaderbreuk , fchetf e H 0 G A R T H zijn laatfie werk ,
zijn kunftenaars-testament. Deze arbeid, het einde aller
dingen geheeten, vertoont ons de beeldtenis van den Tijd,
op de overblijffels van zuilen liggende te rusten. Men
verhaalt, dat hij, dit tafereel voltooid hebbende, zijn
palet verbrak, en uitriep : „ Ik heb afgedaan !" Zoo
riep de oude zwaardvechter van v I R G I L i u s, den palm
der overwinning ontvangende, uit; Hic c^estus artemquo

repono !
Men rigtte hem eene gedenkzuil op te. Chriswick , en ,
wat nog grootere eer is , HORACE WALPOLE was zijn
levensbefchrijver.
TAFEREELEN UIT HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN DER
NOORD - AMERIKANEN.

(Vervolg van bl. 325.)

Huurhuizen.

N adat wij eenige weken in New-Tork rondgezien en berig.
ten ingewonnen hadden, welke echter niet zeer tot genoegen
uitvielen, befloot mijn man evenwel, ons voorgenomen plan
verder ten uitvoer te Brengen, en van den fehoonen herfst gebruik te maken tot het doen van eene reis in het binnenland,
om aldaar landerijen, welke te koop waren, te bezigtigen.
Ik wilde intusfchen in de ftad blijven en eene kleine woning
betrekken. Men is meestal genoodzaakt, een geheel huis te
nemen, als men niet onder de laagfle volksklasfe, het ult-
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fchot van alle werelddeelen, of onder het gezuelht van geheel
verarmde lieden het leven wil doorbrengerr. De huizen worden gewoonlijk van den eerften Mei tot denzelfden dag van
het volgende jaar verhuurd. Om niet lang op íiraat rond te
dwalen, gingen wij naar een zoogenaamd- bureau. Een Mulat
fond aan het hoofd van dit ambt, gelijk hij het noemde. Hij
liet ons terilond een' halven dollar voor infchrijvingskosten
betalen, offchoon geene pen op papier kwam. De man verzekerde, ons naar wensch te kunnen bedienen, en, gaf ons
een' kleinen Mulat, als geleider, mede, om ons de vrije wo.
vingen aan te wijzen. De knaap liep niet ons firaat in flraat
uit, tot dat hij eindelijk een plakfchrift op Bene deur vond
en terfiond hard aanklopte. Het huis was eerst over vier
weken te betrekken, en dus ging de togt verder. Weldra
bemerkten wij , dat onze leidsman niet meer wist , dan wij
zelven. Wij gaven hem dus een' (chilling en wilden hem laten gaan. De knaap eischte nog drie fchillings voor tijdverzuim. Lagchend weigerden wij hem dezelve', en hij verwijderde zich. Maar nog denzelfden avond kwam een geregtsdienaar, welke de geweigerde drie fchillings en bovendien anderhalven dollar voor onkosten van ons vorderde. Tegenpraten
hielp niet — wij moesten dus betalen.
Der het aan iemand wordt toegeítaan, een huis te bezigtigen, moet hij eene foort van verhoor bij, den eigenaar onder
Dezelve doet gewoonlijk de volgende vragen: Hoe lang-gan.
zijt gij reeds hier? Welke bekenden hebt gij hier? Wat is
uw bedrijf? Iman waar komt gij? Hoe lang wilt g . hier bl -

ven ? IIoe flerk is uiv gezin ? Hoe veel kinderen? Hoe oud
ieder ? liebt gij geld in de bank? Hebt gij ,koopwaren' ? enz.
•Valt een enkel antwoord niet naar zijnen wensch uit, zoo
zegt hij terfiond: Het zal niet aangaan. En dan is er geen
woord meer uit hem te krijgen; hij zet zijne huifelijke ver
voort, als ware er niemand bij hem. Doch is hij met-rigtne
de opgave tevreden, dan wordt hij terftond fpraakzaam, vriendelijk, dienstvaardig, voorkomend, zelfs vrolijk en aardig,
tot dat de overeenkomst getroffen is ; maar dan neemt ,zijne
gedienfligheid ook weder op eenmaal een einde — de koude,
weinig fprekende Jlmerikaanfche Gentleman is wederom daar,
tot aan den bepaalden termijn , wanneer hij komt en vraagt,
of men nog een jaar wil blijven.
Wanneer men eenige huizen bezigtigd en eenige verhooren
ondergaan heeft, gevoelt men weinig lust, om verder te zoe-
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ken. Men grijpt dus maar toe, als men Hechts cenigermate
kan denken, eene tamelijke woning gevonden te hebben. Ook
zijn de huizen, met geringe uitzonderingen, allen vrij gelijk
gebouwd: twee kamers op de eerile verdieping, even zoo vele
gelijkvloers, en twee onder den grond, waarvan een de keu
maar licht genoeg en gerijfelijk ; achter het huis een-kenis,
kleine tuin met een' regenwatersbak en een op het aanzien
aardig tuinhuisje , maar dat eigenlijk een geheim gemak is.
Gebouwen, waarin men winkels vindt, hebben eene verdieping meer. Zoodanig zijn de huizen, zoodanig de bewoners en
eigenaars, vanFlattsbzrrg tot New-Orleans, van Boston tot aan
.Teferfon-City aan de Misfouri; overal ziet men in het floffelijke en zedelijke eene groote gelijkheid. Men vindt in NewYork ook gebouwen van vier, ja meer verdiepingen; maar
deze zijn eigenlijk bergplaatfen voor den handel in het groot,
welke buiten het kantoor geene flookplaats hebben. Over
liet geheel wordt er niet hecht getimmerd, en de fpaarzaam_
beid in dit opzigt te ver gedreven. In 1830 liet een rijk
koopman alhier een zes verdiepingen hoog magazijn bouwen.
De muren hadden Hechts een' halven (leen dikte. Om ruim drie
dollars te bezuinigen , had de man het gebindte en-honder
de balken niet op de gewone wijze laten bevestigen. Hij beredeneerde, dat het gebouw door eigene zwaarte vastheid genoeg zou bekomen ; en te dien einde beftemde hij de boven(te
verdieping voor de zwaarfte goederen. Binnen zes maanden
stond dit magazijn ; het prachtig ingerigte kantoor wemelde
van fchrijvers; dagelijks werden ijzerwaren omhoog gehe
Dit ging eene week lang goed. Maar op eenen avond-ichen.
ten vijf ure, als de kantoorbedienden, op één' na, naar huis
gegaan waren , ßortte plotfelijk het ganfche gebouw in. Zes
of zeven perfonen geraakten onder het puin. Alle nieuwspa
riepen het wee uit over den eigenaar: zoo fchandelijke-piern
karigheid moest voorbeeldig geftraft worden. Maar weldra
was alles weder (til. In Huterika is de uzet alles ; het geld
alleen Raat boven dezelve.

Opvoeding.
Wanneer men de menigte van opvoedingsgeflichten voor
jonge Ladies ziet, en vooral, hoe velerlei daarin geleerd
wordt, zoo begrijpt men naauwelijks, hoe het gezellig onder
dit land zoo eentoonig en vervelend zijn kan. In alle-hondi
deze fenolen wordt, behalve het Engelich en Fransch, ook
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het Spaansch onderwezen; rekenkunde, gefchiedenis, oude
en nieuwe aardrijkskunde, fabelkunde, natuurlijke historie,
kruidkunde , algebra , meetkunde , fcheikunde , oefeningen in
ftijl, fraaije letteren, dichtkunde, wijsgeerte, redekunde, oude
en nieuwere fchrijvers worden behandeld; fterrekunde is een
hoofdvereischte, en ook de ontleedkunde wordt vooral door
de lieve meisjes beftudeerd. Dans , declaméren, fchilderkunst,
klavier,, harp en gezang worden op deze vrouwelijke Akadelniën met groote vlijt en voortreffelijk gevolg beoefend, zoo
men namelijk geloof mag flaan aan getuigfchriften en eereprijzen, met welker'uitdeeling men echter een weinig te kwistig
fchijnt te werk te gaan.
Bij een bezoek , dat ik in de meest beroemde fchool van
dezen aard deed, viel bijzonder mijne opmerkzaamheid op
een meisje van omflreeks vijftien jaren. Zij droeg een groot
eereteeken, met het omfchrift : JVetenfchap der rnenfchel!jke
Anatomie. In het midden fond: Prijs voor de grootfle of t.
En de vrouw,, die aan het hoofd der Inrigting fond , verzekerde mij in allen ernst, dat de jonge Lady telkens dezen
prijs behaalde. Ik dacht bij mijzelve, dat ik mijne dochter
nooit in verzoeking wilde brengen , om zoodanigen eereprijs
te verdienen ; nogtans prees ik het zoo leerzame meisje en de
veelomvattende Inrigting. Terftond hield men mij voor eene
diepdenkende vrouw, en liet mij huis en tuin doorwandelen, zonder zich verder om mij te bekommeren. Het geringde
teeken van afkeuring wordt den vreemdeling in Amerika,
waar men van de hoogfle volkomenheid der natie in alles zoo
regt innig overtuigd is , nooit vergeven. Deze overtuiging ,
of liever deze waan, maakt de Inierikanen tot het gelukkige volk der aarde, naar hunne mcening althans, en vergoedt
hun werkelijk alles , wat hun nog ontbreekt. Terwijl ik het
huis doorkruiste, kwam ik voorbij eene openflaande kamer.
Daar zat een meisje aan het klavier en fpeelde naar hartelust;
achter haar was de leermeester gezeten , die een nieuwspa
las , en van tijd tot tijd uitriep : Bravo! regt goed! (peel-pier
hechts verder•.
Eene andere kamer had tot opfchrift : iWufeum. Dit was
het pronkfluk , het fraaifle vertrek van het geflicht. hier
werd alle drie maanden onderzoek gedaan naar de vorderingen. Hier was alles ingerigt , om liet oog der ouders te ver
einde deze hunne kinderen naar eene zoo voor--bijstern,
treffelijke fchool mogen zenden. De boekerij bevat een paar
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honderd banden, waaronder misfchien vijftig Bijbels. De wanden zijn met vele, deels prachtige, landkaarten behangen,
maar alle van de Vereenigde Staten. Men liet mij voorbeelden van fchoonfchrijven zien en ook eenige teekeningen, welke
laatfte echter weinig te beduiden hadden. Lenige chemifche
toetellen, mathematifche inflrumenten, een teleskoop, aard globen van verfchillende grootte vertieren de kleine zaal, in
welker midden een zeer goed planetarium prijkt. Lene groote glazen kas bevat eene kleine verzameling van Noord
delfftoffen , benevens eenige juist niet zeld--ternik°afch
zame fchelpen , en anatornifche praeparaten in was , welke
zeer fraai en duidelijk zijn.
Des avonds was er bal; dat wil zeggen, de meisjes kwamen bij elkander in ccne groote kamer, welke tot opfchrift
heeft: Dans -Akaclemie. Aan het boven- en benedeneinde der
zaal brandde eene fineerkaars , en eene derde Rond in het
midden op den grond. De Amnerikaaofehe dansmeester kraste
op cone viool, zijne vrouw zong, en beide fprongen rond
alsof zij van de tarantula gebeten waren. De dansmeester,
die te gelijk krijgsman en wel majoor was, kommandeerde de
toeren; maar ílechts weinig meisjes deden mede — de meesten
zaten í]i1, niet een trotsch , meer of min fpottend voorkomen ,
tot dat de afgebrande kaarfen een einde aan het zoogenaamde
bal maakten.
Naar deze voornaamfle lka(le;nie of fchool voor jonge jufvrouwen zijn de andere geftichten ingerigt en trachten dezelve te evenaren ; gelijk men dagelijks uit aankondigingen in
de nieuwspapieren kan vernemen. Elk berigt van dien aard
eindigt met de verzekering, dat de lesion juist eenen aanvang
nemen. Intusfchen kan geen ondernemer hopen, dat hij zijne
leerlingen langer, dan twaalf weken, zal behouden; want
het behoort tot den roem eener goede opvoeding , dat een
meisje twintig tot dertig fcholen heeft bezocht. Een alge
grondregel dezer gedichten is , de bekwaamheden der-men
kweekelingen heeds enkel door aangename middelen te outwikl:clen. Dus wordt alleen geprezen ; berisping kunnen deze
teergevoelige fchepfeltjes niet verdragen — zij zouden bij de
minfte beflrailing op flaanden voet de fchool verlaten , en dczelve het vertrouwen geheel doen verliezen.
In de jongensi'cholen handelt men met vrij .rat meer nadruk. De hand des meesters is hier Reeds gewapend met een'
rotting, vv'c?lee ten miefte een' halven duim dikte heeft , en
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tot eene dubbele dienst , om te wijzen en om te dreigen,
onophoudelijk in beweging blijft. Voorts is in het onderwijs
eerre groote eenzijdigheid en bekrompenheid op te merken.
Zoo verflaat men b. v. door Nieuwe Gefchiedenis alhier de
Gefchiedenis der Vereenigde Staten , en wat Oude Gefchiedenis
heet , is een uittrekfel uit de Romeinfche Gefchiedenis, van
R 0 AI U L U S tot aan K O N S T A N T If N den Grooten. Met befiral}ingen zijn de meesters op deze fcholen niet karig. Gelijk geen meisje zonder eereblijk, zoo komt geen knaap zon
vlekken te huis, en vooral de leerlingen in-derblauw
vreemde talen ontvangen een ruim aandeel. Zoo Sportaansch
worden de knapen behandeld; terwijl men ten opzigte der
meisjes eene teederheid in acht neemt, welke de llooglie hof
oude Riddertijden Gere aangedaan zou hebben. -felijkhdr
Prijzenswaardig zijn de vele armenfcholen, alwaar de kinderen onderwijs in de Godsdienst, in lezen, fchrijven, rekenen
en in de aardrijkskunde, voor zoo veel Noord- Amerika betreft, ontvangen, en dus, voor niet, ten naastenbij even zoo veel
leeren, als die der rijkflen met groote kosten. Deze fcholen
befraan meerendeels uit vrijwillige giften, welke bij openbare
examens door degenen, die dezelve bijwonen, in een daartoe
geplaatst bekken geworpen worden. Vertoont zich misfchien
bij zulke gelegenheden ook Amerikaanfche praalzucht, deze
wordt dan toch dienstbaar gemaakt ter bevordering van eene
zeer nuttige zaak.
(Ilet rervolg hierna.)

Aan iV'i evru Cv' li., tC :1t11 '?e7dtzm.
1Vaarcdc Vriendiii !

F

ierncvens, ingevolge uw verzoek , een afdruk van het vij t'entwintigjarig Verflag der Inrigting: Voor Vrouwen door Vrouwen. Men kan daarvan geen exemplaren voor geld bekomen;
maar dc Directie deelt ze gaarne uit aan allen, die er belang
in (lellen. Ik voldoe met te meer ijver aan uw verlangen,
omdat ik zoo zeer overtuigd ben van het nut, 't welk deze
Inrigting alhier reeds heeft geflicht, dat ik niet kan nalaten
tic', wensch te voeden, foortgelijke ook in andere Steden van
ons Vaderland in werking te zien. Misfchien ware daartoe
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het meer algemeen bekend maken van dit Verflag bevorderlijk , en zou het allezins nuttig kunnen zijn , hetzelve in een
of ander geacht en algemeen gelezen Tijdfchrift te plaatfen.
Zoo de gelegenheid n daartoe voorkwam, houde ik mij wel
verzekerd, dat de Directie dit niet anders dan met genoegen zal
zien. Haar doel toch is nuttig te zijn , en dit gedrukte berigt
is hier ter Stede reeds in vele handen.
Steeds blijf ik
Uwe dienstwillige Vriendin
Rotterdam,
A.
den 9 Mei 1834.
VERSLAG OVER DE VIJFENTWINTIG VERLOOPENE JAREN VAN
HET BESTAAN DER INRIGTING VOOR VROUWEN DOOR
VROUWEN, TE ROTTERDAM; DOOR DE DIRECTIE
OPGEDRAGEN AAN ALLEN, DIE OP ERNE OF
ANDERE WJJZE HEBBEN MEDEGEWERKT TOT
DERZELVER OPBOUW, BLOEI EN INSTANDHOUDING.

Het is feest, geliefde Deelgenooten ! niet met luidklinkende
jubeltoonen, maar het is feest in uwe en in onze harten. Vijf
jaren mogten wij te zamen werkzaam zijn , de eene-entwig
meer, de andere minder; fommigen wel niet van den beginne
af aan, maar toch allen met het heilige doel voor Gogen,
menschlievendheid uit te oefenen. Wij juichen, daarin geflaagd
te zijn; maar wij doen het met een dankbaar gevoel tot
Hem , die ons heeft verwaardigd met het voorregt , nuttig te
zijn voor onze medemenfchen.
Komt, laat ons te zamen overzien, wat wij daartoe in de
verloopene jaren mogten verrigten!
De wording onzer Inrigting niet aan allen genoegzaam bekend zijnde , willen wij die met eenige woorden aanflippen.
In het jaar 1809 verbonden zich eenige Vrouwen , om alhier
ter Stede, gelijk in fommige andere Landen, het lot van behoeftige , gehuwde Kraamvrouwen te helpen verzachten. Ver
onbekend te blijven, hadden zij met vele tegenwer--langed
king te kampen, veroorzaakt, het zij uit onkunde van het
voorgeltelde plan, of wel uit andere verkeerde inzigten, die
het best is met ftilzwijgen voorbij te gaan ; maar het bewust
goede zaak zonder eenig eigenbelang te beoogen,-zijn,e
maakte het tot pligt, alle bezwaren uit den weg te ruimen;
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hetwelk dan ook in datzelfde jaar reeds in zoo verre gelukte
van alles in gereedheid te mogen krijgen, en er met een getal
van 91 Inteekenaren op de eerfile lijst zesenveertig Vrouwen
werden geholpen.
Eenigen tijd alzoo hebbende voortgewerkt, werd onze Inrigting bedreigd door eene veel grootfcher te worden verduister . Onder de Franfche Keizerin werd eerie Charité Maternelle aangekondigd , als iets hier geheel nieuw. Vorflelijke
goedkeuring werd met veel ophefs aan de Deelnemeren toegezegd , als ware dat de voornaamfle aanfporing tot weldoen ;
een gedeelte onzer Directie werd ook met aanzoek tot deelneming vereerd, zonder er evenwel gebruik van te maken. Weinige maanden Hechts beftond dit zoo zeer aangeprezen en zoo
veel belovend Genootfchap : bij verandering van Befluur flortte
ook het kaartengebouw in, dat zonder vaste fondamenten niet
duurzaam konde zijn; en onze eenvoudige Inrigting, die haren flillen gang was blijven gaan, nam al meer en meer toe
in de algemeene goedkeuring en dus ook in Deelnemeren.
Ons Land weder onder deszelfs wettig Befluur gekomen
zijnde , rekenden wij het tot eenen aangenamen pligt , van het
beflaan dezer Inrigting openlijk kennis te geven aan eenige
Leden der Vorflelijke Familie, en werden ons daarop dadelijk
jaarlijkfche giften toegezegd door H. M. de Koningin en
HH. KK. I IH. Mevrouwen de Douarières van Oranje en van
Brunswijk, tevens vereerd wordende met verzekeringen der
hooge goedkeuring over onze pogingen.
Na het overlijden dezer twee laatfle Vorflinnen , behaagde
het aan Z. M. , onzen geëerbiedigden Koning , dezelfde giften
te blijven fchenken, die wij jaarlijks van beiden genoten; en
toen, kort na de verbindtenis, zoo zegenrijk voor Nederland,
ons bedaan ook aan de beminde Kroonprinfes werd bekend
gemaakt, volgde ook weldra de toezegging eener jaarlijkfche
gift van deze Vorflin , immer zoo bereid de weldoende hand
uit te ftrekken.
Schoon ílechts met weinige woorden, moeten wij het toch
belijden, dat, alvorens bovengemelde giften onze kas ver
vrees wel eens ontftond, het gemaakte plan niet-iterkn,d
zoo geheel te kunnen volhouden; onze berekeningen waren te
veel in het voordeel der Armen, en te weinig op onvoorziene
duurten of andere tegenvallen gemaakt ; wij hadden ook mogelijk in onzen ijver voor de goede zaak te voorbarig ge-
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droomd over ruimeren bijfland , dan bij nieuwe Inrigtingen
en rijper inzien kon verwacht worden. De tijd moet eerst
eene vreemde plant doen opgroeijen, eer zij beoordeeld en
geprezen kan worden.
Gelukkig is die tijd al federt lang voor ons gekomen, en
de jaarlijkfche berigten zijn zoo vele getuigen van den fleeds
toenemenden bloei van het Genootfchap.
Uit alle die berigten willen wij, volgens belofte, opfommen het aantal der ten volle bedeelde Vrouwen (in dit laatfle
jaar 268) en de hoeveelheid uitgereikte giften; zijnde ge
alles van het eerfle begin af gerekend, vijfduizend-west,
tweehonderd achtendertig Vrouwen en de navolgende goederen, als: 381 groote hemden , 4336 kleine dito, 35] lakens,
32507 luren, 502 vrouwen mutfen, 5399 wollen dekentjes,
9829 roode lappen, 10625 bandjes 5796 wollen borstrokjes,
2895 maten grutten, 4677 brooden, 6671 ponden rijst en 2480
ponden koffij; bedragende de gelden, enkel uitgegeven voor
verleende hulp , de fom van vijftienduizend zevenhonderd
achttien guldens.
De extra-bedeelingen van turf, groote wollen dekens, minnengelden, benevens'naailoonen, gebruik van bedden en doop
dan verkwikkingen, kunnen nu niet wel be--goed,nu
paaldelijk worden opgegeven; deze waren Reeds meerendeels
afkomílig van geheime of openlijke giften, tot dat einde gefchonken. Wij zegenden daarvoor de milde Gevers in iedere
felle koude, want door hen werd immers nog in menig hokje
het verkleumde gezin , bij den vrolijken haard, tot dankbaar
gehemd; en van de gewone inteekeningen waren deze-heid
uitgaven onmogelijk geweest, gaande elke vaste bedeeling die
reeds ver te boven ; vooral door het geftadig verhoogen der
wollen goederen , dat een zeer aanmerkelijk verfchil is federt
het eerfle jaar.
Nimmer werden brave Weduwen, die de bedeeling nog
behoefden, van de hand gewezen; het aantal derzelven was
door de ongelukkige ziekte in het vorige jaar grooter dan
ooit , hebbende zich tot onderfleuning aangemeld niet minder
dan tweeëntwintig , die allen zonder briefjes geheel voor
rekening van het Genootfchap kwamen; ook voor tweelingen in behoeftige gezinnen werd altoos hulp verleend, en
voor moederlooze zuigelingen gedurende eenige weken gezorgd. Gelukkig is voor dit laatfle geval Hechts eene kleine
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fom benoodigd geweest; een treffend bewijs, dat Almagt en
Goedheid in de bangfle oogenblikken zoo wel waakt en zorgt
aan de fponde der Armen als aan die der Rijken.
Bij de overziening van alle de uitgereikte goederen kan de
opmerking niet ontgaan , van hoe veel en uitgebreid nut de pen
fingen zijn geweest, tot dat einde gefchonken. Zeker zijn
er onder de begiftigden, die niet geheel zijn ontbloot van het
noodigfte, en die door vriendenhulp nog wel een en ander
hadden kunnen bekomen, in geval het Genootfchap niet had
beftaan; maar wij kunnen zeker hellen, dat ten minfle twee
derden minder goederen door dezelfde menfchen, welke nu
genoten , zouden zijn aangefchaft geworden, indien zij dat
zelve hadden moeten doen. Zij , die het nooit hebben bij
kunnen het zich naauwelijks verbeelden, uit hoe-gewond,
weinige oude lapjes foms de geheele luurmand eener arme
vrouw beftaat, en hoe dikwijls nog goede buren het hunne
neoeten toebrengen tot de noodigfle bijdragen. Hoe veel handen
dus niet bevoordeeld, van den bewerker der grond -arbeids
af tot op de behoeftigen , die voor een gering loon-floen
door de naald het goed hunnen vorm geven ; allen mogten
zij er, meer of minder van genieten, tot dat de laatfte eigenlijke
beilemming bereikt werd, en de nieuwe wereldburger, in plaats
van met lompen bedekt, behoorlijk gekleed aan de verheugde
moeder werd voorgelleld.
Wij kunnen niet ontveinzen de hoop te hebben gevoed ,
dat, en uit hoofde van het geuite verlangen van onzen
geëerbiedigden Koning, en om het nut der zaak zelve, geen
vijfentwintig jaren zouden zijn verloopen, eer de meeste
plaatfen in ons anders zoo weldoend Vaderland ons voorbeeld
hadden gevolgd , of op nog doelmatiger wijze Inrigtingen voor
arme Kraamvrouwen hadden daargefteld. Aan vele verzoeken
van elders om inlichtingen voldeden wij regt gaarne ; maar
flechts uit weinige Steden hoorden wij tot heden daarvan
eenig belangrijk gevolg. Wel heeft van alles het eerfle begin zijne moeijelijkheden ; zij konden evenwel nergens onoverkonzelijk zijn; bij weldenkende Vrouwen kunnen voorfchotten in de twee eerfile jaren, met zulk een oogmerk, toch
niet affchrikkende zijn, en eene bekwame Zaakgelastigde zal
ook, voor een matig falaris , in iedere plaats wel te vinden
zijn ; want hoe gaarne de Hoofddirectie alle werkzaamheden
uit liefde alleen verrigt, zoo is evenwel het perfoonlijk bezoeken der Armen in groote Steden iets, dat wel in prijfe-
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lijken ijver kan worden begonnen, maar niet wel kan volgehouden worden op die geregelde wijze, welke noodig wordt
geacht tot inflandhouding der bepaalde wetten.
Wij wenfchen bij deze gelegenheid, daar dit berigt ook
naar andere plaatfen moet worden verzonden, dat daar, waar
nog dergelijke Genootfchappen ontslaan zullen, de keus moge
vallen op eene Zaakgelastigde, zoo ten volle daartoe gefchikt
als de waardige Vrouw, die van den beginne af met ons
werkzaam is geweest. Een post, waarbij men vaste InlYellingen moet helpen handhaven, en daarbij tevens de Vriendin
der Armen moet zijn, is niet zeer gemakkelijk te vervullen;
ook maken klimmende jaren dien nog zwaarder; wij hopen
evenwel, dat zij, ten nutte der Inrigting, nog lang zal worden gefpaard.
Dat de menfchenkennis , in die jaren opgedaan, hare donkere en heldere punten heeft , zal wel niemand bevreemden.
De eerfle gaan wij met flilzwijgen voorbij; maar het is ons
behoefte , het goede te vermelden , dat wij in dien tijd ondervonden. Wij beginnen daarbij met het prijzen der Armen:
hunne trouwe terugbezorging van het geleende goed, en
dankbare erkentenis voor het genotene (Hechts weinige gevallen uitgezonderd), was eene aangename vergoeding voor
den tijd, aan hen opgeofferd.
Weldenkende Vrouwen en Meisjes uit den befchaafden kring
hebben, door geldelijke en andere bijdragen, zoo wel als door
handenarbeid, getoond, haren fland en de voorregten, haar
op deze wereld gefchonken, waardig te zijn, en hebben alzoo onze pogingen edelmoediglijk helpen onderfleunen. Dit
laatfte gefchiedt vooral in deze dagen, nadat wij ons verlangen te kennen gaven aan eenige bekenden, om dit volgende
jaar te vieren, door aan elke bedeelde Vrouw een of twee
extra-kleedingflukken te kunnen uitreiken. Deze wijze van
feestviering kwam ons de gefchiktfle voor, en zal wel alge gemeen worden goedgekeurd. Veel mogten wij daartoe reeds
ontvangen , zelfs van elders uit de eigene waardige handen ,
die , offchoon reeds lang van hier vertrokken , nog altoos
bleven bijdragen. Groot is echter het aantal voorwerpen ,
ter bereiking van dit doel, voor het geheele jaar benoodigd.
Wij vragen geene offers , want gij allen hebt reeds veel gedaan , maar willen wel bekennen, dat elke gift , hoe gering
ook, welkom zal zijn.
Tot het naaijen van reeds gefneden werk hadden wij van
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verfchillende zijden liefderijk aanzoek. Wél de handen, die
het borduurtel ter zijde leggen , om grove hemden en andere
behoeften voor de Armen te vervaardigen!
Wij hebben getracht een verflag te geven , wat brouwen
voor Vrouwen , gedurende een vierde van eene Eeuw, hebben
mogen doen. Ons rest nog de aangename pligt, melding te
maken van, en onze openlijke hulde te betoonen aan zoo vele
edele Mannen , wien het Genootfchap dank is verfchuldigd.
Kostelooze offers van tijd en kunst mogt de Inrigting ge
meeste hier gevestigde Heeren Verlos_ en Heel--nietvad
kundigen, wanneer andere hulp ontoereikende werd bevonden,
en deeds bereidwillige aanbiedingen voor de toekomst.
Voor het groot aantal gedrukte bladen , in zoo vele jaren ,
is nimmer aan het Genootfchap iets berekend geworden.
Dáár, waar bij het rondgaan der lijst de hand reeds koud
was , die in vorige jaren daarop met een warm hart had geteekend, werd meestal de weldaad, door de Vrouw begonnen,
door den Man voortgezet; en nog onlangs ontvingen wij we.
der, ter bevordering van het voornoemde doel , ruime gefchenken van waardige Menfchenvrienden.
,Wij erkennen dus gaarne in alle nederigheid, dat, hoewel
in de werkzaamheden aan den naam der Inrigting getrouw
blijvende, echter de edelmoedige bijdragen van waardige Mannen , met den Vader des Vaderlands aan het hoofd, veel heb
medegewerkt tot de inftandhouding en den bloei van het-ben
Genootfchap.
Niet zonder weemoed flaren wij op onze vroegere lijsten,
en gedenken aan dezulken , die eenmaal onze getrouwe mede
waren. Hoe vele namen flaan daar nog aangetee--arbeidts
kend van haar, die met ons het zaad in de aarde llrooiden,
of zelfs het later mede tot eenen fchaduwrijken boom zagen
opwasfen, doch nu lang of kort rusten van haren arbeid!
Wij herdenken vooral nog hier aan de verdienftelijke Mede
ons in het vorige jaar ontvallen. Wij verloren en-direct,
betreuren wet haren hartelijken omgang; maar, zoo lang de
Inrigting beftaat, blijft, door jaarlijkfche bijdragen, hare nagedachtenis dankbaar herdacht.
Zietdaar,, waardige Deelgenooten , onze taak geëindigd !
Eer wederom vijfentwintig jaren zijn verloopen, zullen hoogst
andere handen de werkzaamheden verrigten, en-warfchijnk
eene anders beftuurde pen het gebeurde opteekenen; maar
alles bevestigt onze gegronde hoop, dat het Genootfchap
Dd
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zal blijven beslaan, ook dá11, wanneer wij allen zijn opge roepen tot algemeene rekenfchap.
Laat ons intusfchen blijven arbeiden, terwijl het nog dag
is : niemand heeft ooit het ware weldoen berouwd ; en wanneer de begunfligde Armen dankbaar erkennen moeten, „ het
kind van God bezocht , is niet van God vergeten ," hoe zalig is dan het gevoel dergenen, die zich als werktuigen mogen befchouwen in de hand des opperflen Weldoeners, wiens
zegenrijken bijftaud wij u allen blijven toebidden, op alle
uwe wegen!
Rotterdam, Maart l83!.

VERHAAL VAN EENE TREFFENDE GEBEURTENIS, IN MEXIKO
VOORGEVALLEN.

(Vervolg en blot van hl. 392.)

D

e Libertad was, onder Engel/die Officieren, bemand niet
een zonderling zamenraapfel van matrozen uit bijna alle natiën. — Frranfclzen;, Mexikanen en Portugezen maakten er echter het grootíte gedeelte van uit. Dien zelfden morgen waren eenige fcheepsjongens en Engel/ehe matrozen der waak
hunne Officieren ontfnapt , en hadden zich naar-zamheidvn
het kleine eiland begeven, alwaar zij thans in de lage en mor
hutten den, baas fpeelden, aan de Mexikanen en Negers-fige
brandewijn fchenkende, en onder de ellendige bevolking eene
geheele verwarring brengende. De naam van G E O R G E IV
klonk te midden van zotte liedjes , in allerlei taal opgezongen. De dronken bezetting wierp weldra fnaphanen en fabels
weg. Wij zagen dezelve het eiland rondloopen , onder een
luid gefchreeuw van: Leie z ne Britfche Majesteit! — Zoo
was het gefteld op het eiland , toen de veroordeelden en
hunne geleiders aan wal kwamen. Deze laatflen , niet dronken
zijnde, meenden zich. de meerderheid ten nutte te maken,
welke zij uit hoofde van hunne tegenwoordige nuchterheid
hadden; maar zij werden geklopt door hunne krijgsmakkers.
Er kwam. oproer op het kleine eiland; en rAnLo en PEREz•,
gebruik makende van de verwarring, ontfnapten beiden.
Zij kouden bezwaarlijk op het eiland blijven, zonder ontdekt te worden; en nog moeijelijker was liet, van hetzelve
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af te komen. P A 111, o en n E It it z vonden het dus geraden ,
vooreerst zich te verfchuilen in eenen zandkuil. Daar fluisterden zij zachtkens met elkander , en fpraken over het lot,
dat hen wachtte , niet die ernsthaftige kortheid , welke liet
uitzigt op den nabij zijnden dood aan liet onderhoud in die
plegtige oogenblikken geeft, liet befluit , dat zij namen , was
het volgende.
De krijgsraad had hen beiden ter dood veroordeeld , maar
aan Don j o s d de vrijheid gelaten ,. om hun genade te fchenken. Zij bereitenden, dat, zoo «n hunner Don y o s i kon
dooden op het oogenblik, dat deze kwant vernemen, of Zijne
bevelen ten uitvoer gebragt waren ,: en de andere zich vrij
gevangen gaf vóór liet begaan van den doodflag,-wilg
men dezen laatflen wel vergiffenis zou toe &aan , om alleen
den moordenaar te flraffen. Dix plan was niet geheel van
waarfchijnlijkheid ontbloot. De veroordeelden vonden er althans het voor hen onfchatbare voordeel in, dat zij toch
eindelijk zich zouden wreken op hunnen vijand , terwijl voor
één van beiden eenige kans op levensbehoud zich fcheen
te vertoonen.
Maar wie hunner zou de moordenaar zijn? wie flerven,
na wraak genomen te hebben ? Dit belangrijk punt werd bepaald op eene wijze , die een' zeer merkwaardigen trek van
het volkskarakter oplevert. De Mexikanen zijn groote liefhebbers van het fpel , en de dood is iets , waarom zij weinig
zich bekommeren. P i, RE Z trok een fpel morfige kaarten nit
zijnen zak , en de twee helden begonnen te fpelen om alles,
wat zij bezaten — geld , metalen knoopen , wapenen, cigaren , linnen , kleedingflukken. Men was overeengekomen ,
dat de gene, die alles verloor, de taak van wreker op zich
nemen, en Don j o s iti aanvallen zon , om hem te tlooden , het
zij wanneer hij aan wal flapte, liet zij des morgens vroeg na
zijne aankomst.
Zoo zaten deze twee menfchcn , in eene diepe en fombere
ftilte, met de knieën tegen elkander, in eenen zandkuil ge
duisternis van den nacht begon hen te bedekken.-doken.D
Zij hoorden niets , dan het geraas der golven in hunne nabij
zeekenen gaven zij elkander den loop en de wis -heid.Mt
te kennen , en merkten dus de kanfen-felingvahtp
op , welke hun voor leven of dood overbleven. Van tijd tot
tijd hielden zij op , om te luisteren, of men misfchien hen
ook vervolgde. Dan hernamen zij liet fpel weder, en 1laarD cl 2
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den op die noodlottige kaarten , waar-van hun zijn of niet zijn
zou afhangen. De donkerheid van den vallenden nacht maakte
dit alles van oogenblik tot oogenblik nog fomberder.
De'maan rees ftatig aan den hemel. Het fpel had ruim een
uur geduurd , toen P E RE Z de partij won. I-Iij flond op,
en ontving van zijnen makker eenige kleine munt , knoopen
tabak, kaarten, twee rozekranfen, verfierd met groene franjes
en gouden koorden. Hierop omhelsden de beide mannen elkander eenige malen, zonder te fpreken, doch met eene levendige
uitdrukking van diep gevoel , hetwelk de ruwe trekken van
hun.bronskleurig gelaat geenszins ontleend hadden van de befchavïng, welke zij niet kenden. — Zij fcheidden.
PER E z begaf zich langs den kortoen weg naar de wacht ,
en bood zich als gevangene aan bij den Korporaal en eenige
f'oldáten, die allen nog dronken waren en op den grond la-.
gen, De andere krijgslieden, welke op hunne beenen (laan
konden , maakten , onder aanvoering van Don j o s , jagt op
de vlíügtelingen, en doorkruisten het eiland.
P A B I, o , •intusfchen, zich een oogenblik bedacht hebben
welke wijze hij de hem toevertrouwde taak het best-de,op
ten -uitvoer zon brengen , verliet zijne fclmilplaats , en nam
den naasten omtrek op. Naauwelijks waren eenige minuten
verloopen, of hij hoorde voetflappen van foldaten, die uit
waren , om hem en zijnen makker te vervolgen. De-gezond
fcherpe en doordringende 12em van Don j o s i trof zijn oor.
Jong en vlug zijnde , liep P A B L o met fnellen tred naar zee ,
en bleef geruimen tijd zwemmende , zoodat hij aan de opmerkzaamheid van zijne vervolgers ontfnapte. Zijn plan was,
hen op eenen afftand te volgen; maar Don j o s í hield flit ,
ging op eenen (leen zitten, gaf aan zijne manfchap bevel,
om zich te verfpreiden in verfchillende rigtingen , en bleef
dus alleen , niet verre van zijnen doodvijand. Ter naauwernood waren zij zoo verre verwijderd, dat men hen niet meer
zien kon, of P A B L o kwam aan het Ilrand , en vloog fchie1 jk'op Don j 0 S É toe.
Deze meende eerst , dat het iemand was , die hein berigt
aangaande de vlugtelingen wilde brengen; maar toen hij een
wapen zag blinken in de hand van eeneen man, welke met
rasfche fchreden hem naderde , fprong hij op , en (leide zich
in postuur. De jonge lllexikaan , fchoon onbedreven in de
fchermkunst, was echter vaardig en behendig, als de.meesten zijner landgenooten. Het wapen , dat Don j o s in de
,
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verte voor een' degen had gehouden , was eene bajonet, waar
P A B L o hein verfcheidene Reken toebragt, zelfs vóór dat-med
de Kapitein hem herkende. Don j o s i had zijn' degen getrokken , en verdedigde zich wakker ; maar zijne partij liet hem
geen oogenblik rust, zoodat hij , door de altijd dreigende
punt van die vijandige bajonet onophoudelijk gedrongen , er
zelfs niet aan dacht , om hulp te roepen. De flrijd duurde
niet lang. Don j o s ii bragt aan P A B L o Benige wonden toe ,
maar deinsde al verdedigende terug, tot dat hij over een' (teen
ftruikelde en viel. Tevens Ploeg zijn vijand hem den degen,
als bij toeval, uit de hand , zette hem de knie op de keel,
en hief de bajonet op , om hem den doodfleek te geven.
Maar Don j o s ii hief zich op , om den dreigenden floot te
ontwijken, en fineekte, op zijne knieën, om levensbehoud.
Na een oogenblik van beflttiteloosheid, herinnerde P A B L o
zich de plegtige belofte , aan P E R E z gedaan , en riep uit :
„ Nee +I, gij verdient te fterven, en gij zult flerven; maar
ik zal u niet dooden op uwe knieën — herneem uwen degen
en I'm weêr op , doch Inaak fpoed , want uwe foldaten kun
-ne
terugkomen."
Onder het fpreken van deze woorden trad de jolige Mexikaan een paar fchreden terug. Zijn gelaat was veranderd ;
zijn blik duidde zekere weifeling aan, gelijk doorgaans het geval is, wanneer eene edelmoedige gedachte opkomt, die ons voor
het oogenblik minder op perfoonlijk gevaar doet letten. Maar
de tronwelooze Don i o s , zijne kans waarnemende, wierp
zich niet een' enkelen fprong op zijnen grootmoedigen vijand,
ontrukte hem met geweld de bajonet , drukte held het puntige wapen diep in de borst, en deed hem met eene fluiptrekkende beweging in het zand wentelen.
Don j o s i haastte zich, om weder bij het wachthuis te 1wmen. Daar vond hij den tweeden gevangene, en gaf de flrengftc bevelen, om hem niet andermaal te laten ontfnappen. Bij
voorraad zich verheugende over de dubbele wraak , die hem
verbeidde, verwijderde hij zich en (liep gerust!
Toen P E RE z het lot van zijnen makker vernam , twijfelde
hij niet meer aan zijn eigen lot , trok zijne fchonders op
rookte eene sigaar, en onderwierp zich aan de harde noodza
tegen middernacht. Hij trok uit zijn' zak-kelijhd.Htwas
het fpel kaarten , van P a L o gewonnen , en (lelde nu aan
de foldaten , welke hem bewaarden , voor , om riet hens te
fpelen. „ Indien gij wint ," zeide hij , „ zult gij alles erven ,
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teat ik bezit." Deze voordag was zonderling. De man zote
Herven; het moest alzoo gemakkelijk zijn, het fpel van hem
te winnen ; terwijl geld nü toch geene waarde meer voor hein
had. De foldaten beflotetl dus, van zoo goede kans gebruikte
maken, ten einde wettige bezitters te worden van het weinige, dat hem toebehoorde. De verfietene kaarten werden
op de door rook en wijn bemorfte tafel geworpen. Maar de
foldaten vonden zich weldra teleürgefleld in hunne verwachting; P ERE Z had nooit met meer vlugheid en bekwaamheid
gefpeeld. De man , die _ flechts drie of vier uren nog had te
levem, verloor niet eene .enkele partij. Ilet geld .der foldaten
hoopte zich voor P E RE z op —hunne vinger- en oorringen
volgden; kortom, hij won alles. Men zou gezegd 'hebben, dat
oenig toovermiddel hem ten dieiifle Stond ; juist die kleur,
welke hij :noodig had, kwam telkens uit. Toen zijne bewakers
niets meer te ' verliezen hadden , kwam de zon op, en het
fpel nam .een einde. P a t E z pakte zijne laatfie winften in ,
en helde die ter hand aan een' der foldaten, welke hem beloofde, dezelve aan zijne vrouw te Vera-Cruz te doen toekomen. Dezelfde perfoon nam ook op zich, aan de echtgenoote van P ER E:Z twee. of drie woorden over te brengen,
welke deze hem in het oor fluisterde; en niemand heeft ver
wat dit geheim was.
-nome,
Een kanonfchot van het fregat Libertad geeft het fein. De
bezitting van het kleine eiland grijpt de wapenen, en geleidt
PEREZ naar de íirafplaats. De man blijft zijne cigaar rooken.
Hij zou buiten twijfel liever hebben willen leven, zijne vrouw
wederzien, en vooral — zich wreken; maar de vastberaden
Mexikaan bezit eene foort. van Turkfche onderwerping, welke
doet berusten in hetgene onvermijdelijk is. Geenerlei hoop
verfloorde zijne tegenwoordigheid van geest:; en , naardien
zijn lot bepaald. was , vreesde hij niets meer. Ééne enkele
bittere gedachte paarde zich aan zijne onderwerping — het
gevoel van het grievend onregt , waarvoor hij moest bukken.
Hij was een geboren Mexikaan; maar zijn grootvader had
onder de Spaanfche troepen gediend , en hij herinnerde zich
dit Heeds met zekere fierheid. Daarom gevoelde hij in deze
laattle oogenblikken niets , dan verachting voor het land ,
waarin hij zich bevond, en waar de geregtigheid zoo flecht
werd gehandhaafd. Bij hem kwam de gedachte op , dat deze
Mexikaanfche bevolking, welke hem omringde, de toebereid
zijnen dood aanfchou wde , en aanfpraak op vrijheid-felnto
-
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maakte, zonder regtvaardigheid, de moeder der ware onaf
te kennen, inderdaad minachting verdiende.-hankelijd,
Gramfchap , verontwaardiging , gevoel van onregt , behoefte
om ten minfte door hooghartigheid nog eenigermate zich te
wreken, deden een' laatsten bitteren lach op zijn gelaat 1wmen. De zeefoldaten fchaarden zich op vijftien fchreden aftlands van hem. Toen hij hen hunne wapenen zag gereed
hij de regterhand op het hart , en riep uit al-maken,pltf
zijne magt: „ Ik ben een Spanjaard — een Kastiliaan; ik
ben geen Mexikaanfche hond !"
Don j o s É , woedend van toorn , fchreeuwde, dat men vuur
zou geven. De Mexikanen , de onhandigften van alle foldaten, hadden lang werk , om zich gereed te maken. Onder
tusfchen nam Y ER E z, niet een kalm gelaat, de cigaar uit
den mond , en fprak , dezelve brandende tusfchen duim en
vinger van zijne linkerhand houdende , deze woorden tot Don
1 o s : „ Don j o s ii, gij zijt een lafaard ! Slechts op verraderlijke wijze hebt gij P A B L o kunnen dooden. Hij was veel fIerker en dapperder, dan gij zijt; gij hebt hem vermoord !"
Hierop flak hij de cigaar weder in den mond. Don j o s
buiten zichzelven van gramfchap en een verfchrikkelijken
vloek uitflootende, greep een geweer, dat een der foldaten
juist had geladen, en legde op r R E z aan. Het ketfte. Pr,REZ begon te lagchcn, dampte nog eens frisch met zijne
cigaar, en fprak verder : „ Don j o s , gij zijt een picaro (een
fchooijer, bedelaar) ! Gij , die met geweld mij mijne vrouw
ontroofd hebt , gij waart een zot , toen gij meendet , dat
eene jonge vrouw mij , een' Spanjaard en Kastiliaan , zou
verlaten, ten gevalle van u , een' gemeenen kerel met het
aangezigt van eene hagedis en het ligchaam van eene fpin !
En wat betreft deze lomperds , wier geweren mij drei
hetzelfde oogenblik deden eenige kogels hein-gen.Op
ftorten.
De doodskleur vertoonde zich op zijn manter aarde
nelijk gelaat. Bloed verwde op onderfcheidene plaatfen zijn wit
buisje en liep in het zand. Een oogenblik hield Y E R E z nog
zijnen blik op Don j o s gevestigd; toen wierp hij , met teekenen van verontwaardiging, zijne cigaar op den grond, floeg
de armen kruiswijze over de borst, en viel, zonder dat zelfs
een zucht hem ontglipte.
Don j o s ii , te Vei a-Cruz teruggekomen zijnde , gedroeg
zich nog baldadiger dan te voren. -- Drie weken later vond
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men zijn ligchaam , doorboord met verfcheidene dolkfteken,
liggen bij de poort van Santa-Fé.
In dit land bekommert men zich weinig om de levenden,
en nog minder om de dooden. De overheidsperfonen zijn
traag, en de gellorvenen hebben geene middelen, om het geregt aan te zetten tot het doen van nafporingen. Volgens een
loopend gerucht, zou Don j o s vermoord zijn door de
vrouw van r ERE Z. Hieraan werd geloof geflagen. Men nam
haar gevangen, en wierp haar in den kerker. Aldaar bragt
zij veertien dagen door , en betaalde vijf piasters boete ; dit
is de middelprijs voor een menfchenleven in Mexiko.

REGT SGE DIN G.

(*)

't V v erd tijd — de Waarheid zou eens eind'lijk regtdag houden.
De List had lang gezorgd, dat dit was uitgeíield :
Want, was er zitting, 't werd den klager niet gemeld,
Of hem bedroog 't gerucht: „ De Waarheid is verkouden;
„ Zij houdt haar huis , door hoest en ouderdom gekweld."
Een Snuiter, lang getergd door onregt en vervelen,
Dat voor het heilig regt zoo lang vacantie was ,
Eerst hopend op 't bergt, dat Waarheid weer genas
Mogt nu zich in 't geloof op billijke uitfpraak ílreelen,
Wanneer hij voor de bank zijn klagt en eifchen las.
Een Domper was gedaagde, uit duist'ren hoek gefproten;
Wellevend was hij niet , maar onbefchaamd en flout.
Hij had nog anders niet dan twist en wrok gebrouwd :
Want als de Snuiter pas zijn lichten had gefinoten,
't Werd nacht in eens, en deze in 't donker uitgejouwd.
Profijter was getuige, en geenszins onverfchillig;
Want, waar de Domper 't licht onvriend'lijk had gedoofd ,
Daar was Profijter ook geheel van werk beroofd ,
Hij , tot den ondertland zoo wachtende als gewillig
Voor elke kaars op 't end , den Snuiter trouw beloofd.
(*) Als Bijdrage voorgelezen te Gouda, in de Afdeeling
der Maatfchappij : TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN, den 7 Ja nuarij 1834.
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Daar opent zich de zaal ; de vierfchaar is gefpannen.
De Waarheid zit heríield, gezond en welgezind,
Onwrikbaar als een rots, toegank'lijk als een kind.
Al is die Regter vrouw, en zijn partijen mannen,
Het is een vrouw,, die 't licht, geen duisternis bemint.
De Snuiter krijgt het woord; de Domper in een' blaker
Ter pleitzaal ingebragt , (want voortgaan kan hij niet.)
Ras in een' hoek gerold, waar hij zijn kans befpiedt,
Hoort hij ftuipfchuddend aan , wat hem , confufiemaker,
Partij in haar beklag tot draaijend weérwoord biedt.
o Waarheid, hoor mij aan!" zoo fpreekt, geheel bewogen,
De Snuiter tot de vrouw: „ al is mijn droevig hart,
„ Tot laster voor partij, vervuld met fnuitfelzwart,
Dat zwart heeft op het ílaal verhelderend vermogen,
„ En wie, die licht bewerkt, is vrij van zielefmart?
Ik was altijd voor licht, dat 't oog niet kon bederven.
Ik vreesde feilen gloor, en weerde duisterheid.
„ Bij kaarfen, oud of nieuw, had ik mij neêrgevlijd,
„ En, opdat in de pijp geen kaars te vroeg zou fterven,
„ Was vriend Profijter mij tot medehulp bereid.
Gij kent mij, Waarheid! Ja, men wil ook u onteeren,
Als al te hoog bejaard voor 't menfchelijk geflacht.
„ De een haat de deftigheid van uwe kleederdragt,
„ En de ander zag u gaarne in afgefleten kleêren :
„ Is 't wonder, dat m' ook mij, uw' dienaar, flout veracht?
„ Ik was eertijds, als gij, bemind bij onze vad'ren.
„ In koper en in flaal werd ik met glans vervuld.
„ Wat was de fnuiterbak , mijn canapé, gehuld!
„ Mahonij , of verlakt , of flof uit zilverad'ren ,
„ Gepareld om den rand en fierlijk omgekruld.
„ Doch finds een nieuw geflacht, zoo rijk in nieuwe vinding,
„ Eenfchitt'rendkunstlichtheeftvoor'tmenschdomdaargefteld ,
„ En ik, gelijk de kaars, nu minder word geteld,
„ Trad een verrader niet dat, kunstlicht in verbinding:
„ Gij, Domper! zijt de man, die mij zoo bitter kwelt.
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Hij kan, o Waarhieid.!: geen .patent- of gazlicht fn3oren:
„ Hij vreest , dat dan in zin geheel verfinelten zal ;
„ Maar denkt, door 't Yldokverbond ontllaat er ligt'lijk al
Een flag of fchok;, waardoor die vindnng gaat verloren —
„ En daarom is hïj 't meest bedacht op mijnen val.
Laat ik de pit wat lang, hij laat de kaars nog fchijnen ,
„ Omdat Wien clan •toch niet of weinig lezen kan :
„ Want pijnlijk fchpmerlicht duldt nog de fluwe maxi;
Maar .geef ik helderheid , hij doet mijn licht verdwijnen,
„ Als heim'lijk werktuig van het fnoodfle vloekgefpan.
Hij , nu wat opgefchuurd , maar meestal n'eêrgelegen
„ I.n plas of voddekast , gelijk een morfig dier,
„ Hij wordt in hand of zak of in een friuifpapier
Gefmokke:ld in 't vertrek; en, fisfend neérgezegen,
„ Dooft hij mijn tien en acht zoo wel, als zes en vier.
„ Gij , Waarheid! kent het nut van mij , dien hij wil boenen
„ Uit d' achtb'ren kring, waar ik nog nooit de kaars verried,
„ En, als Profijter ze in zijne armen ílerven ziet,
Dan weér eene and're .kaars op nieuw ga afkatoenen,
„ Opdat het leergraag hart geftaag u hulde bied'.
„ 'k Eisch dan, o Waarheid ! regt — wil mij voldoening fchenken.
De Domper, weet ik, moet misfchien nog lang beftaan;
„ Maar niet'als muiterfaaf, neen, als uw onderdaan,
„ Om, mij ter hulp, is 't nood, den mensch tot rust te wenken:
„ Zoo vangt men 't leven Ran g met nieuwe krachten aan."
Hier floot de Snuiter zich. De Waarheid, opgerezen ,
Vroeg,• of Profijter ook nog iets te zeggen had.
Diens antwoord was „ De zaak is eerlijk aangevat;
„ En wat mijn dienst betreft, door mijnen vriend geprezen,
„ Ik vorder, dat men die op regte waarde fchat.
„ Zoo klein niet als voorheen 't geflacht van al mijne oud'ren,
,; Ben 'k fchier in lengte aan een volwasfen kaars gelijk;
„ Zelfs de uitgeleefde tien, is 't dat hij: haast bezwijk',
Brandt nu niet laag, o neen! de hoogte mijner fchoud'ren
„ Voert zijn' reeds veegen glans nog even hoog als rijk."
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'k Heb n te zaam gehoord," zoo (prak de Waarheid deftig:
Geregtigheid eischt ook, men hoore aan de and'r'e zij'.
„ Haar evenaar is juist: het woord is aan partij.
Zeg, Domper! uw belang bedaard, niet woedend heftig:
„ Want, wie het regt trotfeert, denk, die beleedigt mij."
Toen ving de Domper aan: ('t was of men buikfpraak hoorde.)
'k Ontken niet," fprak hij, „datik'tkaarslichtdiepverfinaad:
,, Al heet ik onbefchaamd -- de fchaamte is meestal kwaad —
„ 'k Heb voor de Waarheid liefde — erken dan, ja, ik finoorde
„ Dat vaak gefnoten licht uit ingeboren haat.
„ Ik min die zeden niet , die, flijf en ingetogen,
„ Zoo regt zijn als een kaars , gematigd als haar vlam.
't Is lang genoeg, dat daarin geen verand'ring kwam.
„ 'k Min veeleer helfchen gloor, want die verbijstert d, oogen,
„ En heb mijn reên , waarom ik nimmer gaf, maar nam.
„ Ik moord niet, neen, maar vraag: wie doet de kaarfen fterven ?
„ Is 't niet de Snuiter zelf en zijn Profijter-kind ?
„ De een, die haar pit verkort en zóó haar ziel verflindt;
„ De aêr laat haar op zijn' nek al fineltend 't leven derven.....
Zeg, Waarheid! wie van ons is 't meeste kaarsgezind ?
„

„ Te dompen is geen moord -- 't is immers rust bezorgen?
„ Men toont, wanneer men flaapt, geen kwaad in and'ren aan:
„ Zij zien het minst ook leed, die in liet donker f'aan;
„ Maar 't kakelde alles in den vroegen wintermorgen
„ En laten avond , waar de kaars was opgegaan.
Vreemd is mijn voorkeur niet aan lamp en lampenkroonen.
„ Men houdt het daarbij niet zoo lang met lezen uit.
Zij zijn veel meer gefchikt voor zaal en feestgeluid.
„ Men .kan onfchad'lijk d:íár zich van den flaap verfchoonen.
„ Hem f'treelt Auroor, die in hare armen de oogen fluit.
„ 'k Ben niet geheel en al een vijand van verlichting.
„ Ik zelf verlang naar rust , en durf een ieder ran:
„ Ga vaak naar 't zonlicht firak niet open oogen ftaan;
Wordt gij dan blind , gij hebt aan kaarfen geen verpligting.
„ De blindheid leidt niet af — zoo heb ik afgedaan,

440

REGTSGEDING.,

„ Ook hier. Wat vonnis nu ge, o Waarheid! uit moogt geven,
„ Ik vrees voor 't vonnis niet, maar wel voor matig licht.
„ Ik blijf mijzely' gelijk, getrouw aan stand en pligt.
„ Al blijft van 't :káarsgeflacht het een na 't ander leven,
„ Geen Domper leeft, of blijve op 't dompen afgerigt."
't Is ftil..Geen hoorder durft zich in de zaal verroeren,
Van Dompers, Snuiters en Profijters opgevuld.
Men vreest of hoopt, is kalm of neêrgedrukt door fchuld. —
Nog zwijgt de vrouw.—Wat toon zal ze in hare uitfpraak voeren?
't Wacht all' met eerbied , maar met gloeijend ongeduld.
Zij , achtbaar opgel}aan , den mantel opgef agen ,
(De zon geeft zachten gloor,, die op haar' boezem flaat :)
„ 'k Heb," fpreekt zij, „wél gehoord, wat elk ter harte gaat.
„ De een wil een zacht beleid, en de ander alles wagen,
„ Maar niet voor.'t zelfde doel -- hier geldt het goed en kwaad.
Wat goed is, blijft beslaan — den tijd is 't aanbevolen.
„ Het kwaad word' Hechts geduld — geweld duurt niet altijd:
Is op de gladfle paên, dat men het fpoedigst glijdt;
„'t.
„ Schoon 't in mijn fchoeifel heeft zijn' zwaren voet verholen,
„ Van knelling blijft die voet in 't fclioeifel niet bevrijd."
Hier zweeg de Waarheid, en de zitting was gefloten.
Elk wachtte nog , maar had hare uitfpraak reeds gehoord.
Al was niet elk voldaan, men peinsde op 't laatíle woord,
En ieder, die aan 't heil werkt van natuurgenooten,
Geloov' , wat Waarheid zeide, en werke, en zegg' het voort!
L.

HET AARDSCHE LEVEN VAN DEN KUNSTENAAR.

Tweede Bedrijf. (*)

.Kunflenaar. Wie klopt zoo hard? Ga, Frits, eens fchielijk
openfuiten !
Knaapje. De dikke dame met die heer, z;ij wachten buiten.
(*) Zie dit Tijdfchrift , No. II.
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Kunf. (Zet de fehilderj der genus weder ter zijde.)
Dan moet , helaas! haar beeld ('k verwensch het) voor mij flaan.
Kunienaars Vrouw. Denk, manlief, denk aan 't loon; dan zal,
't wel beter gaan!
Kunft. Ach, dat is juist de zaak! —
De Heer en Mevrouw. Wij komen toch gelegen?
Mevr. 'k Sliep dezen nacht zeer f echt;'t loopt heden alles tegen.
Kunjl. /Trouw. 0! toch niet, want Mevrouw is altijd even fchóon •
De Heer. Dat ítuk daar in den hoek, wat ítelt het, vriend!
ten toon?
Ku aft. Gij maakt u floffig. (Tot Mevr.) Wil Mevrouw daar vederzitten ?
De Heer. Gij weet het, vriend! ik ben een vijand van het vitten —
't Portrei bevalt mij niet; dat (prekende gelaat,
Die geest ontbreekt hier nog; 'k hoop , dat ge mij verftaat ?...
Kunf. (Poor zichzelven.) 't Is waarlijk een gezigt, om zoo
iets uit te drukken
De Heer. (De fihilderij beziende.)
Ei, ei, dat is, zoo 'k meen, een uwer beste Bukken;
Gij zijt het zelf, niet waar? ik vind u daarin wear.
Kunß. Tien jaar geleden leek het waarlijk beter, Heer!
De Heer. Gij hebt thans rimpels op 't gelaat, die hier ontbreken.
De [rouw. (Stil tot den Kun/lenaar.)
Geef geld;'k moet,naar de markt;'k zal't heimlijk bij mij deken.
Kunfl. 'k Heb niets!
De Vrouw. Welnu, dan blijft de disch deez' middag leêg....
De Heer. Mij dunkt, dat uw penfeel een beter kleur verkreeg ;
Gij zijt ook in manier gevorderd ; maar 'k vind echter....
Kun/(. Het een wordt beter, en het andre des te flechter.
De Heer. (Met den vinger op het portret wiijzende.)
De neus daar is niet goed; wat meer gekuischt, gerond, —
In 't oog wat meerder vuur; de kleur wat meer gezond...
De Kun/. (Voor zichzelven , zuchtende.)
0 wee! dat kan geen mensgh, geen engel zelfs verdragen !
De Muze der Kunst, alleen door den Kunjienaar gezien en
gehoord, (preekt tot hem :
Mijn zoon! begint ge uw lot zoo vroeg reeds te beklagen?
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Torscht niet elk fterveling , wat hij hier torfchen moet ?
Is zij ook haatlijk , o! wees ftil — haar geld is goed.
Laat, laat de man berispen , vitten , eindloos zwetfen ,
U blijft de raagt , de lust, een Godenbeeld te fchetfen
Vind daar uw' Hemel ; daar,, daar bloeit een rein genot
Waardoor ge u hoog verheft, hoog boven eiken zot.
Op aarde moet de kunst ook graven, zuchten, zwoegen;
De rust wordt duur gekocht , en duurder nog 't genoegen.
De Hemel fchenkt u vreugd, ontdaan van aardfche fniet.
Hij kleve aan de aarde vast, die hier zijn perken zet!
Zoek heil in 't eigen hart, zoek troost in 't kunstvermogen;
Dan wijkt de fmart, mijn zoon , die u houdt neêrgebogen.
Zijt gij niet rijk, wel nn , blijf door uzelven groot :
Dat zij u 't hoogst genot , 't geen u de hemel bood
,

(Vrij gevolgd naar 't IIoogduitseh van G ö T ti E.)

Rötterdarn.

B. T. L. W.

DE VROUWEN.

In een Hoogduitsch werkje vonden wij deze twee ílellingen :
„ Hoe meer Vrouwenkermis ik opdeed, des te meer ging
„ de kennis aan mijne eigene Vrouw achterwaarts ; want
„ hoe meer Vrouwen men leert kennen , des te minder kent
„ men de Vrouw."
„ In den flechtften Echt vindt men, tvat men in den besten heeft, en in den besten wordt gevonden, wat men in
„ den flechtlten aantreft."
Wij voegen er, met betrekking tot den Man, deze beide
hellingen nevens ;
Wie de Vrouwen beminnelijk wil waken, moet beginnen
met dezelve daarvoor te houden.
Wie de Vrouwen beminnelijk houden wil, moet vooral niet
verzuimen, zichzelven bij haar beminnelijk te maken.

WAREN ALLE GELEERDEN Z00!

D e beroemde

A B U j U S U F F, die onder Kalif II AD in als
Opperregter te Bagdad leefde, was een merkwaardig voor
welke ware verdienfle ken--beldvanifche,
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merkt. De bewustheid van hetgene hem; nog ontbrak drong
hem dikmaals , twijfel te voeden , waar menfchen niet oneindig minder kennis en doorzigt heilige uitfpraak deden.
Na het onvermoeidíle onderzoek van alle de omfhandigheden,
verklaarde hij eens , dat het hem aan kennis ontbrak , om
eene onderhavige regtzaak te befisfen. „ Gij meent dan:,"
fprak een. neuswijs Hoveling, wien deze verklaring mis,
haagde, „ dat de Kalif u voor uwe onkunde betaalt ?" -„ Geenszins ," hernam de Regter met zachtheid -- „ De I{a.„ lif betaalt mij , en zeer ruim, voor datgene, wat ik weet;
maar zoo hij mij voor datgene wilde betalen , wat ik
„ niet weet , dan waren alle de fchatten van zijn rijk
ontoereikend."
„

CIIINEESCII PROBATUM.

IK

Keizer van China, deed bij Sir GEORGE
onderzoek , op welke wijze de Geneesheeren
in Engeland beloond werden. Toen men hem , niet eenige
moeite , had do .n begrijpen , dat dezelve eene ruime beboning ontvingen van hunnen patiënt, zoo lang deze ziek
was , riep hij uit: „ Hoe kan in Engehni -/ iemand gezond
wezen, zoo lang hij de kosten kali beflrijden van ziek te
zijn? Laat mij u eens vertellen, hoe ik met mijne Genees
te werk ga. Ik heb er vier, aan wie de zorg voor-hern
mijnen welstand is toevertrouwd; ik geef hun een zeker weekgeld; maar van het oogenblik af, dat ik ziek word, houdt
hun inkomen op , tot dat ik weêr beter ben. Ik behoef u
niet te zeggen, dat mijne ziekten van korten duur zijn!"
.IEN LONG,

STA U N T 0 N

DE ROE EN DE OOIJEVAAR.

Eene Fabel.

Op eerre fchoone weide lag een welverzadigd Rundbeest
te herkaauwen ; en , gelijk ook de Mensch wel eens gewoon
is , trad hij met zichzelven in gefprek : „ Weleer was de
plaats , waar ik thans lig, niets dan een moeras ; en geen
Rund, zoo als mijn vader mij verhaalde, weidde hier. Thans
is er voeder in overvloed voor eene ganfche kudde. Ja ,
ja , de Heeren Filozofen hebben gelijk : de wereld wordt met
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eiken dag fcllooner en beter." — Van honger klepperende ,
verzuchtte een arme Ooijevaar, die, op korten affland, van
zijnen verren togt een weinig uitrustte : „ Ach! ik zelf
heb

eens dat fraaije moeras gezien, en menigen kikvorsch

daaruit gehaald. Hoe heerlijk was het in dien tijd! Doch
thans wordt elk moeras verkeerd in, eene weide. Is dat verbetering? Neen! dagelijks, God betere 't! wordt het erger. Gaat dat zoo voort, dan wordt welhaast geen Ooije

vaarsgefacht meer op aarde gevonden."

DE ENGELSCHE SCHULD.

lien Engelsch Mathematicus heeft berekend, dat, wanneer
de fchuld van Grootbrittanje werd gerealifeerd in goud , er
7491, — in zilver, 112,90!i, — in koper, 5,525,000 karren zouden benoodigd zijn , om dezelve te vervoeren!
HET MENSCHELIJK HART.

l^ u ligt het bloot, dan is 't bedekt;

Nu is het rein, dan weêr bevlekt ;
Nu is het warm, dan laauw of koud;
Nu, oud reeds, jong; dan, jong, reeds oud;
Nu is het trotsch , dan weer gedwee ;
Nu juicht, dan kermt het ach en wee;
Nu zinkt het diep, dan rijst het weêr;
Nu loodzwaar, dan een ligte veêr;
Nu fchenkt het vreugd, dan brengt het finart:
Ziedaar 't veelzijdig menschlijk hart !

ARME EN RIJRE ZONDAREN.

Vraag

:

W aarom heet hij, die wordt gehangen,
Een' armen zondaar, lieve Fop?

Antwoord

:

Geen rijke zondaar laat zich vangen;

Veel minder nog knoopt men dien op.

MENGELWERK.
RED EVOERING,
OVER DEN INVLOED DER DICHTKUNST
:OP DE VERMEERDERING VAN DE GENOEGENS
,DES HUISELIJKEN LEVENS.

Door
J.

VAN H A R D E R W IJ K, RZ. (*)

hare edele (trekking en
O nder die kunílen, welke, door
tijde een' veelvermogenden

heilzame bedoeling , te allen
invloed op de verlichting en befchaving van het verfland
en de veredeling en vorming van het hart hebben geoefend , en zulks nog bij voortduring doen, komt voorzeker aan de Dichtkunst eene eerfee en voorname plaats
toe, het zij men haar befchouwe in betrekking tot het
meer algemeene nut , dat zij bij verfchillende volken
Richtte, het zij men haar gadefla met opzigt tot de opleiding en zedelijke vorming , die zij , Reeds het nuttige
met het aangename parende en aan de verheveníle bedoelingen toegewijd , bij het menschdom aankweekte en
bevorderde. Waar wij toch hare kracht en uitwerking
gadeílaan , overal zien wij haar , geleid door de zucht
om het goede te slichten , optreden, als die edele en
voortreffelijke , die het gemoed voor het ware en fchoone
opent, en door roerende liederen de heilzaamfle en beininnelijkite gewaarwordingen opwekt. Met regt hebben
daarom zoo vele voortreffelijke geleerden en wijsgeeren
haar den wierook hunner hulde gebragt; nu door haar
te vereeren als de gefchiedfchrijffier of befchaafíler des
menfchelijken geílachts ; dan door haren godsdienfiigen ,
(*) Gehouden, den 4 Dec. 1833, in het Rotterdamfehe
Departement der Maatfchappij : TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN.
Ee
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zedelijken en maatfchappelijken invloed te verheffen ; nu
eens door dien invloed, het zij op de vrijheidszucht ,
of op het ftaatsbefluur,, op dc Godsdienst of de ge
aan te wijzen ; clan weder om hare welda--fehidkun,
dige uitwerking op de opvoeding der jeugd te fchetfen,
of hare noodzakelijkheid bij het volksonderwijs voor te
[Fellen, als in zoo vele opzigten dienstbaar ter aankwceking der edelste gevoelens en ter opwekking van eerbied
en liefde voor wijsheid en deugd. Dragen al deze voor
[tempel van dc kracht der-fleingdujkít
Dichtkunst en van het uitgebreide nut , dat zij bevorderen kan ; haar invloed kan ook nog in andere opzigten
aangetoond en op verfchillende oulf'candighedcn en betrekkingen des levens als heilzaam en nuttig befpeurd
worden. On der deze betrekkingen kwam er mij eene onder de aandacht, waarin zij, door hare tooverkracht, niet
weinig tot vermeerdering van genot en geestveredeling
tevens kan uitwerken , en welke voor den mensch', bui
twijfel, eene der gewigtigfle zijns aardíchen levens-ten
is. Ik bedoel de betrekking , waarin , eenmaal tot dien.
[tand gekomen , voor hem de kring des huifelijken levens geopend wordt , en waar alles , wat godsvrucht en
goede zeden, overcenkomflig met de grondbeginfelen der
Christelijke Godsdienst , bevorderen , het verffiand beichaven , liet hart vortuen en geluk verfpreiden kan,
verdient en behoort aangewend te worden.
Naardien ik de Dichtkunst als zeer geichikt beíchouw,
om hiertoe , bij vermeerdering van huifelijk genoegen
weldadig mede te werken , zoo kwam liet mij niet ongepast voor , daar zij , gelijk 'een der Redenaars bij dc
Algemeene Vergadering onzer Maatíchappij zich uitdrukt,
niet langer de uitfluitende eigendom harer weinige en bevoorregte Priesters of beminnaars behoort te zijn , maar
ook de mindere levensítanden , en elk , naar de mate
zijner vatbaarheid, in uren van rust en uitfpanning, ver
onderwijzen en veredelen moet , (*) tot u te-maken,
(*) Redevoering door Mr. ii.

Verg. 18I7.) bl. 30.

C. VAN II AL L,

(Algein.
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Cpreken over denn invloed der Dichtkunst op de ver
levens. Een-merdingv aoesdlitrfkn
onderwerp, zoo ik vertrouw, dat, door de verfchillende
gezigtpunten, welke hetzelve aan de hand geeft s u niet
ongevallig of geheel onbelangrijk zal zijn.
Wanneer ik hier van het huifelijk leven en de genoegens van hetzelve gewage , verfla ik er die betrekking
door, waarin echtgenooten, door den band der liefde
vereenigd, bij onderlinge zamenwoning , alles aanwen
wat tot vermeerdering van levensvreugde, van vre--den,
de en vergenoegdheid dienen kan , zoo wel in betrekking
tot de verhooging en bevordering van hun eigen geluk ,
als van dat hunner kinderen ; uitgaande van dat Benige ,
edele en ware denkbeeld, dat ook in dezen kring niets
onbeproefd of verzuimd mag blijven , wat , bij echt levensgenot , aan onze zedelijke volmaking dienstbaar ween kan. Op zulk eene betrekking nu , en op het veraangenamen derzelve , kan de Dichtkunst haren heilzamen invloed doen gevoelen, afhankelijk echter van die
voorwaarde, dat , in zulk een gezin , finaak voor het
goede en eerbied voor Godsdienst en deugd heerfchende
zijn; zullende ook dán alleen, wanneer deze haren zetel
in hetzelve gevestigd hebben, de harten voor die dochter des hemels niet gefloten , maar te allen tijde voor
hare weldadige indrukken vatbaar wezen.
Ten einde M. H., de behandeling mijns onderwerps
tot het voorgeltelde doel aan te wenden, om u namelijk
van den invloed der Dichtkunst op de vermeerdering
van de genoegens des huifelijken levens te overtuigen ,
wil ik u op de volgende bijzonderheden opmerkzaam maken:
I. Zij levert den huisgenooten eene aangename en tevens nuttige uitfpanning op.
II. Zij kweekt den geest der liefde en des huifelijken
vredes aan.
III. Zij Remt, bij huifelijke vreugde , de harten tot
echt dankbaar en godsdienílig gevoel.
IV. Zij geeft , het genoegen der kinderlijke opvoeEe2
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ding vermeerderende , haar eene leerzame en heilrijke
11rekking.
V. Zij brengt in den ouderdom en bij het affcheid van
het, leven nog tevredenheid en genoegen aan.
Befchouwen wij deze opgegevene punten, en zien wij
vooreerst, hoe de Dichtkunst den huisgenooten eene aan
tevens nuttige uitfpanning oplevert.
-genam
waar
kring
binnen
,
den
M.
H.
,
met
mij
Treedt,
zich de huifelijke zamenleving in derzelver edelen invloed en hooge waardij vertoont. Daar zien wij de echt
omringd door de reeds in jaren gevorderde-genot;
telgen hunner liefde , in de flille woning nedergezeten.
De taak , den vader - opgelegd • is volbragt ; de zorgen ,
der moeder aanbetrouwd, zijn den tgeheelen huiskring
medegedeeld. Het kindertal , in aangenaam onderhoud
vereenigd , , fchaart zich aan hunne zijde , en het geheel
levert een tooneel van liefde en eensgezindheid op. Smaak
voor gefchiedenis, kunst en wetenfchap , eerbied voor den
Bijlïel , voor Godsdienst en zedelijkheid , zucht om het
verfland te verrijken en het hart te veredelen, leiden tot
onderzoek en opfcherping van kennis, of zoeken door
afwisfelende tafereelen, in het gebied der wetenfchappen , der letteren en der zedekunde , voedfel ter bevrediging van hetgeen men wenscht en begeert. En wie
zal deze zucht meerder en aangenamer bevredigen , dan
de Dichtkunst ? Zal het noodig zijn, M. H. , u, ter
overtuiging hiervan , te wijzen op de fchatten , waarmede•zij ons uit alle landen en in alle talen als overlaadt ?
Voorzeker, neen ! zulks zoude onze keus niet alleen
te zeer belemmeren, maar ons ook de gewone grenzen ,
voor eene redevoering bepaald, zeer verre doen overfchrijden. Ik zal u dus ílechts eenige weinige uit die menigte van proeven toonen, welke onze tegenwoordige eeuw
en ons vaderland hebben opgeleverd , en u de belang
mijns onderwerps meer uit den aard en het we--rijkhed
zen der Dichtkunst zelve trachten te bewijzen.
`Vie zich dan met de Gefchiedenis wenscht bekend te
maken ; het ral de Dichtkunst zijn , die, de pen der
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Historie voerende, hem met hare voorvallen zal bekend
maken. Wie zijn' aanleg en zijne verhevene bef'cemming
gevoelt; het zal de Dichtkunst zijn, die, door hare ernftige en opwekkende taal, hem deze zal doen hoogfchatten Wie de genoegens des huwelijks en des huifelijken
levens op prijs ftelt ; het zal de Dichtkunst zijn , die ,
door hare zachte en hartverteederende klanken , hem al
die zaligheden zal voorfchilderen. Wie de voortreffelijkheid der Godsdienst wil leeren kennen; het zal de Dicht
zijn., die, als Bene dochter der plegtige Godsver--kunst
eering, de ziel voor haren verheven' invloed Remmen
zal ; en gelijk haar de Ouden reeds dezelfde kracht in de
zedelijke wereld hebben tocgefchreven , welke de zon in
het rijk der Natuur heeft, zoo zal zij fteeds op alles
Benen weldadigen invloed kunnen oefenen, en voor den
huifelijken kring de rijkfte voorraadfchuren openen.
Ontfluite dan de beminnaar des Itillen huifelijken levens hare fchatkameren ; en geen_ onderwerp zal hem voor
den nadenkenden geest oprijzen , of de Dichtkunst zal
hem tot genot en geestverheffende uitfpanning hare hulp
aanbieden. Nu zweven voor zijne verbeelding de groote
daden der vaderlandfche Helden: de Dichtkunst doet hare
ftem hooren, en de geheele huifelijke kring verzadigt
zich aan den lof, dien zij een' W I L L E nM D E N I, een'
MAURITS, een' FREDRIK HENDRIK toebrengt,
en bewondert de onvergankelijke eerzuil , die zij Benen
Il E R U I T E R heeft opgerigt. Dan verlangen de huis
onzer Gefchiedenis gade te (laan -genotdfch
de Dichtkunst doet hare fleur hooren, en de geheele hui
kring finaakt de vreugde , dat zij hem hier den-felijk
moed der helden , daar de onverfchrokkenheid der ftrijders , ginds de onverfaagde togten onzer landgenooten
ter ontdekking van onbekende wereldílreken , elders den
lof van uitvindingen , of den voortgang van kunßen en
wetenfchappen , door hare klanken vermelden kan ; terwi}l de moed der SCHAFFEL AARS en BEILINGS,
de vaderlandsliefde der v A N D E w E R F S en K E N A U S,
de onverfaagdheid der HOUTDIANS en TASMANS
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de kloekmoedigheid en volharding der H E E nz s K E R K 11 N
en BARENDSEN, de roem van eenen EkASMus,
de geleerdheid van een' HUI G DE G IL O o T , de vermaardheid van een' B 0E R H A A v E, en de lof van hem,
die den f{rooni der wetenfchappen voor het menschdom
door de uitgevonden drukletter meer onbelemmerd en filelier vloeijen deed , den huisgenooten in de oogen ftraalt.
ja! waar zij zich door TOLLENS en LOOTS, door
F E I T H en V A N Ii A L L en zoo vele anderen laat hooren ; waar zij den lof der Hollandfehe Natie met hetrekking tot derzelver zedelijkheid , heldenmoed te Iand
en ter zee , den roem hare; zeevaar t , hare zucht voor
de wetenfchappen, hare geestdrift en haar gevoel voor
de fchoone kunílen verheft , — daar bevredigt zij het
verlangen , en doet in haren bloemengaard de fchoonße
planten ontluiken, welke , door ieder opgeza.meld , de
aangenaanmlle verkwikking opleveren.
Is de Dichtkunst , M. H. , gelijk wij zagen, gefchikt ,
om ons in het huifelijk leven dit aangename en nuttige
te verfchaffen ; zij kweekt, ten tweede , in hetzelve den
geest der liefde en des huifelijken vredes aan.
Zijn liefde en vrede alleen de bef'anddeelen , welke
het echtelijk geluk en de genoegens des huifelijken levens
verzekeren , en echtgenooten en kinderen onderling aan
elkander teederlijk verbinden kunnen ; hoe moet dan niet
alles, wat hiertoe kan medewerken , aangewend worden,
om die liefde en dien vrede te verílerken en te bevestigen! Waar deze zucht in den boezem woont , en het
verlangen der huisgenooten zich daarhenen flrekt , om
deze gezindheden aan te kweeken ; hoezeer kan de Dicht
aan dat doel niet bevorderlijk zijn! Of zou zij-kunst
hier haren invloed misfen ? Zou zij kinderen niet aanfporen , om , door ondergefchiktheid , aan de ouderlijke zorg
te beantwoorden ? echtgenooten niet opwekken , om , door
hulpvaardigheid en innige deelneming in elkanders lief en
leed, liet leven te veraangenamen ? Ja! M. II., ook hier
ontfiut zij haren tempel , en doet ons hare uitfpraken
en opwelkkingen lezen. Wilt gij een voorbeeld ? Hoe be-
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minnelijk Relt zij ons de huwelijksliefde niet voor, wanneer T o L L E N s ons dezelve, in zijn gedicht het Huwelijk , dus afmaalt :
„ 0 ! wien zij 't hart deed zwellen ,
Dien blijft haar invloed bij, waarheen zijn pad moog' hellen;
Haar vlekkelooze vlam verteert niet met den lust:
Zij is de levensvonk, die eerst in 't graf zich bluscht.
Ja, duurzaam is haar regt , beklijvende is haar zegen!
Zij ftrooit met elk getij' ons and're bloemen tegen ;
Zij fpelt haar gunflen niet, noch maalt zoo fchoon haar vrucht,
Opdat zij 't hart verlokk' , bedrieglijk treffe en vlugt' !
Weldadig is haar trouw,, wat wank'len moge of vallen
Wat drift ontwake of zwijg' , zij overleeft aan allen.
Als ied're fchim verdween en elke zwijmel vlood,
Vindt de afgetobde ziel een rustplaats in haar' fchoot."
Zijn het niet door zulke toonen , dat ons het eigenaar
kenmerk van haar wezen, de wijze om zich op 't-dige
bevalligst en gevoeligst uit te drukken , in de oogen
ftraalt ? Hebben de zachte trillingen harer klanken niet
al dat kenfchetfende , waardoor zij de fijnfte fnarcn onzer ziel kunnen roeren ? Zijn de onderwerpen van liefde
en teederheid niet de zoodanige , die haar meest beko.
ren ; en heeft men haar niet te allen tijde en in alle landen de gezangen , der liefde hooren aanheffen ? Niet ,
M. H. , op dat overdreven fentimentele , op die afvijking van alle gezonde denkbeelden liet oog hebbende ,
maar op die kiefche toonen , welke ons , daar zij luchtig
en vrolijk , zonder dartel- of wulpschheid , in den
fluijer der bevalligheid gewikkeld , voorttreedt , voor de
reinfle gewaarwordingen der liefde en huwelijkstrouw
ilemmen. Of doet zij, door S P A N D A W 'S lier, onze
harten voor de gezellinnen onzes levens niet ontgloeijen,.
als hij zingt:
„ 'k Merk de vrouwen aan als eng'len,
Die de zachttle banden flreng'len
Om tevredenheid en vreugd;
Die de ganfche fchepping fieren ,
ßn bekoorlijk henen zwieren ,
Vatbaar voor geluk en deugt.
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„ Midden in de tegenfpoeden ,
Die op 't menschli}k leven woeden,
Wordt ons hart door haar bekoord;
Ja! 't genoegen hier beneden
En al de aardfché zaligheden
Stroomen uit haar' boezem voort." (*)
terwijl zij, geheel in den geest onzer Maatfchappij, met
haren lauwer bekroond , ons aanfpoort , om liefde en
vrede aan te kweeken en vreugde en levensgeluk in den
huifelijken kring te zoeken : de vreugd (dus zingt zij)
„ De vreugd, uit zulk een bron geweld en afgevloten,
Kan 's levens waar genot in elften (hind vergrooten ;
Die vreugd is altoos kalm, gelijk een flille vliet,
Rein, als de zonneflraal , die van den hemel fchiet ,.
Verkwikkend, als voor 't veld de zoele regendroppen,
Schoon, als het jong. plantfoen op vruchtb're heuveltoppen,
Zacht, als het lieflijk licht der onbewolkte maan,
En fireelend , als de bloem met balfemgeur belaan.
Wie nooit, in kleinen kring , een waar genot kon (maken ,
Dien kan geen zang , geen fchat, geen kroon gelukkig maken ;
Wien 't huislijk heil niet ílreelt , in d' arm der dierb're ga ,
Jaagt elders wis vergeefs 't geluk des levens na." (t)
Hielden wij u, M. 1-I., in deze bijzonderheid den invloed der Dichtkunst voor; ik zal trachten, in de derde
plaats u haar voor te flellen , als in ílaat , om , bij
huifelijke vreugde , de harten tot echt dankbaar en godsdientig gevoel te flemmen.
Onder al de genoegens, die het huifelijk geluk vermeerderen , behoorert aok die , welke de echtgenooten finaken , wanneer zij hunne vreugde en hunnen hoogften
wellust in het bezit van dierbare en aanminnige telgen
bekroond zien. Zijn liet dan deze onvergetelijke flon,

(*) Gedichten van Mr. 1I. A. S P A ND A W. 1815. bl. 93.
Tafereel van een gelukkig Burgergezin, uitgegeven

(t)

door deze Maatfchappij , bl. 2.
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den, welke den boezem van moeder en vader in den
warmften dank en de vurig{le lotverheffing doen ontgloeien ? Gevoelt men dán eerst, wat het zegt:
„ Van uit de biezen wieg lacht u Gods liefde tegen;
't Onnoozel, krijtend wicht, dat nog bewustloos leeft,
Verheft u tot den rang, die zijns gelijk niet heeft."
0! hoe kan de Dichtkunst dan aan de gedachten en gewaarwordingen eene nuttige en aangename rigting geven,
en door hare taal , „ van dank verftomd , in 't zieIontroerend kweeken , in 't kozen van het kind, Gods
toezigt nederfineeken ," daar de verfchillende trippelklanken , waarin zij zich doet hooien , dat muzikale, dat
haar eigen is , als ware het, den toon aan de viering,
onzer huifelijke feesten geeft. IIoe doet zij de gelukouders dan aanheffen :
-kige
„ Gij heil, gij fchat, gij dierbaar goed,
Gij hoogfte zaligheid!
Wien zijt gij weggeleid ?
Gij, zielvervullend huwlijkszoet
Van 't trouwbeminnend paar,
Verfinolten in elkaar,
Bij u verliest het goud zijn' glans;.
Verbleekt de Chryfoliet :
En, parelkroon of rozenkrans?
Bij u bestaan zij niet.
Uw geur vervult een woestenij
Met hemel en genot;
En derv' men roem of heerfchappij ,
In u gevoelt men God !" (*)
terwijl zij de moeder de zielverhe lfende taal van de lippen doet vloeijen :

„ Wie is, jongen! zeg het mij,
Rijker nog dan ik en gij ;
(*) B i L n ER D Ij x, 1Finterbloernen , IIIe D. Huw1%jksrnin.
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Rijker met zijn aardsch vermogen?
Vader vraagt het honderd keer:
Vrouw , wat wenscht en wilt gij meer
Moeder, die uw kind moogt zogen?
Ja, waarachtig , ik ben rijk
Jongen, vader heeft gelijk." (*)
Zoo , M. I I. , is zij het , die den echten toon aan de
vreugdefeesten des huisgczins en de uitdrukkingen des
dankbaren en gods.dicnífigen gevoels kan geven. Of heb
wij nimmer haren invloed in zulke oogenblikken en-ben
voor het hart verteederendc omtlandigheden ondervonden?
Zegt het mij , echtgenooten ! die leeft en ademt in elkanders bezit, en ieder levensjaar zegent , dat eene alwijze
Voorzienigheid en vaderlijke goedheid u te genieten geeft:
zou de Dichtkunst uwe harten niet in edele fremming
kunnen brengen , om elkander op zulk een' hoogtijd des
levens wenfchend te begroeten ? Voorzeker ! zij opent
voor de huisgenooten een' kweekhof van de zaligfle genoegens. -- Waar de zilveren of gouden echtkrans het
hoofd der echtelingen fieren mag, ook daar heeft zij hare
bloemen en loovers gereed, en vlecht zij ze , niet bevalligen zwier, in de banden, welke kinderlijke liefde
echtelijke deugd en ongeveinsde vriendfchap zamenf'rengelen. Ja 1 waar alles tot dank en lotverhefng noopt ,
daar gaat zij ons in loven en in danken voor. Bij het
dagen van het morgenlicht geeft zij ons lied en bede
aan; bij het aanfchouwen van den flarrenhemel op een'
fchoonen avondfond ftemt zij onze harten tot ootmoed
en verheft zij onzen geest tot den Oneindige; dan doet
zij ons bidden:
-

„ Bewaar, bewaar ons, hoed ons, God!
Dat we ooit den Leenheer van ons lot
Door lage wantrouw krenken
Dat we ooit, omringd van al die pracht,
Bij 't huiv'rend opzien naar Uw magt
Aan mind're liefde denken !
(*) T o I, L EN s , Nieuwe Gedichten , Ifte D. de Moeder aun
haar' Zuig cling.
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„ Gij, zonnen aan d' azuren trans!
Die liefde tintelt in den glans;
Zij waakt er, als wij flapen.
Die liefde fchiep natuur zoo fchoon:
Geen enkele almagt op den troon
Had haar zoo fchoon gefchapen.
„ Neem, Almagt! Liefde! neem het lied,
Den lofzang van het flof in 't niet:
Gij fluit er 't oor voor open!
Rol, zee van zonnen! drijf daar heen!
Wij fidd'ren niet bij 't wonder, neen!
Wij bidden en wij hopen." (*)
En nu, M. H., hebben wij nog niet gesproken van
den invloed, dien zij op den huifelijken kring oefent,
ten einde de herinneringen , aan Godsdienst en Vader
gewijd , tot hoogtijden voor het gezin te vormen.-land
Klinken hare heilige lofzangen, aangeheven door onze va
Dichters , ter opwekking van het godsdienftig-derlanfch
gevoel bij zoo menig feest, c'cr Christenheid geheiligd ;
niet minder boeijen ons hare welluidende "toongin op die
dagen , welke voor Vaderland en Vorst belangrijk en
voor het Nederlandfchc hart onvergetelijk zijn. Hoe wIl
geflemd, hoe opgeruimd, hoe vol van echt vaderland
gevoelens ook op zulke dagen de harten der huis -íche
wezen mogen ; zonder haar zijn vaak onze-genot
huifelijke feesten toch arm aan genoegens , met haar rijk
aan vreugde en vrolijkheid. Dan !temt het volkslied onze
harten ; dan rijst het uit ons feestgedruisch ten hemel op ; en , terwijl de Godheid op Haren hemeltroon
het oor naar onze klanken gekeerd houdt, Hijgt de toon
voor het welvaren des Vaderlands en des Konings uit
den boezem op , wanneer zij ons voorzingt :
„ De Koning leev' ! de Koning leev' !
Zoo klinken ttein en fnaren:
Dat God hem vreugd en voorfpoed geev'
En menig tiental jaren
(*) T o 1, I, EN s , ATieuu'e Gedichten , I Ide D..lh•ondgodsdienst.
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Gezegend zij geen Vorst als hij
Dat zingen en dat bidden wij.
„ 's Lands Vader lecv' ! 's Lands Moeder leev'!
Zoo juichen hart en fnaren :
Dat, God hun vreugd en voorfpoed geev'
En menig tiental jaren!
Onbreekbaar zij onze eendragtsband:
Dat zingt en bidt het Vaderland."
Hebben de tot hiertoe behandelde punten u , zoo ik
vertrouw, overtuigende bewijzen geleverd van den invloed
der Dichtkunst , om bij huifelijke feesten onze harten tot
echt dankbaar en godsdienftig gevoel te ílemmen ; de
vierde bijzonderheid zal niet minder de waarheid bevestigen , dat zij gefchikt is , om , het genoegen bij de kinderlijke opvoeding vermeerderende, aan dezelve eene heilzame en leerrijke flrekking te geven.
Geven de geboorte en jeugdige ontwikkeling der kinderen ftof tot vreugde en echtelijke blijdfchap , en kan
de Dichtkunst deze verheffen en aankweeken; de opvoeding der dierbaren , den ouderen aanbevolen , geeft niet
minder zorg en infpanning, maar wordt ook tevens niet
weinig door de Dichtkunst in leiding en heilzame llrekking bevorderd en veredeld. Of, M. H. , zou zij hier
te kort fchieten , en haar invloed in dit opzigt ílechts
eene ijdele herfenfchim en zonder uitwerking wezen ?
Neen ! zoo ergens , dan mag hare voortreffelijkheid in
dezen op den voorgrond geplaatst worden. Het behoor
toch bij de Ouden tot de opvoeding van den mensch,-de
dat men in zijne ziel de liefde voor het fchoone deed
ontftaan, ten einde hem reeds vroeg tot deugd en goede
zeden op te leiden. Muzijk en Dichtkunst werden als
middelen hiertoe aangewezen, en als de beste opvoedingsfchriften den kinderen en jongelingen de werken der Dich
als zoo vele leermeesters ter vorming en opleiding,-ters,
fchier dagelijks in handen gegeven. De korte en krachtige taal , waarin zij verheven, fpreuk- en kernvol fpreekt,
de behagelijke vorm , dien zij aan de beelden \, eet te
-
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geven , heeft vooral op het jeugdige gemoed eene onwederflaanbare werking. Heerlijk heeft zij , boven de oud
onzen vaderlandfchen grond hierin voorzien ; en-heid,op
wij mogen ook in dezen, niet een' onzer Redenaars ,
waar hij - over C I C E R o 's denkbeelden over Dichters
en Dichtkunst 1preekt , lof toezwaaijen aan de Dichters
onzes Vaderlands , die , door zuivere godsvrucht , door
zedèlijkheid en vaderlandsliefde ontvonkt , het ideaal ver
dat r L A T 0 onbereikbaar fcheen te ach -weznlijk,
Ja , M. H. , getuigt het zelve : heeft zij uw-ten(*).
genoegen bij de opvoeding uwer kinderen niet verhoogd,
en hunne harten voor het edele , goede en ware niet geftemd ? Ik zal niet fpreken van hetgeen zij in het (ver
mij deze benaming) kinderlijk -dich terlijk-opvoedings--gunt
fystema, door onzen Landgenoot V A N A L n x E N geleverd , ons heeft nagelaten. De Schrijver ter bevordering van opvoeding en onderwijs zegt te regt: het kind
heeft, om te zijn wat het wezen moet, bij deszelfs eer
ontwikkeling aan v A N A L P H E v's Kindergedichtjes-fte
alleen genoeg ; maar ik wil u ook aantoonen , hoe de
invloed der Dichtkunst zich tot dien leeftijd uitílrekt ,
waarin men den kinderen de fchoonheden der gefchiedenis , de fchitterende proeven van vaderlandsliefde, de
fchoone tafereelen van burgerdeugd , de zachte tooneelen van vrede en geluk , de pligten den ouderen verfchuldigd, de beminnelijkheid der deugd, de kracht van Godsdienst en goede zeden , de voor- en nadeelen der ver
jeugd, de waarde van het leven, de zucht-keringd
tot wetenfchappen en kuntlen , de aankweeking van fmaak
voor het nationale wil doen kennen, daar zij tot dat
einde een aangenaam en zeker fpoor aanwijst. En ook
hier, M. H. , vertoont zij ons den Rempel van haar eigen(*) Mr. A. S. VA N REE S EM A, in de Redevoering over
genoemd onderwerp. Zie Vlagazijn voor Wetenfch. , Kunflen
en Letteren , door N. G. VAN KAMPEN , Juden D. 2de St.,
bl. 308.
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dommel'ijk 1choon, waardoor zij zich in kinderlijke een
blijmoedigheid weet voor te doen, en zoo-voudighen
wel het hart des kinds íireelen , als de heldenziel des
onverfaagden krijgsmans in moed en geestdrift ontvlainmen kan.
IIet zal wel niet noodig zijn , dit in het breede door
voorbeelden te Raven. Ieder uwer heeft reeds genoemd,
wat onze vaderlandfche Dichters in dezen geleverd heb
Verlangt gij echter eene proeve ? Welaan ! Wat-ben.
dunkt u, zou het geen invloed op het hart des kinds
oefenen, om hem liefde voor de teedere moeder in
te boezeroen , als gij hem hare zorgende goedheid dus
doet hooien :
„ Kind! toen uw ontkiemend leven,
Woelend in den moederfchoot ,
Vreugde noch genot kon geven,
And're weelde nog niet bood,
Dan die uit de hoop ontfproot;
Toen reeds werd den ongeboren'
Stil en heilig toegezworen
Onverkoelb're liefde en trouw,
Die, wat nood er op wogt dagen,
Schutten in den ítorm der plagen,
U door vloed en vlammen dragen,
Goed en adem voor u wagen ,
En, onmagtig neérgeflagen,
Niet om eigen redding vragen,
Enkel voor u hidden zou.
„ Zóó, zóó was in vroeger dagen,

Zóó is nog uw moeder nu;
Zóó , zóá blijft zij altijd u,
Nooit van zorg en moeite fchuw,,
Mag zij uw geluk bejagen!
Wendt zij de oogen elders heen,
Moge iets anders haar verkwikken,
Bloempjes in haar' eerkrans fchikken,
't Is voor vlugtige oogenblikken,
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Zoo genoten, zoo ontgleén!
Want het innigst zielgenoegen,
Dat heel de aard' haar toe kan voegen ,
Vindt zij in haar kroost alleen." (*)
Zou zulk eene voorfrelling den boezem niet van liefde
voor de dierbare moeder doen ontgloeijen ? Zou de Dicht
jongeling op het pad des levens niet ten gids-kunstde
zijn? Zoude zij onze lievelingen niet naauwer en vaster aan ons kunnen verbinden , als zij de liefde en de
zorg, de moeite en den ijver, den lust en de vreugde
der ouders affchildert , waartoe zulk een rijke voorraad
in de werken onzer Dichters voorhanden is? Zou de
Dichtkunst ..... maar , waartoe meer ? Ouders , die de
gewigtige taak der opvoeding waarderen , zullen zelfs
door hare voorftellingen zich beter van dien belangri1ken
pligt leeren , kwijten , en de Dichtkunst voorzeker als een
gefehikt middel befchouwen en aanwenden , om de opvoeding der kinderen eene nuttige en heilzame (trekking
te geven , daar zij , het ouderlijk genoegen verhoogende , op deze pogingen haren invloed allerweldadigst
oefenen kan.
Mij is overig, kortelijk nog u te wijzen op het laatfie
punt , namelijk , aan te tooien , hoe de Dichtkunst in
Iaat is , om in den ouderdom en bij het affcheid van
het leven nog tevredenheid en genoegen aan te brengen.
Hoe vrolijk , hoe genoegelijk, door tijdelijke welvaart
en voorregten , door gelukkige en in gewenschten ftand
geplaatfte kinderen gezegend , het huifelijk leven ook wezen moge, eéns toch daagt voor de echtelingen een tijdvak op , hetwelk, uit den aard des menfchelijken levens,
van zelve zijne meerdere zorgen en verdrietelijkheden met
zich brengt. Het is het tijdvak des ouderdoms , dat.
ons vele genoegens ontrooft , vele onzer gewenschtc
plannen en vooruitzigten verijdelt en geheel in rook ver
doet. 't Is waar, omringd van onze dierbaren ,-dwijne
-

(*) I MM E R Z EE L, Gedichten, Ilde D. de waard dèr'
Moeder.
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opgebeurd door de taal der liefde en der vriendfchap ,
kan zulks den ouden van dagen genoegen en vertroosting
aanbieden ; maar, wie kan in de eenzaamheid , bij fornbere zwaarmoedigheid, bij het donkere der toekomst,
bij het naderen zelfs van het levenseinde , als weldadige
Engelin, naast de Godsdienst, den huifelijken kring door
hare toefpraak verblijden? Iiet is de Dichtkunst, M. H. ;
ook hier verlaat zij onze zijde niet ; en werd liefde tot
kunden en wetenfchappen door de Ouden Reeds als een
wezenlijk vermaak voor den ouderdom aangemerkt ; ge
Redenaar er op zijn geliefkoosd ver -notdeRmifch
verhevene genoegens van: o, welk een groot-blijfade
aandeel kan de Dichtkunst dan niet hebben , om deze
genoegens te vermeerderen, die voor ons zoo veel heerlijker tooneelen opent , en ons , meer dan Griek of Romer, door den zachtíten en zaligalen troost, door de
hope der onflerfelijkheid, bemoedigen kan! Hoe toovert zij ons dc tafereelen onzer kindschheid alsdan niet
voor den geest ; hoe houdt zij 'ons de beelden der vreub
de en der reinfle liefde , waarop wij in den mannelijken
leeftijd, bij het genot des gelukkigen huwelijks , wogten
faren., niet voor oogen; hoe verheft zij onzen moed,
hoe verzacht zij ons leed, hoe verhoogt zij onze kracht,
hoe veredelt zij onze vreugd , hoe verteedert zij onze
zielen, hoe fchraagt zij onze hoop , hoe bevestigt zij
ons vertrouwen, hoe bevredigt zij ons verlangen, hoe
voedt zij onze rust , hoe matigt zij onze droefheid, hoe
verzoent zij ons met den ouderdom en het graf ! Ja ,
troost geeft zij in den ouderdom en vermeerdert de genoegens van denzelven. Welke ontberingen deze leeftijd
moge aanbrengen , zij weet ons tot dankbare erkentenis
op te wekken; welke moeijelijkheden dezelve moge opleveren , zij leert lijdzaamheid en geduld ; welke raadfels
ons, aan den grenspaal van ons leven gekomen, ook nog
onopgelost blijven mogen, zij leert onderworpenheid, en
wijst ons op het beíluur eener alwijze en liefderijke Voor
daar het hare taal is:
-zienghd,
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„ Herhaalt het aan elkaar , ,
Gij , eeuwen! en aanbidt den Alverzorgeraar!
Nacht! meld het aan den dag! En , fchitterende morgen !
Getuig zijn waarheid aan den avond: GOD ZAL ZORGEN!
Spreidt, eppervlakten van liet aardrijk ! haar ten toon !
Het GOD ZAL ZORGEN meld' de vader aan zijn' zoon!
En onderwijst het aan uw dochters , teed're moeders !
En, fiervelingen! wilt ge, in fchaauw des Albehoeders ,
Als Goden nevens Hem op de Engelen gebiên,
En Geesten voor uw' blik, vermeesterd , buigen zien ?
Voor 't God zal zorgen , dat , bij 't innig boezemblaken ,
Uw lippen, vloeijende van hymnen , zullen Haken ,
Ontíluit de hemel zich ! — Zoo ftort , planeten ! fort!
En, zonnen! dat uw gloed tot fluivende asfche word' ! —
Wij wachten uit den nacht een' onvergankb'ren morgen.
Valle alles om ons heen , wij loven ! GOD Z4L ZORGEN !" (*)
Zoo doet zij de zachte gewaarwordingen in den boe
nederdalen; en waar zij de genoegens des huifelijken-zem
levens vermeerderen moge , haar invloed ontvlugt den
mensch in het tijdvak des ouderdoms , ja zelfs in het
laatP:e uur des levens niet. Door hare hand geleid, Beeft
ons de gevoelige F E I T H een gedenkftuk van troost en
hope nagelaten , hetwelk, naast den Bijbel , het handboek
voor echtgenooten, voor ieder zijn kan, om in den ouder
tevredenheid , vreugde en blijde verwachtingen-domrust,
aan te brengen.
Zietdaar, M. H. , mij liet einde der voorgeflelde taak
genaderd ! Ik heb u uit de onuitputtelijke bronnen der
Dichtkunst Hechts een en ander aangeboden. Overkostelijk
zijn de fchatten , die zij ons ontfluit; onoverzienbaar is het
veld, dat zij ons ter befchouwing aanbiedt. Gelijk ik reeds
aanmerkte, heb ik mij alleen bepaald tot luttel van al datgene,
wat zij door onze vaderlandfche Dichters, in onze eeuw gebloeid hebbende, of nog haarfieraad uitmakende, opgeleverd
heeft. Geheele boekdeelen zouden kunnen gefchreven wordèu, indien ik uit onze vroegere Dichters, (zonder van
de gewijde Zangers , ook niet betrekking tot het be(*) DA C 0

s T A, Gedichten, Iiie D Voorzienigheid, Hymne.
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handelde onderwerp, te gewagen) of uit Engelfche en
vooral Duitfche, u Gene bloemlezing wilde aanbieden van
alles , wat aan dc vermeerdering der huifelijke genoegens
zoude kunnen dienstbaar gemaakt worden. Korte en
flechts weinige proeven heb ik dus gegeven , doch , zoo
ik hope, genoegzaam om u te overtuigen , hoezeer dc
Dichtkunst voor elke der behandelde bijzonderheden ftoffe
heeft, om onze huifelijke genoegens te vermeerderen en
te veredelen. Meer behoeft ook hij niet , die haar in
al hare waarde en kracht kent en vereert. Gij kent ook
allen , M. H. , die voortreffelijke Zangers , die door het
tokkelen hunner fnaren de edelile en verhevenfie gewaar
onze zielen opwekken. Mooren wij naar-wordinge
,
hunne klanken en laven wij ons uit de ftroomen , welke
zij voor onze fchreden ontfpringen doen. De firenge zedeleeraar, de diepdenkende wijsgeer achte de lesfen van levenswijsheid niet gering , die zij ons doet hooren , alsof
ze minder gebiedend en overtuigend wezen zouden dan
de voorfchriften , welke zij uit hunne fchool ons doen
vernemen ; want wij wijzen hem op het verband, dat tusfchen Dichtkunst en Wijsbegeerte befraat , en hetwelk
ons door een' Wijsgeer en Dichter tevens op eene afdoende en krachtige wijze is voorgefteld , als hij haar
uitnemend gefchikt acht , om wijsgeerige waarheden in
een' fchoonen zinnelijken en daardoor meer behagelijken
en bevattelijken vorm te kleeden, Beide, zegt K 1 N K E R,
zweven tusfchen de twee rijken onzer kennis , en ftreven
naar het uiterf'ce grensoord der wetenfchap ; de werking
van het dichterlijk gevoel befchrijvende, als iets meer
dan de werking van het gezond verfrand, eene zinnelijk
verílandelijke befchouwing van eene hoogere natuur van
het denkend wezen , de fijnere befpiegelingen van het
oordeelend vernuft : want, hetzij de Dichter het zinnelijke
verzedelijkt of vergeestelijkt , hetzij hij het onftoffelijke
verzinnelijkt , in beide gevallen zijn het de vlugtige en
fijnere gelijkvormigheden en overeenkomílen tusfchen de
twee werelden , waartoe «gij uit hoofde van ons tweeflachtig
heftaan behooren , welke hij opmerkt , en, gelijk hij die
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vindt , aanfchouwelijk der verbeeldinge voorßelt. (*) Zoo,
M. H., flaat de Dichtkunst , als het aanvallige beeld van
liefde en vreugde, van wijsheid en ernst, van troost en
hope, van levensgenot en zielrust, fchitterend voor ons.
Vermeerdere zij in den huifelijken kring onze wetenfchap
en kennis ; kweeke zij den geest der liefde en des vredes
aan; verhooge zij onze genietingen; leide zij ons in de
opvoeding onzer kleinen; wijzen wij onze kinderen op
haar! Waar zij, aan de hand van Godsdienst en zede
gaande, de onzen geleidt en onze pogingen be--lijkhed
ftuurt, daar zullen dezelve nimmer vruchteloos wezen.
Gij vooral , edele Huismoeders ! werkt door haar op de
vorming uwer telgen , en gij zult uwe huifelijke genoegens vermeerderen. Niet te vergeefs heeft de menschkundige , gevoelige en vernuftige j E A N P A U L gefchreven :
„ Houd het hart uwer dochter voor den Hemel open ,
door Godsdienst en Dichtkunst !" (j-) Vrienden en ver
goede en fchoone ! die, wars van het-erdsvanht
buiten uwe woningen te zoeken, den í}iilen lluiskring ,
te midden uwer betrekkingen , als den tempel befchouwt,
in welken gij de lesfen van waarheid en deugd hooren en
al de genoegens des levens fmaken wilt : de Dichtkunst
zij ook in dezen uwe leidsvrouw ! Zij blijve de geliefde
kunst der Natie ; godsdienílig , (om hier de woorden
van den Schrijver van Hollands roem in Kunflen en
Tlletenfchappen de onze te maken) godsdienflig , zedelijk
en verheven , bij het nemen van hooger vlugt ; zacht en
liefelijk , wanneer er eenvoudige en huifelijke .tafereelen
te malen zijn; teeder en aandoenlijk, bij gevoelvolle en
Rille gewaarwordingen der ziel ; luimig en vrolijk, daar=
entegen, in toeflanden, die er toe opwekken. (4-) Zietdaar
de karaktermerken dier vaderlandfche Dichtkunst, welke
ook wij zoo warm vereeren, en die wij in dit uur,
(*) K I N IS ER, Gedichten , Itie D. Voorrede, bi. IV.
(t) Gedachten, Ilde D. bl. 9..
(4) CoLLoT n'EScURY, Iloll. Itoe>n, IVdeu D. 2de:St.
bi. 367.
Ff2
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als gefchikt ter vermeerdering van de genoegens des hui
levens , u hebben aangeprezen !
-felijkn
Blijve haar tempel Reeds onder ons gevestigd ! Ontbreke het haar nimmer aan Priesters , die , zich toewijdende aan het verhevene harer dienst, al die gevoelens
aankweeken en verilerken , welke Godsdienst en Vader
heilzaam , tevredenheid en `huifelijk geluk bevorder -land
algemeen voordeelig zijn kunnen -lijk,enhtuva' !
IETS OVER DANIëL WAEYWEL EN EENE WISKUNDIGE ONTDEKKING, DOOR HEM GEDAAN.

Door H. M. C. VAN OOSTERZEE,
Predikant te Elkerzee.
bekend , van hoeveel beHet is aan alle wiskundigenvan
de middellijn tot den

lang het zij , de verhouding
omtrek des cirkels in getallen zoo naauwkeurig mogelijk
uit te drukken ; en vandaar,, dat velen pogingen daartoe
hebben aangewend. De bekende proportie van A R C H IM E DES = 7: 22 is , wanneer men de uiterfte juistheid
niet noodig heeft, b. v. in het landmeten , naauwkeurig
genoeg. 'Die van S NE L L I us = 113: 355 komt iets
nader aan de waarheid, doch is minder in gebruik. De
nieuwere wiskundigen hebben de verhouding aangenomen = 1: 3, 14159 of korter = 1: 3, 14, welke dan
ook tegenwoordig incest gevolgd wordt. Doch dit alles
behoort tot het meer bekende in dezen. - Waarfchijnlijk
zullen aan de oplosfing van het vraagíluk meerdere vroegere en latere wiskundigen hebben gearbeid, en, gelijk
het met zoo vele verdienflelijke mannen en verdienftelijke
ontdekkingen gegaan is , zij zijn in Bene onverdiende vergetelheid geraakt. Dit fchijnt ook het geval te zijn met
den aan het hoofd van dit flukje genoemden man en de
door hem gevondene getallen. Hem nooit hebbende hooren noemen, en in geen door mij gebruikt wiskundig werk
zijne ontdekking vermeld gevonden hebbende, las ik onlangs het een en ander aangaande hem in DE LA RUE'S

IETS OVER DANIEL WAEY\WEL.

465

Geletterd Zeeland (*), hetgeen mij geheel nieuw was
en waarfchijnlijk aan velen niet minder onbekend zal wezen ; waarom ik daaruit het volgende mededeele.
Ilet voorregt , zijne ouders te bezitten en door hunne
zorg te worden opgevoed tot nuttig lid der menfchelijke
maatfchappij, moest \v A E Y W E L reels vroeg misfen.
Geboren te Middelburg den 2 Februarij 1654, verloor
hij reeds in zijne vroegfle jeugd zijnen vader, die aldaar
het ambt van Onderfchout bekleedt. Doch aan den anderen kant had de jonge DA NI ë L weder het voorregt,
door eenen braven oom , zijnen naamgenoot , Commisfans der Wisfelbank en voornaam koopman in Zeelands
lloofdflad , te worden opgevoed. Het voornemen was ,
hem tot dc beoefening der Geneeskunde op te leiden,
en hij ontving dan ook het voorbereidende onderwijs tot
Gene geletterde opvoeding op de Latijnfche fchool. zijner
gcboorteflad. Naauwelijks echter had hij den leeftijd van
16 jaren bereikt, of zijn oom volgde deszelfs broeder
iij het graf ; en waarfchijnlijk was dit flerfgeval de oorzaak, dat de jeugdige WA E Y W E L, die fleeds een rijkelijk deel had aan de wederwaardigheden dezes levens-,
zich van de hoop op geleerde vorming veríloken zag.
Daar Middelburg destijds onder de voorname koopíleden
kon gerekend worden, fchijnt het vreemd, dat men den
jongeling tot het aanleeren van den handel naar Amfterdam zond; hoc het zij, hij begaf zich met dat oog
derwaarts , en zette er zich later als koopman ne--merk
der. Niet vele jaren fcllijnt hij echter als zoodanig werk..
zaam te zijn geweest; door velerlei fc'.iade geraakte hij
in ongelukkige omllandigheden, gaf den handel op., en
vertrok niet der woon niet verre buiten flm/lerdam.
Thans legde hij zich met ijver toe op zijne liefhebberij
wiskunde. In het jaar 1711 in de dmfler--íludie,
damfche Courant gelezen hebbende, dat elders de zoo
lang gezochte Laadratuur des cirkels zou zijn gevonden,
befloot hij , insgelijks daarnaar een onderzoek in het
,

(*) Bladz. 178 volg, der uitgave van 1742.
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werk te flelIen. Den 15 Junij 1712 meende hij eindelijk
de zaak te hebben gevonden , door de verhouding aan
te nemen = 1683: 5288. Hij gaf,, op raad van eenen
vriend, daarvan kennis aan den toenmaligen Imflerdamfchen Burgemeester J A N T R I P. Van dezen begunftiger der wetenfchappen vernam onze w A E Y w E L, dat
de Staten van Holland, uit aanmerking van het gewigt der
zaak , eene premie op de ontdekking hadden uitgeloofd ;
en T R I P wist het zoo verre te brengen, dat de Staten Commisfarisfen benoemden tot nader onderzoek van
W A E Y W E L 's ontdekking. Door dezen werd de zaak
in handen geheld van de 1 Ioogleeraren te Leiden, welke
de berekening onderzochten, en aan den ontdekker, na
met hem in' perfoon te hebben gefproken , hun oordeel
fchriftelijk en verzegeld ter hand ftelden,.,ten einde het
aan de Cómmisfarisfen in zijne zaak over te geven. Dit
oordeel der Hoogleeraren fchijnt echter aan WA E Y w E L
niet: te zijn bekend gemaakt , en eene benoeming vain
andere Commisfarisfen , een vernieuwd onderzoek door
de genoemde Profesforen evenmin beflisfende gevolgen
gehad te hebben. De uitgeloofde premie werd niet uit
ondergane teleurf'elling in dezen heeft-betald,n
aan :w A E Y w E L ongetwijfeld aanleiding gegeven tot het
openlijk, uitgeven van zijne nafporingen, onder den titel:
Dernonjlratie wvegens de Quadratara Circuli , ontdeckt
en uytgevonden door D ANIL W A E Y W E L, tot ilmflerdam , op den 15 Junij 1712. Te lin flerdam , bij
C. VAN H 0 0 G E N H U Y S E N. 4to. Dit gefchrift kwam
ook- onder het oog van HENRIC us C o E T s, Lector
der Wiskunde aan de Leidfche Hoogefchool , die het las,
onderzocht , en alle zijne bedenkingen , bij móltdgefprek
met den ontdekker, volkomen zag opgelost, waarvan hij
denzelven eene verklaring ter hand Ifelde. Bij de Sta
Holland en Westvriesland heeft echter de zaak-tenva
eerst bij Re/olutie van 30 Mei 1716 haar beilag gekregen , en is aan WAEY WEL de fom van f500 toegelegd. Denkelijk evenwel was dit Hechts een gedeelte der
uitgeloofde belooning ; ten minitic volgens het befluit Beeft
-
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men eerder aan eene gratificatie te denken : „ in ag„ tinge genomen zijnde , dat den voorn. Suppliant de
„ voorz. fake verde gebragt heeft, en dat daaruyt in
„ tijden en wijlen nog wel goede faken fouden konnen
„ voortkomen." Zocht men ook exceptiën, zoo als het
Engel/ehe Parlement, toen x A R R I s 0 N horologiën tot
het vinden der lengte op zee met de gevraagde volkomenheid had vervaardigd ? — Tegen 's mans Demonflratie kwamen eenige fchriftcn in het licht , die hij
in eene Tweede Demonfratie (Ainfl. 1714) wederlegde,
waarop zijne partij fchijnt gezwegen te hebben. WAL Yw E L overleed te Amflerdana, den 14 Februarij 1736.
Vreemd is het , dat deze , blijkens de destijds uitgegevene gefchriften , toen veel befprokene ontdekking zoo
weinig is bekend gebleven , te meer, daar 's mans doch
(uit wier fchriftelijke aanteekeningen D E-terAGNES
L A R u E zijn berigt mededeelt) in de algemeen bekende
Tranfche taal een f'cukje fchreef, zelfs opdroeg aan den
toen regerenden Koning van Engeland, getiteld : Traite'
on Confederations Mathematiques et impartiales fur la
Demonfration de la Quadrature du Cercle, de D AN 1 ë L W A E Y w E L, et fur les Confideration des mauvaifes Critiques de /es Antagonistes , par A G N E S.
WAEYWEL . La Ilaye. 1717. 4to.
filet oordeel over de opgegevene getallen , als de ware
verhouding van de middellijn tot den omtrek des cirkels,
moet ik aan meer bevoegden overlaten. De genoemde
Demon(ratie niet gelezen hebbende , kan ik niet eens
zeggen , of w A E Y w E L zich bediend heeft van het
middel , om de rekenkundige middenevenredige te nemen
tusfchen de omtrekken van een' in en van een' om den
cirkel befchreven' veelhoek , ter bepaling van den omtrek
des laatalen , dan van eenige andere wijze. Dit is zeker ,
dat zijne verhouding ongeveer het midden houdt tusfchen
die van ARC HIIlIEDES en die van SNELLIUS;
terwijl die allen den omtrek iets grooter Hellen , dan de
nieuwst aangenomene proportie. Brengen wij allen in
tiendeelige breuken , dan heeft
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= 1: 3,18181 enz.
= 1: 3,18309 enz.
SNELLIUS
WAEYWEL
= 1: 3,18267 enz.
hetwelk dus alles meer is dan 1: 3,14159 enz.
Dit geloof ik wel te mogen zeggen, dat, wanneer genoemde Lector C 0 E T S in zijne verklaring fchrijft :
„ dat de uitgevondene getallen 1683 en 5288 de eenige
„ en ware getallen zijn , die tot nialkanderen gepropor„ tioneerd zijn , als den Diameter van den Cirkel tot
zijne Circumferentie; en dat fijn Ed. daarop gegevene
Demonftratie t' cenemaal perfect en voldoende is , en
„ overfulcx de Quadr•atura Circuli door fijn Ed. vol„ maaktelijk bewefen" — dat dit denkelijk wel wat overdreven is. Althans naar het oordeel van groote wiskundigen is de verhouding , van welke ik fpreek, niet in
volmaakte getallen , maar alleen bij benadering op te
geven. Maar met dat al komt mij WA E Y WE L 's
poging tot oplosfing van een nuttig vraagf<uk voor,
meer dan de vergetelheid te verdienen , en ik acht de
moeite, aan. het opf'ellen van dit flukje befleed, overvloedig beloond , indien ik iets heb mogen toebrengen
tot meerdere bekendwording van ccnen geleerden en ver
landgenoot.
-dienf}ljk
ARCHIMEDES

OVER DE GROOTE MENIGTE SPRINKHANEN , DIE ZICH DIKWERF IN DE OMSTREKEN VAN MARSEILLE VERTOONEN.

(Anna les de la Société entomologique de France, II. 1833.
p. 486-489.)

D

e verfchijning van fprinkhanen, den 2 Augustus 1832, in
het zuiden van Frankrijk , en bepaaldelijk op het grondgebied
van Chateau-Gombert, een dorp, 12 mijl noordoostwaarts van
May fehle, . gaf aan den Kapitein s 0 LIE R , inwoner dier flad ,
gelegenheid tot het mededeelen der volgende aanteekeningen.
Volgens flatistieke opgaven blijkt, dat het departement van
de monden der Rhóne eeuwen achtereen door fprinkhanen bezocht is , en dat de Overheid fteeds bezorgd is geweest de-
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zelve te vernielen. In 1613 belleedde Marfeille 20,000 francs
en Arles 25,000 voor de vervolging dezer Infekten. Men be s
taalde, gelijk thans, 25 centimes voor een kilogram fprinkhanen en 50 centimes voor een kilogram eijeren. Men verzamelde in dat jaar (1613) 12,200 kilogrammen fprinkhanen en
122,000 kilogrammen eijeren. Misfchien is er echter eene dwaling bij deze opgaaf begaan , en heeft men 12,200 kil. eijeren
en 122,000 kil. fprinkhanen willen zeggen. Deze opgave zou
eenigzins nicer met de uitgave overeenkomen , dewijl de
122,000 kil. cijeren , tegen 50 centimes berekend , eene fom
uitmaken van 61,000 fr. , en men Hechts 45,000 fr. heeft beileed. Omílreeks liet jaar 1805 heeft men eene inzameling
van 2,000 kil. eijeren in de kleine gemeente van ChateauGonibert gedaan. In 1822 trokken verwoestende fprinkhanen door de preek van Arles en Saintes-Maries; men befleedde voor derzelver vernieling 1,227 fr. , overfchot eener
fom van ßi 3 O00 fr., te dien einde in 1820 aangewezen, toen
eerie ceríic verfchijning plaats had. In 1823 bekeerde men
niets voor de vernieling dezer infekten ; maar in 182k, toen
zij in veel groóter aantal in dezelfde 1lreken verfchenen dan
in de vorige jaren , werd de verdelging wederom bevolen
men vulde er te Seintes - Maries 1,518 korenzakken mede
(65,861 kil.) , en te Arles 165 zakken (6,600 kil.) ; de uit
bedroeg 5,542 fr. Het volgende jaar was nog noodlot -gaf
onkosten beliepen toen voor hetzelfde grondgebied-tiger.D
6,200 fr. ; hetgeen ons noopt , het bedrag der opzameling een
achtfte grooter te flellen en het gewigt op 82,000 kil, te
begrooten. In 1826 was de uitgave te Saintes-Maries Hechts
576 fr. en in 1827 200 fr. IIet fchijnt, dat in de laatstgenoemde
plaats deze dieren zich het meest vermenigvuldigen. In 1832
verzamelde men 1,979 kil. eijeren, waarmede eenenzestig
menfchen bezig waren; even zoo vele perfonen zamelden er.
in 1833 3,808 kil, van op (*). Het fchijnt, dat deze inzame.

(*) Men moet hierbij in acht nemen, dat onder het ge
ook dat des aardklomps begrepen is , waarin-wigtderjn
elk nest van eijeren vervat is; men kan het gewigt van die
builds , als zij geheel zijn fchoorgemaakt, op meer dan de
helft fchatten van dat der daarin vervatte eijeren. Maar de
boeren verzamelen die eijernesten met vele aanhangende aard
vooral daar alles naar het gewigt bere--kluitenfjcs,
kend en betaald wordt. Men mag dus veilig, volgens de
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ling nalatig heeft plaats gehad, en dat men gemakkelijk 4,000
kil. eijeren en 12,000 kil. infekten had kunnen bijeenbrengen.
De nesten dezer infekten zijn gemakkelijk te ontdekken,
door het gat, hetwelk het wijfje in den grond gemaakt heeft,
om er hare eijeren onder te leggen. Men vindt ze op onbe-.
bouwde gronden en op paden, omftreeks 1 1 duim onder den
grond. Het hol, waarin de eijeren vervat zijn, is nagenoeg
rolrond , meer. dan anderhalf duim lang (5 centimeters) en
een centimeter in middellijn. Dit hol is kleverig en bedekt
met eene dunne laag aarde; de plaatfing is•verfchillend, gemeenlijk waterpas. Men kan fiellen, dat elk kilogr. 1600
nesten bevat; elk nest fchijnt 50 of 60 eijeren te bevatten.
Op elk kilogr. zouden dus 80,000 eijeren gaan. Een daarin
geoefend kind kan dagelijks 6 of 7 kilogrammen opzamelen,
door te dien einde bij de rotfen en op de plaatfen , waar de
aarde weinig diepte heeft, te fpitten.
Tegen het einde van Augustus zamelt men de eijeren in,
en gaat daarmede voort tot October, wanneer men ze het
menigvuldigfte aantreft, dewijl vele wijfjes in Augustus hare
eijeren nog niet gelegd hebben.
Wat de °fprinkhanen zelve betreft , op dezen vangt de jagt
in Mei aan, en bijkans de geheele bevolking van SaintesMaries, .4nles.,'Saint-Jerome enz., vrouwen en kinderen, is
daarmede gedurende een gedeelte des zomers bezig. Deze
gefchiedt met een grof linnen laken, hetwelk vier perfonen
aan de einden vasthouden; de twee vooralen houden den rand
Nan het ` laken tegen den grond, en de twee achterílen hou
asli"terrand omhoog , zoodat de lap ongeveer een'-den
hoek van vijfenveertig graden met den grond maakt. De infekten, die opllijgen om te vlugten, vallen alzoo op het laken,
en .men werpt, ze in zakken; zoodra men er een aantal bijeen
heeft. Bij deze bezigheid kan een perfoon een of anderhalv,en
franc daags winnen. Men kan zich van de verbazende menigte
dezer infekten eenig denkbeeld maken, als men verneemt, dat
een boer er op éénen dag 50 kilogr. van opving, zich daar toe van een nétj'e bedienende, omtrent gelijk aan zoodanig
een, als waarvan de liefhebbers der infekten bij de vangst

-

aanmerking van den geleerden infektenkenner LE FE B V RE,
wan het gewigt der eijeren twee derden aftrekken, om de
juiste Opgave te bekomen. Doch zelfs dán blijft de menigte
verbazend.
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van deze dieren gebruik maken. Vooral in Mei en Junij heeft
deze jagt plaats.
De meest vernielende foorten zijn. de volgende: Decticus

albifrons F A B R. , Decticus verrucivorus F A B K., Decticus grifeuS F A BR., Ephippigera vitium A U D. S ERV., Louista viridisfima L. , leridium lineola F A B R., Calliptanus Italicu's AUD.
SER V. (sieze foort veroorzaakte in 1805 het meeste fchade
in de omílreken van Masfeille), Oedipoda Jlridula, Oedipoda
fava, Oedipoda coerulescens F A B R., Podisma pedestris FA BR.

AANMERKINGEN, OVER HET VOORSTEL VAN VAN SENDEN,
OM OP PINKSTER

1833 ALGEMEEN TE VIEREN HET

ACHTTIENDE EBUWFEEST VAN DE GODDELIJKE INVOERING DES CHRISTENDOMS IN DE WERELD.

(Vervolg van bl. 276.)

O ver het geboorte- en fierfjaar onzes Heeren Is , gelijk. aan
deskundigen algemeen bekend is , zoo veel gefchreven ,dat
men met het opgeven der onderfcheidene gevoelens en derzelver verfchillende gronden zonder dat men in eenig oordeel
over dezelve treedt,, meer bladzijden zou moeten vullen, dan
ons in dit Tijdfchrift kunnen worden toegeftaan. Deze onze.
Aanmerkingen zullen over die verfcheidenheid van meeningen
daarom ook niet loopen. Zoo veel zij flechts hier gezegd,
als volrlrekt noodig is. Reeds in mijne Proeve eener Overeen
Evangelisten heb ik (Ilde St. bl.' 153, 154) ge--flemingdr
zegd, dat het juiste jaar van 's Heilands geboorte en dood
thans onmogelijk te vinden is. Deskundigen, wier namen ik
nu niet noemen wil, om met geen tooi van geleerdheid te
pronken, hebben het tastbaar gemaakt, dat onze gewone jaartelling één of meer jaren ten achtere is. Men zie K VI N o L,
ad L u c. III: 1, 2. Hoe omzigtig men moet aanhalen, com
geen verkeerden aanflag te doen, blijkt b. v. uit de aanhaling
van S:C H'U T T E..'door VAN SENDEN (B. bl. XIV.) Het is
zoo, 'S CH UT T E fielt het 33fIe _jaar onzer . gewone jaartel
als het kruisjaar van C H RI S T U S; H..Taarboeken:, líie-ling,
D. bi, 236. Hiertoe bezigt die Geleerde vooral het if arekundig bewijs, 'naar ziet zijne :ov erige berekeningen. niet
over het hoofd, volgens welke de Fleer geboren is vier jaren
;

,

,

1
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vóór .die jaartelling (bl. 9, 10) en in het 2811e jaar dier tel
jaren oud was , bl. 11, 12. Bij SCHUTTE hangt-ling30
alles zamen. Zoo .fijn als hij (pint, zoo vernuftig hecht hij
ook alles aaneen. Wat VA N S EN DEN dus hier wint, ver
hij dubbel op eene andere plaats , of hij moet 's mans-liest
denkbeelden over het getal Paaschfeesten (en wat niet al?)
overnemen, en vroeger gevoelen laten varen.
VAN s,E N DEN, zich enkel beroepende op Geleerden ,
door S C H U T T E (Ifle D. bi. 22I) aangehaald, maar met bij
dezen en TER P E L K W rJ K , ( B. bi. XIV.) is in-voegina
deze zijne aanhaling te eenzijdig, om op bijval te mogen rekenen bij zijn fchrijven: „ Elk, die hunne gefchriften, welke
vol zijn van duizelingwekkende geleerdheid, inziet, weet,
„ hoeveel gronden zij in het midden gebragt hebben , om te
betoogen, dat het jaar 33 het kruifigingsjaar geweest is,
„ en dat het geen ander jaar kan geweest zijn. Het zoude
„ mij inderdaad niet zeer veel moeite kosten, om dit , op
„ hun voetfpoor, in het breede te betoogen; maar" ent. Van
dit zoo flellige, dat in deze zoo moeijelijke en duistere zaak
zoo weinig voegt, komt hij wel (C. bi. 37) eenigzins terug;
doch daar gefchreven blijft, wat eenmaal gefchreven en gedrukt werd, mogen wij wel vragen: Meent VA N S END EN
dit alles in ernst? Of gelooft hij , dat Medebroeders hem op
zijn woord zullen gelooven , al is dan alles, wat hij zegt,
zoo juist niet in den haak? In het eerfle geval moet hij het
ons vergeven, wanneer wij zeggen, dat hij de zaak niet genoeg inziet, of fchrijft vóórdat hij alles onderzocht heeft.
In beide gevallen mag hij zich overtuigd houken, dat de afwijzing van zijn voorflel, door hen, die met de zaak eenigzins bekend zijn, het gevolg is geweest van rijp en bedaard
overleg, dat zich niet zoo ligt op fleep laat nemen.
E RN E s T r heeft ook met betrekking tot de Bijbelfche Tijdrekenkunde gezag, teu minfte bij hen die in de Uitleg
Schriften geene vreemdelingen zijn. Die groote-kunderH.
Uitlegger des Bijbels heeft zich ten opzigte van de onmogelijkheid, om het juiste jaar van 's Heilands geboorte en
dood te vinden, zoo flellig uitgelaten , dat ieder, wien het
om waarheid te doen is , het voorflel van V A N S EN D EN
heeft moeten ter zijde leggen. Alle lust ter Eeuwfeestviering
moest wel vergaan, enkel bij het lezen van hetgeen ER NEST t
gefchreven heeft, Infl. Int. N. T. P. III. C. X. § 52. ed.
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A M M 0 N. 1792. pag. 340. „ De zwarigheden ," dus zegt hij
aldaar onder anderen, „ kunnen voorzeker niet zoo worden
weggenomen, dat er geen twijfel zou overblijven, daar de
,, grootfie mannen in dit vak van geleerdheid erkennen hier
„ geen licht te zien, zoo zelfs, dat het eene daad van groote
„ verwaandheid" {bij E RN E S TI komt het nog erger woord
impudent/ne voor) „ zou zijn, hieromtrent te beflisfen.' Men
moet zich dus niet verwonderen, dat•liet zoo magere voor
v A N SE ND E N, door de meesten zijner Medebroe--ítelvan
ders, als ongepast werd afgewezen.
Opdat het intusfchen ook den ongeletterden Lezer blijke,
dat juist de kennis aan de hier voorkomende zwarigheden,
ZOO als E R N E S TI zich uitdrukt , bewaart voor fchandelijke
dwalingen , zal hier nog het een en ander worden bijgebragt,
wat voor Medebroeders, die, door eene geheele menigte voor
zijnde hulpmiddelen, hieromtrent volkomen zijn inge--hande
licht, alleen dienen kan ter herinnering.
-

De gewigtigfte plaats , in het berekenen van den tijd voor
de Evangelifche gefchiedenis , blijft altijd L U It. III : I, 2:
En in het v ijftiende jaar der regering van C A E S A R T I B ER I U S , toen P. P IL A T U S Stadhouder was over Judea, en
over Galilea II E R 0 D E S , over Iturea en het land Trachonitis
zijn broeder PHI LIP PUS, en over Abilene LYSANIAS
Viervoltien Waren , onder de Hoogepriesters A N N A s en I{ AJ A F A s, gefchiedde het woord Gods tot J 0 A N N E S , den zoon
van Z A C II A R I A S , in de woestijn. Daar evenwel de jaren
van PILATUS noch die der II E R o D E S S EN of der Hoogepriesters genoemd worden, komt alleen het vijftiende jaar van
TI B ER I U S in aanmerking , van welks juiste berekening hier
dus alles afhangt. Doch reeds dadelijk doet zich verfcheidenheid van berekening op. De meesten tellen van den dood
van AUGUSTUS af, die volgens S U E T O N I U s geflorven is
in het 767í1e jaar van Romes ftichting. Aldus verkrijgt men
het 782fIe jaar. Doch anderen nemen in hunne telling eenen
aanvang niet het tijdstip , dat TIBERIUS door AUGUSTUS
deel ontving aan het bewind; welk tijdflip dan wederom,
naar verfchillende berekening, invalt, twee, drie of vier jaren vóór den dood van A U G U S T U S. Het vijftiende jaar
van TI B E RI U S wordt dus hierdoor verfchillend bepaald ,
tot 'de jaren na Romes lichting 778, 779, 780 of 782.
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Neemt men, met de meeste tijdrekenaars, onder welke ook
(ad SIMS ONIT Chron. p. 1599 feq.)

behoort W E S S E L I N G,

aan , dat het vijftiende jaar van TI BE R I U s gerekend moet
worden van den dood van A U G U S T u s af, dan staat wel
vast, dat het jaar, door LUKAS vermeld, liet 7821íe jaar
is na de ilichting van Rome; maar men is dan nog niet veel
gevorderd in de juiste bepaling van 's Heilands ouderdom in
dat jaar, zonder welke de tijdrekening voor het daar verhaalde ten eenemale onzeker blijft. Wij zullen hier de ver
wegen aanwijzen, langs welke men natuurlijk tot-fchilend
verfchillende uitkomíten geraakt is. Vooreerst komen dan in
aanmerking die tijdrekenaars , die het vijftiende jaar van T IB ER I U S gelijktijdig stellen met den ouderdom van J E ZU s,
door LUK A S vermeld, vs. 23. Van dezen zien fommigen
het onbepaalde omtrent, ongeveer (vissi) bij den Evangelist
over het hoofd, en dellen dus, onnaauwkeurig genoeg, dat
J E z u s toen dertig jaren oud was. Anderen , de woorden
van L U K A S flipter volgende, meenen vrijheid te hebben, om
den ouderdom des Heeren ruimer te flellen, dan misfchien
het woord omtrent toelaat. Ook hier heerscht wederom ver
volgens welke j E ZU s in het 78211e jaar van-fcheidn,
Rome oud zou zijn 31, 32, 33 of 34 jaren. Vooral verdienen,
ten tweede, opmerking zij, die het vijftiende jaar van TI BER I u s alleen in betrekking tot het begin der ambtsbediening van
^ o A N N E S plaatfen , wier gevoelen zekerlijk liet beste flrookt
met het Evangelifche verhaal. Doch ook deze tijdrekenaars
volgen niet allen hetzelfde pad. Eenigen toch van hen , die
zonder grond van gedachten zijn , dat J 0 A N NE s zoo wel als
J E z u s, om in het openbaar te verfchijnen , den dertigjarigen
ouderdom moest hebben bereikt, (zie, over die verkeerde opvatting , V A N SE N DEN, B. bl. X en XI , de Aanteekening)
(tellen, dat joANNEs, in dat jaar van TIBE ii. IUS , dertig
jaren , en bij gevolg JE z us, die zes maanden jonger was,
negenentwintig jaren oud was. Anderen wederom, die rui
nemen , en op de geheele bediening des Doo--merovzigt•
pers het oog houden, zijn van gevoelen, dat de tijd , die van
het begin der prediking door J 0 A N NE S, tot de verfchijning
van JE ZU s als Godsgezant , verloopen is , misfchien één of
meer jaren heeft geduurd , of althans niet in eenige weken of
maanden kon verftreken zijn , (Zie KLUIT, a. W. P. II. pag.
751 feq. verg. pag. 678 feq.) IIet gevoelen van dezen kent den
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Heiland in het jaar 782 van Rome een' ouderdom toe van 27,
28 of 29 jaren.
Om met een' oogopslag te zien, hoe groot de verfcheidenheid reeds is , welke door de enkele plaats LUK. III:
1, 2 wordt aan de hand gegeven, trekke men de verfchillende jaren van 's Heilands al of niet gevonden ouderdom af
van het vijftiende jaar van T I B E R TU S, dat is het 782fte
van Rome, of (volgens de andere berekening van dat vijf
jaar) het 778, 779 of 78011e, en men zal dan ontwa--tiend
ren, dat men voor het geboortejaar des Heeren de onder
jaren na Romes flichting bekomt 744-755. Een-fcheidn
verfchil dus van twaalf jaren. Zoo weinig hulp verfchaft
deze fchijnbaar zeer duidelijke plaats van LUK A S.
Het is wel waar, dat er nog andere middelen zijn, die bij
de tijdrekening in aanmerking genomen en verfchillend gebruikt worden. Maar niet ééne plaats is er, tegen welke
geene bedenkingen zijn opgekomen of verder kunnen gemaakt
worden. Is dit reeds, wanneer die plaatfen op zichzelve
worden befchouwd, hoeveel grooter wordt dan de moeijelijkheid, bij het vereffenen van hetgeen reeds op zichzelve zoo
duister is! Om een voorbeeld te nemen: de dood van H ER 0 D E S den Groeten wordt vergeleken met de geboorte des
Heeren. Doch reeds het jaar, waarin de dood van dien Koning gefteld wordt , is niet bij alle tijdrekenaars hetzelfde.
Genf. P. BRINCH. Exam. Chron. FL. J0SEPHI, aftxo Opp.
FLA VI TJOSEPHI ex ed. H A v E R K. Tom. II. pag. 299 [eq.
KLUIT, a. W. P. II pag. 575-585, en SCHUTTE,FI jaarb.
Ille D. bl. 10 -96. Men bouwt voor het jaar 750 van Rome
vooral op de maanëklips , van welke j o s E P H U S gewaagt,
(Ant. Jud. Libr. XVII. C. TAI. § 4. Tom. I. p. 845.) welke
andere tijdrekenaars ter zijde fchuiven, omdat zij j o s E PH US
niet altijd vrij kennen van fchikken naar Romeinfche vooroor
daarom een ingedrongen omen meenen ontdekt-deln,
te hebben. Doch, hoe dit ook zij, men is het, zelfs als
het beflist is , dat HE RODE S in het 75011e jaar van Rome
geítorven is, nog niet eens met het geboortejaar des Heeren,
hetwelk b. v. bij S CH UT T E hetzelfde is met dat van den
dood diens Konings , maar bij anderen , die aan den Heiland,
bij den kindermoord te Bethlehem, niet, met SCHUTTE ,
enkele dagen , maar bijna twee jaren levens toefchrijven ,
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wordt daarom het geboortejaar van ja z u s het 748 of
749fte jaar van Rome.
De grootfie zwarigheden, welke de- meeste tijdrekenaars
niet altijd te boven komen , leggen zij , huns ondanks , zich zelven in den weg. Zoodra , namelijk, hun iets voorkomt ,
dat hun voor eigene meening kan dienst bewijzen , grijpen
zij alligt dat iets aan, fieren het op, dat hun te beter gelukt, naarmate het duisterder is , en zien dan alzoo het
zwakke en nietige voorbij , dat zij , als fcherpzinnig genoeg ;
ligtelijk zouden ontdekken , indien niet zij , maar anderen het
hadden gebezigd. Om een voorbeeld te Iioemen , bepalen wij
ons bij her zeggen der Jeruzalemmers , j ó A N N. II: 20: zesenveertig jaren is over dezen Tempel gebouwd. Dit vat men
dan aan , en fielt het dus voor: Volgens j os E t' min s begon
dien bouw des Tempels in het 18de jaar zijner
regering (conf. Ant. Jud. Libr. XV C. XI. § 1. Tom. I.
pag., 777 feq.); en, zonder veel in aanmerking te. nemen het
verfchil van j 05E r H U s Irret zichzelven , die (Bell. Jud.
Libr. I. C. XXI. § 1. Tom. II. pag. 105.) het vijftiende jaar
Van HERODES hiervoor fielt, (conf. KUINOEL ad JOH.
II: 20.) rekent men aldus : H &R OD E S' 18de jaar is het
734fie van Rome. Hierbij worden de 46 jaren geteld, door
die .Toden genoemd , en zoo bekomt men voor het eerfte
Paaschfeest van J E z u s' openbaar leven het 78011e jaar van
Rome, en gebruikt dit dan als bewijs , dat het vijftiende jaar
van TI B E RI U S van diens vroeger bewind af moet gerekend
worden, (zie KLUIT , bl. 771.)
HER O p ES

Volgens de regelen der Uitlegkunde , welke de tijdrekenaar niet , naar verkiezing , mag op zijde fchuiven , heeft dit
zeggen der .Jeruzalemmers geene kracht , om den tijd bepaald
uit te drukken. Behalve dat het woord öoxo^s e7v, bouwen ,
niet zonder noodzaak behoort te worden opgevat van het ver
fraaijen en verbeteren des Tempels , zoo fchijnt het verband
-

zulk een bouwen te vorderen, hetwelk op het geheel afbreken des Tempels zou volgen. Doch het Griekfche taaleigen
ontneemt aan die woorden der .Toden op ééns alle bewijskracht. Het woord wxoaouM'l , is gebouwd, wijst reeds het
haken van dien bouw aan ; want werd die bouw nog voortgezet op het oogenblik, dat die ;Toden zoo fpraken, dan
moest dit woord in den tegenwoordigen tijd voorkomen,
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zyoBotct7 ,. Hierdoor vervalt geheel alle tijdberekening , op
deze verklaring der .Tei-tizale;n;ners gebouwd. Dat j o A N Iv E s
de tijden der werkwoorden zorgvuldig in acht neemt, blijkt
uit Ii. V: 25: Hetgeen ik van het begin u ook ZEG. Ons
taaleigen zou vorderen gezegd heb. Maar Grieken drukken
de werking van het woord, zoo lang zij nog voortduurt, uit,
door zich te bedienen van het praefens. Ook H. VIII: 58
dient hiervoor tot bewijs : Eer Abraham was, BEN ik. Dit
zouden wij , naar den aard onzer taal, uitdrukken: WAS ik er.
Die Joden noemen het getal der jaren Ook niet als tijdreken
maar met zekeren ophef en misfchien ook met'-kundige,
overdrijving, om daardoor de voortreffelijkheid des Tempels
te roemen, als welke tot den bouw zoo vele jaren heeft noodig gehad, en daarom onmogelijk in drie dagen zoo fraai,
als hij toen was, zou kunnen opgebouwd worden, indien
dezelve geheel werd afgebroken.

(Het vervolg en hot hierna.)

TAFEREELEN UIT HET MAATSCIHAPPELIJK LEVEN DER

NOORD-AMERIKANEN.

(Vervolg van bi. 423.)
Mu/earns en Schouwburgen.
De herfst was genaderd. Men had reeds langere, maar nog
fchoone en warme avonden. Om dezen tijd is de Broadway
in zijne grooüle heerlijkheid. De fraai door gas verlichte
winkels bieden aan de van het land téruggekeerden nieuwaangekomene koopwaren ter befchouwing aan. De 'winteravond
beginnen. De Mu/earns en Schouwburgen wor--gezlfchapn
den bezocht.
De Akademie der Beeldende Kunfien, het Noord-Amerikaan P E A L'S Mu/earn zijn
het Nationale
fche
de meest beroemde inrigtingen van dien aard, allen in de nabijheid des Parks van City-Hall gelegen, en in hoeveelheid
van voorwerpen ten naastenbij gelijk; dezelve behooren aan
bijzondere perfonen, en getuigen minder van kunstfmaak, dan
van de ijdelheid der Amerikanen, die gaarne voor kenners
doorgaan, en vrij wat meenen te doen, wanneer zij op één'
Gg
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avond vijf of zes zulke huizen doorloopen. Om de nieuws
meer te lokken , worden op de balkons , of-gierno
voor de opene venflers van deze gebouwen tot bevordering
van kennis en vermaak, een half dozijn Negers met trommels, fluiten en trompetten geplaatst, die dan met de naburige muzikanten eenen weditrijd in het Haan en blazen
fchijnen te houden. Daarmede vermengt zich voorts het bijkans ongeloofelijk luide gezang of gegons eener ganfche infektenwereld, die het Park bewoont, en bovendien nog het
alles overtreffende gefchreeuw der zeer kleine loofvorfchen,
van welke er eenige dozijnen op elken boom zitten. Zoo
gaat toch in dit land alles fortisfirne, dacht ik, en trad in het
Nord-American National Mufeum, gelijk met ongemeen groote
letteren voor het huis te lezen ftond. Voor een' (chilling
krijgt men toegang in de goed verlichte zaal , alwaar de
wanden met platen van geringe waarde behangen zijn. Eenige
verzamelingen van planten en delffloffen liggen verward op
de tafels. Een levende krokodil, eene Hang en eenige opgezette vogels maken een Zoölogisch Kabinet uit , en kladwerk van inlandfche fchilders wordt getoond , alsof het flukken van eenen Amerikaanfchen R U B E N S waren. Voor meer
dan één Mufeum hangt iederen avond eerie groote lantaarn,
met de doorfchijnende aankondiging: Dezen avond, als bui
verlustiging, Laterna Magica; en met regt, want-tengwo
tot befluit wordt men in eene donkere kamer zaamgepakt,
alwaar, na lang dralen, de tooverbeelden aan den wand
verfchijnen, gelijk men ze bij ons tot vermaak van kinderen
vertoont. Zoo menigmaal de vertooning verwisfelt, en gelukkig gaat dat nog, al vlug, wordt een algemeen ah! dat
verwondering en verbazing aanduidt, vernomen. Einde
verwijdert men zich in groote flilte, en op ieders gelaat-lijk
is een zelfbehagend gevoel wegens de vorderingen in kunst
en fmaak te lezen. Men ziet het den Amerikanen terftond
aan, wanneer zij uit hunne Mu/earns
ns komen. Minder voldaan keeren zij uit den Schouwburg terug; want hier moeten zij voor meer gelds ook langer genieten. Oververzadigd
van iets, waarvoor zij eigenlijk geenen (maak hebben, komen zij geeuwend te middernacht dien tempel uit, waarin
zij volle zes uren.zich verveeld heben, maar toch hun lieve
geld van het begin tot het einde verzitten wilden.
New-lork heeft drie vrij goede Schouwburgen, en bovendien
nog een' kleineren, waarin Negers fpelen. In de voornaam-
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fe Schouwburgen is voor de Kleurlingen eene bijzondere
plaats, opdat zij niet onder de Blanken zich mengen. Men
kan wel denken, dat een zoo vrijzinnig volk bij tooneelvertooningen het zeer gemakkelijk voor zich maakt. De heeren
in het parterre zetten de voeten op de banken voor hen,
flennen met de ellebogen op die achter hen , en houden den
hoed altijd op het hoofd. Daarentegen trekken zij dikwijls
den rok uit, kaauwen tabak en fpuwen gedurig op den grond.
In de loges ziet men fours de voorflen tegen de leuning met
den rug naar het tooneel gekeerd. De vrouwen zijn beleef
zetten de hoeden af. Men fchijnt weinig acht te ge--dern
ven, wat er op het tooneel omgaat, behalve wanneer een
A,nerikaansch fpeler optreedt , of een geestige zet op de Engelfchen vernomen wordt; dan geeft ieder zijne goedkeuring
te kennen door een geweldig Rampen met de voeten.
Eens zat ik in eene loge 'van liet Park-theater, hetwelk
het fchoonfle en daarom door de groote wereld incest bezocht is. Een dik heer trad binnen en plaatfle zich nevens
mij. Onder de vertooning legde hij zijne voeten op de leuDing voor ons, en eindelijk trok hij zelfs zijne fchoenen uit;
het fcheen hem te' warm te zijn. Eene onaangename lucht
deed mij het hoofd afwenden. Toevallig keek ik in de naaste
loge. Hier zat eene vrouw met twee heeren. Een derzelven
onderhield zich met haar op eene zeer wellevende wijze.
Dat verdroot den anderen, die, na eene korte woordwisfeling, zijnen vriendelijken buurman den hoed met de vuist van
het hoofd floeg. Dit is de gewone manier, om eene vecht
te beginnen. Toen riep een fraai gekleed heer, die in het-partij
parterre met het gezigt naar de loge gekeerd lag : Stoort het
fpel niet; gaat naar buiten •, om te bokfen. Weldra trad een
geregtsdienaar in de loge, en bragt die beide heeren, met de
geheel onfchuldige, zeer onthutfle .vrouw, naar buiten. Dit
gefchiedt volgens de verordeningen op den Schouwburg, en
zoodanige kampílrijden behooren tot den goeden toon onder
de fashionables alhier. Tot mijn geluk was het vooral den
dikken lieer te mijner regterhand niet ontgaan; hij trok
fpoedig zijne fchoenen aan , en ijlde hijgende de ftrijdenden
na, om op Piraat den verderen afloop te zien.
De Schouwburgen zijn bijzonder eigendom; dezelve worden fours duur verhuurd en veelal niet flerk bezocht. De
Amerikanen hebben veel ijdelheid ; om dezelve te bevredigen, moet de ondernemer beroemde vreemde kunítenaars
Gg2
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door gunflige voorwaarden uitlokken. Kunnen de kosten
dan niet befireden worden, zoo weet men middel, om aangegane verbindtenisfen krachteloos te maken. Het publiek,
dat den Schouwburg bezoekt, kreunt zich weinig aan
kunst en bekwaamheid. Een ellendig orchest bederft foms
de fchoonlie opera. De beste zangers worden naauwelijks
gehoord — zoo veel beweging is er, terwijl het klimmen
over de banken geraas veroorzaakt en het onophoudelijk uit
een zeer onaan--werpnvafkldoetbauwrs
genaam geluid geeft. Menigeen keert den rug naar het ballet
en ziet dus het danfen niet. Evenwel hield men het voor
onwelvoegelijk, dat Fran/cite danferesfen op het tooneel ver
te korte kleedjes , die tegen de goede zeden fche--fcheni
ítrijden.
De gemoederen kwamen in beweging, en
nen te
zelfs de nieuwspapieren trokken partij. De Fran/cite ligt zinnigheid verwekte ergernis. Madame VESTRIS en Madame A CH IL LE moesten toegeven en verfchijnen in lange
kleederen, die ten minfte tot aan den enkel reikten. Deze
uiterlijke welvoegelijkheid wordt ook in andere opzigten vrij
ilreng in acht genomen. Nooit fpreekt b. v. een man de
vrouw van den huize alleen — nooit ontmoet hij de vrouwelijke wezens in eenig huis anders , dan in de voor ieder
íteeds open flaande fpreekkamer,, welke zoo ingerigt is , dat
men van de flraat alles kan zien, wat in dezelve omgaat.
Krijgt de vrouw bezoek, hare dienstmaagd zit er gewoonlijk
bij - enl neemt• fours deel aan het gefprek. Deze gemeenzaanlheid is zoo groot, dat de dienstbode ook wel den hoed van
hare vrouw opzet, haren fhawl omhangt, en zoo des zon
gaat wandelen. Die naar deze vertrouwelijkheid zich-dags
niet wil fchikken, moet zich door Negers of Kleurlingen laten bedienen.

(IIet vervolg hiel na.)

EENE LOFREDE, DIE VEEL VAN EENE SATIRE HEEFT , VAN
EENEN ENGELSCHIYIAN , OP DE ZOOGENAAMDE PENNYMAGAZINES.

(Uit het Monthly Literary Magazine.)

In eene Eeuw als de onze, zoo vruchtbaar in omwentelin-
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gen van allerlei foort , kon de Republiek der Letteren met reden niet hopen gelukkiger te zullen zijn , dan het meercndeel der oude Monarchijen ; ook zij moest verwachten , zich
achtervolgens al de voorregten te zien ontrooven, wier uitfluitend bezit zij zich zoo lang heeft aangematigd.
De tijden zijn nog niet ver van ons verwijderd, dat het
domein der wetenfchap bezet was door een betrekkelijk klein
getal mannen, die, eens of oneens onder elkander, hetzelve,
tot hun voordeel en ten koste der menigte, in beilag hadden
genomen. Aan hunnen rijken disch gezeten, verwaardigden zij
zich ter naauwernood, het publiek eenige geregten toe te werpen, welke zij tegen goud zich deden betalen. Zij befchouwden
het menschdom als een hoop verachtelijke weetnieten, van hen
door eene onoverfchrijdbare klove gefcheiden, en zij hadden
regt; want het meerendeel, door ftoffelijke belangen beftendig
afgetrokken, ontbrak alle gelegenheid, om hunnen verflandelijken toefland te verbeteren. Zij derfden hetgene, wat
voor hem, die zijnen geest wil befchaven, kostelijker is dan
goud, — den tijd.
De goedkoope uitgaven zijn verfchenen, — alles is van gedaan.
te veranderd. Het is tegenwoordig, alsof de dampkring verzadigd (gefatureerd) is van wetenfchappelijke deeltjes: zij dringen
overal door, in de werkplaatfen, in de winkels, in de fulpen,
zich hechtende aan alwat zij ontmoeten. De wetenfchap is volks
geworden; zij is afgedaald tot de bevatting van elks ver -&ezind
vermogen en elks bijzondere getleldheid. Hetgeen het-flandeijk
erfdeel was van eenige aristocraten over de denkbeelden, is gemeen goed geworden van elk, die lezen kan. Voorheen ver
zich de koopman, in zijn' winkel, zijne ingeflagene-genod
waren zoo duur mogelijk te verkoopen; hij kende den regel
van drieën, en dat was hem voldoende: tegenwoordig heeft
de ambachtsman, de kruijer, de melkboer, de marskramer zijn
deel van de weldaad der wetenfchap. Op het kantoor, in de
winkels, in de werkplaatfen , zelf's van den minflen onder de
kunílenaars, vindt men een geelachtig blad papier, menigte
fragmenten bevattende van de kennis , zoo duur gekocht door
LEIBNITZ en coPERNIcus. De gemeene man, dank
zij dit blad, kan nu, even als de bezitter der rijkfte boe
ruim der hemelen zweven, de in het ijs der-kerij,doht
Noordpool verdwaalde reizigers volgen, de befpiegelingèn
van NEWTON en GA L:1. E I de zijne maken, of P u FFENDORF en DE GROOT verklaren!
Gij allen , die tot hiertoe uwe dagen hebt gefeten in on-

482

EENE LOFREDE

wetendheid , waardeert uw geluk en geniet het ter dege ! Gij
hebt de fchoone jaren uwer jeugd niet geheten in het geleerde itof eener boekerij ; gij zijt niet ontijdig gebukt gegaan onder het belluderen van oude handfchriften, onder het
pijnigen van uwen'geest m:et diepe nafporingen: al die kennis,
zoo moeijelijk te verkrijgen, wordt u thans, als 't ware
naar het hoofd geworpen; zij kost u naauwelijks iets meer,
dan de moeite des oprapens.
Wenscht. u bovenal geluk, niet verpligt geweest te zijn,
niet groote kosten, boekwerken van allerlei foort en formaat te verzamelen. Alles tijd en geld verloren! Voor eeni
,fchellingen slaan tegenwoordig alle boekerijen der we.-ge
reld te uwen dieníle.. Waar is de wetenfchap , die men
thans in weinig uren niet volkomen kan aanleeren? , De
doode:en levende talen? De grootfle fpraakkundigen ontilniten u elke week,, nagenoeg om niet, hare geheimen enfehoonheden. — De wetten? In vier bladzijden vindt gij dezelve verkiaard met eerie helderheid, die den meest benevelden, geest
doordringt en de vlugtigfte oplettendheid vestigt. — De flerrekunde? Zij neemt, om u te lokken, de aanvalligheid aan van
den roman. — De gefchiedenis ? Men biedt haar u zoo
fraai en lagchend aan, en dat alles voor een penny (een fluim
ver)!- Voor een' íiuiver flechts kunt ge uitflekende aardrijkskundigen worden; voor een dubbeltje erlangt ge zeer vol.
doende kennis van de ontleedkunde. Heeft de muzijk voor
u eenige aantrekkelijkheid, ge hebt maar te fpreken: het
moge een' PAG A NIN I jaren vlijts en foramen gelds gekost
hebben ,, om op ééne fnaar te leeren fpelen; welaan, in een
paar weken openbaart het Magafin Mufical u al hare geheimen: voor hoeveel? voor drie fluivers! — Inderdaad , eene
allerftreelendlle gewaarwording bevangt ons, wanneer wij
bedenken, dat men tegenwoordig de kruidkunde, de dierkunde, den tuinbouw enz. enz. in den grond zich kan eigen
maken voor. de waarde an twee en een' halven fluiver elk ,
en dat men voor eerie halve kroon eene wandelende Akademie
kan worden!
o, Gij allen, wien het thans vergund is tot de fontein der
wetenfchap te naderen, haast u, uwen dorst te lesfchen met
hare zuivere wateren; maar wacht ia , op te klimmen tot de
oorzaken, - waaraan gij een zoo groot geluk te danken hebt!
Helaas ! in de omwenteling der Letteren, gelijk in de ilaatkundige omwentelingen , fpeeit perfoonlijk belang de hoofdrol.
,
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Dit, gepaard met bijkomende omflandigheden, dit was het,
wat het aanzijn gaf aan het Penny-Magazine, federt gevolgd
door eene menigte andere, gebouwd op denzelfden grond flag, zoo wel in Engeland, als op het vaste land. Maar tot
dusverre, hoewel de keus der (lukken zoo wel als de pren.
ten veel verloren hebben van hunne vroegere verdienten,
handhaaft het genoemde Magazijn nog altijd zijne opperhoofdigheid in de goedkoope Letterkunde. Het telt thans 160,000
inteekenaars; en men berekent, dat de winst in 1833 is geweest
15000 pond ft. [f 180,000.] Wel is waar, de eigenaars van
het genoemde Magazijn trekken groot voordeel van,hunne
prenten, van welke zij, door eene nieuwe uitvinding, afdrukfels in metaal weten te maken, die zij verkoopen aan
het Magafin Pittoresque te Par js , aan het Pfennig-Magazin te Leipzig, aan eene dergelijke onderneming te Florence
[desgelijks aan die te Anzflerdam]. Zij zenden daarenboven
naar Noord-Amerika een compleet exemplaar van hunne ver
lood afgegoten, waardoor zij het zware regt van-zameling
33 percent weten te ontduiken, door het Amerikaanfche Gouvernement van den invoer van Engel/ehe boekwerken gehe
te New-Tork kan men , in fpijt van de duurte van-ven;
arbeidsloon en papier,, een Penny-Magazine uitgeven voor
twee centen. Men 'ziet de goedkoope Letterkunde den ganfchen aardbol doorloopen: Rusland zelf, in weerwil van
zijne Douanen en zijne Cenfuur, heeft de befinetting niet
kunnen ontgaan; een Magazijn van twee ftuivers verfchijnt
thans te Petersburg.
I-Ioewel men geenszins kan loochenen , dat deze foort van
gefchriften , wel befluurd , grooten invloed, kan oefenen op
de befchaving, is echter de gang der wetenfchappen en kun
langzaam , en kan geen toereikend voedfel ver.-flends
fchaffen aan de onverzadelijke gulzigheid der goedkoope druk
dat de uitgevers , verpligt hunne kolommen,-pers.Tanhi,
hoe dan ook, te vullen, fchier alle oude vodden hebben opgerakeld; binnen weinige maanden hebben de twintig Magazijnen,
die te Londen uitkomen , elkander onophoudelijk in de wielen
rijdende , al de takken van den Magazijnboom geplonderd.
Maar, naardien elke cirkel beperkt is, en zij, om populair
te zijn, heeds onderwerpen moeten kiezen , die binnen het
bereik zijn van alledaagfche bevatting, worden de bouwíloffen dagelijks fchaarfcher, zoodat zij welhaast zich zullen
moeten bepalen tot het uitgeven van een prullig mengelmoes.
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Vanhier , dat het aanzijn dier ondernemingen in het algemeen
hechts voorbijgaande is. Hoeveel Touristes, (*) wier reis reeds
bij het uitzeilen een einde nam! hoeveel Etoiles, die niet
fchitterden! hoeveel Gazettes de Santé, die van gebrek omkwamen! hoeveel onder brommende titels vermomde letterdieven, voor welke de uitgevers het motto hadden behooren
te plaatfen: Ex rapto vivimus!
Eenige boekhandelaars , veifchrikt door dien zondvloed van
goedkoope ondernemingen , hebben zich willen verzetten tegen die voor hen zoo verderfelijke overflrooming. Vruchteloos
zoo wel als nutteloos pogen! Zij brengen de kiem van
haar verderf met zich mede. De, uitgevers hebben Hechts
één doel , --- fpoedig fortuinmaken. Eenigen zijn daarin gefaagd; het grootfile deel heeft zich geruïneerd: nog eenige
jaren, en er zal van die ganfche goedkoope Letterkunde niets
overblijven, dan de herinnering aan haar voorbijgaand beflaan.
Niet iedereen weet , welk een verfchil er beítaat tusfchen
de onkosten eener gewone uitgave en die der zoogenaamde
goedkoope. T-let is zeer aanmerkelijk. De man van letteren ,
geroepen tot daarílelling van, of medewerking in een werk,
eigenaardig gefchikt. om alleen of hoofdzakelijk in geletterde
kringen rond te gaan, eischt eene grootere belooning, dewijl hij verpligt is, aan zijnen arbeid meer zorg te befteden,
dan aan dien, befteind voor eene goedkoope onderneming: de
papierkooper, die de beste foorten levert; de drukker, die
voor eene fraaije letter en keurigen druk heeft te zorgen,
doen zich daarnaar ook betalen; de boekverkoopers , die vooruit weten ,. dat zij hechts een betrekkelijk klein getal exemplaren
kunnen flijten, verlangen een buitengewoon rabat. Alles loopt
dus zamen , om de uitgave van een degelijk werk te bezwaren, wil men te dezen niet gemoedelijkheid te werk gaan en
iets goeds leveren. Geheel anders is het met de goedkoope
Magazijns gèfleld, waarin zeven achtfle der artikelen befiaat
in uittrekfels uit oud en nieuw , rijp en groen , waarvan het
papier enz. van veel minder alooi is , :en 'waarbij de geringe
prijs het debiet begunftigt, en dit, omgekeerd, dien lagen
prijs mogelijk maakt. Men bedenke , dat de uitgevers van
het Penny-Magazine 70,000 exemplaren moeten flijten tot dek
hunner onkosten. Welk wetenfchappelijk of eigenlijk-king
letterkundig werk , in den tegenwoordigen haat der maat-
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fchappij , zou bij mogelijkheid in zoo grooten getale te
debiteren zijn? Twee- à drieduizend is [in Engeland] van
dusdanige werken al een goed vertier. Van de tijdfchriften
heeft de Edinburgh Review een gemiddeld debiet van 8000,
de Quarterly Review van 6000 exemplaren.
Ongetwijfeld behoort er fchranderheid en ftoutmoedigheid
toe,' om zich in het veld der goedkoope ondernemingen
te wagen. Maar deze hoedanigheden zijn niet zeldzaam in
dezen tijd. Wat onderneemt men tegenwoordig niet al ! Men
vindt fpeculantèn voor alles en in alles. Men neemt aan.
deelen in het ontginnen van mijnen , die niet beflaan ; men
fluit leeningen voor bankbreukige Gouvernementen; men bezoldigt de legers van een' Vorst zonder I{.oningrijk; men
bevolkt landen , waar de uitgewekenen niet beftand zijn tegen het klimaat , enz. enz. Wat zou dus verhinderen ,: dat
men eveneens te werk ga• en fpeculere met wetenfchap en
letterkunde? Onze Eeuw is eene Eeuw van proefnemingen. De onderneming te dezen is dan ook met geestdrift
begonnen. Ongelukkig heeft men dezelve willen uitftrekken tot de incest verhevene voortbrengfelen van den menfchelijken geest: ziedaar het kwaad ; ziedaar de klip! • Alleen voor den gemeenen man kan de goedkoopp Letterkunde
heilzaam zijn. Maar men wil zich binnen deze grenzen
niet beperken; men voedt den dwazen trots, om dezelve
aan het hoofd der bcfchaving te willen plaatfen; en de uit
dit denkbeeldig ontwerp , aan onbevoegde han -voeringa
toevertrouwd , kon niet dan befpottelijke refultaten op--den
leveren. Inteekenaars , verlokt door den geringen prijs
maar vooral door de weidfche aankondigingen, boden zich
weldra aan , maar kregen er fpoedig eene walg van. Zij
keeren weder tot hunne oude vrienden, die, op eene regt
wijze, voor hun vermaak zoo wel als hunne ken--fchapen
nis plagten te zorgen. „ Wij willen — dus fpraken zij -ons niet langer veroordeeld zien, om voor de twintigfte
maal opgewarmde geregten te herkaauwen, die ons als nieuw
en ve:sch worden opgedischt; onze oogen zijn afkeerig van
dat gele papier, van die dubbele kolommen , gevuld met
microscopifche letteren, op een bastaard - formaat zaamgeperst ! Befchikt over onze beurs , en verfchaft ons de ge11ieling_en van weleer., zoo levendig en zoo zuiver; wij h ebben er wel eeI ige guldens voor ovei ; bezorgt ons, als voorheen , de geleerde Qual tesrly- , de fchcrpzinnige Monthly
Rel ie;y en andere degelijke tijdfchriften en boekwerken !"
:
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T

erwijl de eertijds zoo fiere Brit zich verlaagt , om op
zijne fchouwburgen fchier niet dan Franfche Melodrama's
en 'Vaudevilles te vertoónen , is de naápende Parijzenaar er
op uit, om, bij wijze van wederkeerige politesfei de zijne
te vèrrijken met de navolging, in het klein, van den, bij
zijnen getrouwen (?) Bondgenoot, zoo veel opgangs makende^i, dusgenaamden 1Vaterfchouwburg (Saddler's-well, te
Londen), Ziehier een beknopt verflag van een ter laatstgemelde Hoofditad tegenwoordig vertoond wordend Waterfink: Ini een' fraaijen openbaren Tuin, het Tivoli van Londen y worden, op eene zeer groote fchaal , de merkwaardig
lotgevallen der reize van Kapitein R o s s in de Noord--1tè
poolzee vertoond. Om de grootschheid der voordelling te
bevatten, wete men, dat het tooneel eenen omvang heeft
van meer dan zestigduizend vierkante voeten , (gelijkftaande

met een vierkant van 800 voet elke zijde) en dat eenige

gedeelten der degoratiën, rotsbrokken of ijsklompen verbeeldende, meer dan 70 voet hoog zijn. De golving der zee
is verwonderlijk nagebootst; het water en de drijvende fchotfen bewegen zich met eene begoochelende volkomenheid. —
Het ftuk is verdeeld in drie groote tafereelen. Het eerfie
vertoont den bodem van Kapitein R o s s, de Victory, zei
te midden van het drijfijs, waarvan het van rondom-lend
is omringd. De wijze, waarop het fchip manoeuvreert ,
wendt en laveert , ten einde den fchok van het ijs te ontwijken, is zeer opmerkelijk. Gemeenlijk varen tooneelfchepen enkel links en regts voorbij , alleen zich op zijde den
aanfchouweren vertoonende. Het evenbeeld der Victory ,
daarentegen, verrigt al de bewegingen van een fchip , dat
zich in den gevaarlijken toefland bevindt, waarin het wordt.
voorgefteld, en laat beurtelings al de deelen van zijne ta
zeilen zien. Het tafereel wordt verlevendigd door-keladjn
witte ijsbeeren, die men de rotfen ziet beklimmen of op
het ijs loopen, en die hun fomber gebrul doen hooren. Desgelijks ziet men walvisfchen van eene geëvenredigde grootte
zich te midden der golven verlustigen en werkelijk water
uit hunne neusgaten fpuiten. — In het tweede bedrijf is
alles fneeuw en ijs. De Victory,, geheel ingefloten door het
ijs ,. is onttakeld en hervormd in eene winterwoning. Men
,
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vertoont hier de plegtigheid van het planten van een' mastboom met de Brit/die vlag op den top van eene der rotfen, behoorende tot het 4merikaanfche vaste land, door
Kapitein R o s s, ter eere van eenen dlderinan van Londen ,
die edelmoediglijk een groot deel tot het fonds der onder
heeft bijgedragen, B o 0T H s-land gedoopt. De equi--nemig
paadje van het fchip en de Esquimaux, die daarin de hoofdrol fpelen , vormen de fchilderachtigfle groepen. — Het
derde bedrijf vertoont de nadering van het zomergetijde. De
ijsbergen zijn van nieuws in beweging, en de baren rijzen
en dalen wederom. Men ziet de equipaadje der Yctosy, in
drie floepen verdeeld, hun best doen, om 'uit het ijs te geraken, ten einde in de open zee te komen. Vervolgens aan
Ifabella van Hull. De-fchouwtmendipg
vaartuigen komen elkander op zijde; men herkent elkander;
de levendigfle blijdfchap barst van wederzijden los , en de
onverfaagde reizigers , wier vergaan men gedurende omtrent
vier jaren betreurde , zijn in 't einde gered. — Deze ver
heeft het fchitterendst gevolg gehad, en werd ont--tonig
vangen met blijken van geestdrift, inderdaad zeldzaam bij
de phlegmatieke Engelfcken. Inzonderheid bewonderde men
de nabooting van het fchoone verfchijnfel des Noorderlichts,
daargefleld door middel van gaz van onderfcheidene kleuren, zaamvereenigd door een bekwaam buitenlandsch Schei
-kundige.
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ie is die flerv'ling, zoo verheven,
Zichzelven fleeds gelijk in voor- en tegenfpoed;
Die , door de pracht eens troons omgeven ,
Door zijner deugden glans dien luister tauen doet?
Wie is die magtige, op wiens wenken
De teelt van Hermes zich tot kroost van Mayors vormt;
Die kaline ziel , wie niets kan krenken ,
Schoon de overmagt bedreigt en vuig verraad beflormt?
Wie is die vrome, wie die Christen,
Die waakt en werkt en bidt , en vest op God zijn hoop ?
Wie blijft, bij al der volk'ren twisten,
De wellust van zijn land en 't leerbeeld voor Euroop'?
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Geef gij 't antwoord , wufte Seine!
Trotfche Teems! vermeld den naam
Van dien ed'le, van dien reine,
Van dien Koning zonder blaam !
Vruchtloos poogt gij 't woord te (moren ,
Vruchtloos zwelt gij op van fpijt :
Heel Europa doet liet hooren ,
Doet het klinken wijd en zijd.
Hoort! van Herkules' pilaren
Galmt het tot aan 't Noorderitrand;
t Ruischt u toe van Wolga's baren:
't Is de Vorst van Nederland !
Hoort liet , Britten! hoort het , Gallen
Heel de wereld, hoor dien toon!
Scheptervoeders, hoort liet allen,
Hoort ons juichen, hoort ons fchallen
't Is de Vorst op onzen troon !
Daar lag het, bezoedeld, vertrapt en ontheisterd ,
Dat land , eens de pronk en bewond'ring der aard' ;
Daar lag het, door flormen op flormen geteisterd,
Dat Holland — den naam zelfs van land niet meer waard l
De koperen vuist des verwatenen vreemden,
Die fchrikkelijk drukte op het fidd'rend Euroop' ,
Woog drukkender nog op deez' roemrijke beemden;
Verdwenen was welvaart, ja uitzigt en hoop!
Geen kielen , van Oosterfchen overvloed zwanger,
Geen bodems, door ei gene kunstvlijt belaíin,
Bedekten er Amflel- noch Merwe-flroom langer ;
Vertrappeld lag Hollands roemnruchtige vaan.
Bloeddorflige beulen , gevloekte Satrapen ,
Omstuwd door een bende van dniv'lengehroed,
Verflonden, wat nijverheid zamen wogt rapen,
En mestten zich vet met der weduwen goed.
Reeds trilde 's lands ringmuur, der vaderen wonder;
Reeds tastte Neptuun naar 't ontwoekerd gebied
Verrann en verguisd dook de Waterleeuw onder,,
En 't zinkende Holland terug in het niet !
Daar kwam Hij — zoo daalt uit den hemel een Engel! -Daar kwam Hij , Oranje, 's lands wettige Vorst;
En fchaterend juichen bij kranfengeflrengel
Verving het gezucht der benepene borst.
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Daar nam Hij den fchepter,, door liefde gegeven;
Die fchepter — een- tooverflaf werd'hij gelijk :
De ontheisterde bodem kreeg groeikracht en leven;
De, droefheid werd vrolijk, en de`arinoede rijk.
Wear kliefde de lieven de onmeetlijke plasfen;
Weêr zong, elke Stroomgod den lof van Merktier;
's Lands vlag werd. in 't bloed van barbaren gewasfchen,
's Lands glorie getlaafd, en gelouterd door 't vuur.
In jeugdige kracht was de Woudvorst herrezen —
Zoo ítijgt uit zijne asfche ook de Feniks wer op -Het lagchendst verfchiet gaf de toekomst te lezen;
Dra Iteeg weér de zon onzer welvaart ten top.
Ja, die wondere ommekeering
Was 't gewrocht van Willem's hand,
Was de vrucht van zijn regering
Over 't dierbaar Nederland.
Hij alléén bok kon die wonden,
,Hij ze heelen, anders geen,
Die, op 't naauwst aan ons verbonden,
In ons lijden had geleên;
Hij , die, ih de vaag van 't leven,
Van zijn' rang en regt ontzet,
Uit het erfdeel werd verdreven,
Door zijn' ftam zoo vaak gered; -Die , toen 't lot Hein diepst verne@rde,
D' adel -van zijn vorstlijk bloed
Met een' fchat van deugd vermeêrde,
Dien geen weelde ooit kennen doet;
Die, waarheen door 't lot verfmeten
In dien langen jammernacht,
Eigen rampfpoed kon vergeten,
En aan Hollands rampfpoed dacht; —
Die, toen dé eerfle lichtflraal gloorde,
Straal van vrijheids morgenrood,
Onverwijld de roepfiem hoorde
En zijn volk ter hulpe fchoot ;
Die, gefneld op liefdefchachten
Naar 't nog worft'lend vaderland,
Zwoer, dat daaraan al zijn krachten.,
Rust en lust zou zijn verpand.
•
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Ja, die eed, Hij hield hem heilig;
Als de ceder íiond zijn trouw;
Neêrlands Tuinmaagd rustte veilig
Onder frisfche olijvenfchaauw.
Hij, de Titus onzer dagen,
Strooide mild zijn weldaan rond;
Liet geen lijder hulploos klagen,
Waar zijn hand te helpen vond.
Zoo, door 't licht der deugd omfchenen ,
Rolde ftil zijn leven voort,
Vloeide 't als een beek daarhenen ,
Murm'lend langs bebloemden boord.
Z6ó, gelijk een zorgvol vader
Van een minnend huisgezin,
Trok Hij Reeds zijn kroost zich nader
Door 't fluweelen koord der min.
En het kroost, in 't ftof gebogen,
Als. 't zijn ziel in dank en be
Opwaarts hief tot God den hoogen,
Bad ook voor den Vader meê;
„ God !" — zoo klonk 't uit ieders woning --„ Leid Hem veilig aan Uw hand;
» Spaar nog lang den dierb'ren Koning;
„ Spaar den lust van Nederland!
„ Laat Hem, als de zonne , blinken
„ Aan den onbewolkten trans,
„ En eerst fpade nederzinken,
Onverlet in gloed en glans !"
Dat gebed, zoo warm, zoo vurig
Opgeweld nit dankb're borst,
Vloeide daaglijks , rees gedurig
Op, voor Neêrlands wijzen Vorst.
Maar de Almagt, die zoo vaak in hare donk're wegen
Den braaflten fterveling liet meest en zwaarst bedroeft,
Hield Willem andermaal den lijdensbeker tegen,
De bitt're teug , helaas ! te dikwijls reeds geproefd.
Een volk, door ílaatsbeleid , na eeuwenlange faheiding ,
Met Bato's trouw gefacht en Frifo's kroost hereend,
Een volk, dat vijftien jaar, door Willem's wijze leiding,
Een welvaart had gefmaakt, hun vroeger nooit verleend;
Dat volk (kunt Gij, o God! die fchennis hun vergeven?)
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Verhief in overmoed den wreveligen kop,
En flak, met duiv'lenzin, in 't hart der fchoonfte dreven,
Brooddronken, woest en fnood, de vaan des oproers op.
Verhongerd en verkleumd lag ze eenmaal daar ,'die adder!
Maar toen de koestering aan de argelooze borst
Haar krachten had herheld, toen fchoot zij haren zwadder,
En griefde diep het hart van d' al te goeden Vorst.
Geregte Hemel! kondt , ach , kondt Gij dat gedoogen ?
Of liet Gij , altijd wijs , dien gruwel ílechts begaan,
Opdat met hooger glans 't zou fchitt'ren in elks oogen,
Dat eendragt, volk'rentrouw op aarde nog beitaah?
Moet zóó , en zóó alleen, der woelende aarde blijken,
Waar troon bij troon vermolmt en zameniort tot puin,
Dat Neêriands oud gebied, als 't pronkjuweel der rijken,
Zijn' koningszetel vestte op pijlers van arduin ?
Moet Nasfau's fchedel zóó den fchoonften lauwer dragen?
Verhoogt die nacht van wee den gloed zijns diadeems ?
Zal zóó de gouden eeuw voor Hem en Neêrland dagen,
Al kookt de wufte Seine en formt de trotfehe Teems ?
.

Ja,^blijde verwachting en itreelende hope!
Het woelend Europe
Ziet ras u bekroond en vervuld;
ik zie (o verrukking, nog nimmer genoten !)
De toekomst me ontnoten,
Hoe digt nog in duister gehuld.
Astréa, de aanminnige Astréa daalt neder!
God lof! zij keert weder,
Te lang reeds verbannen van de aard'.
ik zie haar met palmen en lauweren zweven
Naar Nederlands dreven:
Dat land is haar zetel weêr waard.
Zij vlecht om de flapen van d' edelen Koning,
Zijn deugd ter belooning ,
Die palmen en lauw'ren dooreen
Heil, heil u, verwinnaar !" zoo fpreekt ze onder't vlechten;
„ Herfteld zijn uw regten
„ Door moed en volharding alleen.
„ Gefnuikt is uw vijand , befchaamd uw benijder,,
„ 0 vorftelijk ltrijder
„ Uw leuze getrouw, hieldt Gij fand;
„ Met eerbied befehouwen de Vorften der aarde
„ Uw' luister en waarde,
De waarde van Koning en land.
„ Smaak lang nog de vruchten uws edelen firevens,
„ En de avond uws levens
Blijv', Vader, van nevelen vrij!
„ Dat immer de roem van uw Huis ongefchonden,
„ En duurzaam verbonden
„ Met Nederlands welvaren zij t"
B. KRAMLRS, JZ.
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Muzelman-," fpreekt Mahomed,
„„ Eet'een'zwijnenvleesch
, naar mijne wet!

„ Er is een deel aan zulk een dier,
„ Dat niemand, onder mijn banier ,
„ Mag proeven, wat, hem lokken kan,
„ Op ftraf van vloek en eeuw'gen ban!"
Zoo was 't bevel van dien Profeet,
Schoon onbepaald, tot veler leed.
Ilad hij het zondig deel genoemd,
Dan waar' geen Muzelman gedoemd
Het ganfche dier te laten flaan.
Maar, bleef de trek nu onvoldaan?
o Neen! men twistte en zon, vereend,
Welk deel hier wel mogt zijn gemeend.
Aan tegenfpraak was geen gebrek!
Deez' kiest de ham ; die , 't zijdefpek ;
Bij and'ren wordt het vasr geloofd,
't Bevel gold nimmer 't zwijnenhoofd ;
De vroomsten, wie deez' eisch vervaart,
Verkiezen nederig den Baart.
Zoo íült een ieder zijn geweten
En 't ganfche varken wordt gegeten !

Gij glimlacht? — goed ! maar geeft eens acht;
Ziet toe, dat ge om uzelv' niet lacht!
„ Verzaakt de wereld!" zegt uw leer.
„ Dat doen wij !" zegt ge ; maar veelmeer
Sluit ge uw geliefd vermaak hier uit,
Wijl 't fpel niets, in uw oog, beduidt,
Offchoon uw ziel hangt aan een kans
Of anders , meer verzot op dans ,
Den fchouwburg, zotte kleederpracht,
Op brasferij , en wat de nacht
In zijnen valen fluijer hult,
En heel uw' geest en hart vervult.
Zoo , deel voor deel , wordt 't all' gefmaakt
En , fchoon ge uws buurmans losheid wraakt
En denkt, hij leeft wat al te vrij ,
Toch maakt gij 't even zoo als hij.
Zoo flit een ieder zijn geweten ,
En 't ganfche varken wordt gegeten !
tiet Engelsch van Co w e ER vrij gevolgd,
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I

ndien men de zoogenoemde Doxologie achter het Gebed des Heeren, Matth. VI: 13, de aanhaling van
Pf^clna XXII door denzelfden Evangelist, Hoofdfl. XXVII:
35 , en het verhaal aangaande de overfpeligg vrouw,,
Joh. VIII: I-11 , uitzondert, kan ik mij niet herinneren, dat er ééne zinfiiede in tie. Evangelifehe verhalen
gevonden wordt , aangaande welker echtheid meer twij•fel geopperd is, dan de plaats, aàn het hoofd dezes genoenid. Onlangs - had ik bijzondere, . d:anlei ling , oin in
een opzettelijk onderzoek naar de echtheid of onechtheid
van dezelve te • treden , en ik vond Inij opgewekt , om ,
door middel van dit Tijdfchrift , de gronden open te
leggen, die mij de woorden sxo,uéVwv rev ro5 vuuros
-

-

.o. ".\y1 AoS hup XZTi zzipàv xarißzcvsV Év T5 x0,wgPI aPi,
xS
íO
xd
ocx v
'ç É'tvf?o,W lP roTB Kzr l - o voo'Yjf.GCL i doen
houden vdor een bijvoegrel van lateren tijd. Dit gevoelen is geensz ns :" nieuw,, en het is ook daarvoor niet,
dat ik de hier gëgevene grondel_ wil gedacht worden te
houden; de hoogfle verdiende , op welke dit ftukje wil
aanfpraak maken, is, het door de voornaamfle Critici
gezegde bijeen te trekken, en liet aangenomen gevoelen
alzoo aannemelijker te maken.
Niet ten onregte teekent de Hoogl . VAN DER PALM
aan , „ dat liet in vs. 4 vermelde zoo weinig overeen„ komitig is met alle andere Bijbelfche wonderen en
wonderverhalen , dat wij , ook zonder Benig uiterlijk
„ bewijs, deszelfs onechtheid zouden vermoeden." Eer
wij echter inivendige gronden mogen in aanmerking nemen, moeten wij op de u itivendige letten. En dan trekken de volgende bijzonderheden onze aandacht,
Het vierde vers in de gewone lezing wordt niet gevonHh
MENGELW . 1834 . NO. 11 .
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den in den beroemden Codex , die vroeger aan n E z A
heeft toebehoord en te Cambridge bewaard wordt (*) ,
een der oudflen, door r3 u G (t) aan de vijfde of zesde
Eeuw toegcfchreven, vervaardigd (cene reeds voorlang
gemaakte opmerking , 'naar die hier van zeer veel belang
is) door iemand, die weinig of geen Grieksch verffond,
werktuigelijk alzoo nafchreef,, en gevolgelijk in het door
hem gekopieerde exemplaar de plaats ook niet zal gele
hebben ; gelijk ook de , nevens het Grieksch in ge--zen
dachten , Codex geplaatfte , Latijnfche vertaling de , plaats
evenmin heeft. Voorts ontbreekt zij nog in een geacht ,
door G R r E s B n C x niet No. 33 geteekend, Handfchrift ; terwijl tien Codices , de eene van meerdere , de
andere van mindeie waarde, dezelve met * teebenen, ten blij
dat zij haar verdacht houden; gelijk ook ditzelfde-ke,
wordt te kennen gegeven in een ander H. S. , dat deze
woorden tusfchen ( ) plaatst. (1) Voorts teekenen ver
T. S. S. van de Tlerfao Itala (de oudite La--fcliednI
tijnfche overzetting) , een hooggeacht van de Armenifche
vertaling , benevens de Syrifchie tweede (Philoxeniana)
dit vers aan als onecht , en, eenige Euangelisiaria misfen het geheel.
Komt hierdoor bij den onpartijdige reeds eenige twijfel
op , niet weinig wordt die verfterkt door de opmerking,
dat nog meer gezag pleit voor het bovendien weglaten
der laat1 e woorden van vers 3. èY3syom€vm u. ?. , Het
zijn, wel is waar, Hechts vier Hanciíchriften, maar daar
gezag, de Cod. Ilaticanus (§)-ondertwvahgfl
en Regius (**), in welken laathen naderhand (a fecunda
mane) de plaats is bijgefchreven. De eerie wordt door
den fcherpzinnigen ii u c tot de IVde Eeuw gebragt, en den
laatften acht hij niet onwaarfchijnlijk den oudflen van allen.
Ook ontbreken de woorden wexó,urvwv --- voQ^tcurt in een
H. S. der Koptifche vertaling, gelijk ook in de Pa-

(*) G R I E s B A C Ii ,

D. Euangel. (t) Einleit. in d. N.

T. Th. X. (1) Zie GRIESB. ad 1. (§) GRIESB. B.
(**) GRIESB. C.
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raplirafis van den Kerkvader N ON N US, zoo als onder andeopmerkt , doch, die verkeerdelijk zegt:
Ecclefi
Greece legisfe videntur (*). Immers'
doctores
nec

ren

TITTMANN

CYR ILL US, EUTHV141lus
ZIGABENUS, alsook TIIEOPHYLACTUS, hebben de plaats volgens G R I E S B A C II gelezen , hetgeen
mij , om dit aangaande de aanteekening van dezen Geleerde en van KUINOEL te zeggen,vanTERTULLIAN u s niet zoo bewezen voorkomt. Deze Kerkvader toch
meldt alleen , vergis ik mij niet , dat een Engel op ze
tijden het water beroerde (t) ; maar hij zegt dit,-ker
zonder j ó II A N N E s aan te halen. Hij kan dus dit ver
wel uit dezelfde bron gefchept hebben , als die -telf ,
onderfleld zijnde, de affchrijver, die het in
onechtheid
de
den tekst bragt, gebruikte. Doch o R i G B N E s, die groote Criticus , vermeldt de woorden niet , en met regt merkt
K U I N 0 E L (4-) op: DIVERSARUM RECENSIONUM :Odd.

CEIRYS0STOMUS,

antiquis fimi et prrestantisfimi hone locum omittunt.
Geene geringe kracht van bewijs tegen de echtheid
ontleent deze . opmerking uit eene andere, dat vele H.
S. S. , vertalingen enz. , die de plaats hebben, echter
in dezelve fommige woorden achterlaten , andere onderfcheiden rangfchikken. Althans het komt mij voor,, dat
dit geenen geringen grond van vermoeden tegen de echt,
heid oplevert, of laat mij liever zeggen, de andere gronden verílerkt , en er zouden gemakkelijk meerdere verdachte plaatfen zijn aan te wijzen, waar door kundige
Critici het ondergefchovene wordt geacht uit eene ver
te zijn ingeflopen. Na alzoo de uitwendige ge -taling
te hebben gehoord , zou men niet aarzelen, op-tui.,gen
deze zinfnede- toe te pasfen den regel van G RI E sB A C H (S) : Brevior lectio , nift testium vetustorum
et graviurn auctoritate penitus destituatur (dit penitus
zal toch wat flerk gezegd zijn) , prceferenda est verb-

(*) In Melet. S. ad h. 1. (t) De Bapt. C. V. (4-) 9d h. 1.
(S) In. Prrefat..ad N. T. pag. LX. Edit. 2.
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fiord, en daarom de woorden 1x3ex„,ulva,v — vocr1carc uit
den tekst te werpen.
Maar wij willen ook inwendige gronden onderzoeken.
En hier kan bewezen worden , deels , dat deze woorden
waarfchijnlijker een bijvoegfel van lateren tijd, dan van
dc hand van j o x A N N E S zijn , deels , dat er meer
gronden zijn , om te gelooven , dat zij verkeerdelijk in,
dan uit den tekst geraakt zijn ; met andere woorden
daar is meer voldoende reden te geven van het infchuiven, dan van het weglaten dezer woorden.
Vat het eerfle betreft : naar het gevoelen van V A N
DER P A L BI , is dit vers „ niet anders , dan een bij
voegtel van latere hand, behelzende de oude Joodfche-„
overlevering en volksvertelling aangaande het troebel
„ worden des waters en deszeifs daarvan afhangende ,
gezondmakende kracht.” En bekend is het, dat de
Joden gewoon waren , de natuurverfchijnfelen , welke zij
niet konden verklaren, aan Engelen toe te fchrijven. Het
fchijnt , dat bij het ziekenhuis Bethesda eene minerale
bron geweest zij , welke nu en dan opborrelde , troebel
werd, en dan eene verhoogde geneeskracht had. Vond
men nu dit bijvoegfel b. v. bij nz A T T H E u s, dan zou
ik nog eer overhellen , om het voor echt te houden ;
maar merkwaardig is de aanteckening van K U I N 0 E L:
J 0 H A N N E S nusq z am morbos derivavit a geniis malls,
nil retulit de Dee noniacis , en daarom parum probabile est, eum h. 1. friperflitiofam vulgi opinionem memorasfe. Hier komt bij het a priori onwaarfchijnlijke van
zulk eene uitlegging. De Evangelisten toch, indien men
alleen L U K A & uitzondert , rigten hunne fchriften alzoo
in , alsof zij alleen voor hunne tijdgenooteu fchreven. Zij
helderen zeldzaam , of liever nooit , bijzonderheden op ,
van welke een hedendaagsch Gefchiedfchrijver zou begrijpen, dat ze voor den vreemde en nakomeling die opheldering zouden behoeven , -- en dat zoude j 0 H A ivN E s dan hier op eene zoo vreemde wijze gedaan hebben ? Onderfielt echter voor een oogenblik , dat hij het
gedaan hebbe; waarom dan de opborreling des waters vs.

OVER Joie. V: 3 , 4.
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3 genoemd zav Tav vaaros xivyo•sv en vs. 4

up'xí^v

zov

väazos? Waarom dan de bron als een panacee opgegeven v 's e7iverO, iw ay?roTE xxreizazo voQyMa7 s, hetgeen wij
toch gerustelijk kunnen verzekeren , dat hoogst onwaar
te meer,, daar JO H A N N ES, vs. 3, en--fchijnlks,
kel kwalen opnoemt, die , let wel , nog heden ten dage
in minerale wateren ' een uitmuntend geneesmiddel hebben, als &Q5EvoVvre; , niet kranken , maar verzwakten ;
.v, menfchen met de in Palestina zoo gewone oog
x&oI, kreupelen, . ficht/gen, en Zvpol, kwi nen--kwalen;
den, teringacliligen; gelijk dan ook de genezing op
eenen lijder van de eerstgenoemde foort betrekking heeft.
V A N D E R P A L M meent in vs. 7 een bewijs te vinden, dat de man aan eene verlamming leed. Het is
zeer mogelijk , maar zonderling, dat alle, door mij geraadpleegde, Uitleggers , bij de aanteekening in vs. 9,
dat lij zijn bed, zijne matras , opnam en heenvvandelde , alleen tot het vervolg , het was Sabbath , deze bij
betrekkelijk maken. Het is 'zoo , het vervolg-zonderhi
geeft daartoe vele aanleiding ; maar het was hier toch
ook , even als bij den geraakte , Matth. IX: 1-8,
een overtuigend bewijs van volkomene genezing , en j F,z u s heeft waarfchijnlijk dit bedoeld met het bevel, om
aldus liet gefticht te verlaten.
Ook j o s u P H u s, (en dit is almede een bewijs tegen de waarheid der zaak , en alzoo de dusgenoemde
bonitas lectionis) hoezeer anders geene gelegenheid latende
voorbijgaan , om de eer zijns volks, ook als van God
bijzonder begunfligd , te doen uitkomen , maakt van dit
door eenen Engel beroeren des waters nergens melding ,
offchoon hij van dit bad gewaagt en het zelfs (*) een
• o "v egov xoAv^Cßiopav noemt . Bovendien maakt H E S S (f )
de opmerking , dat „ in de ganfche , bij deze gelegen„ heid gehoudene Redevoering van onzen Heer , gelijk
-

,

:

(*) Volgens s Cu OTTE, Heilige.Taarboeken, D. II. bl. 53. not.
(t) Leer, Daden en Lotgevallen van j E z u s , D. III.
bi. 219.
A
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j o H A N N n s dezelve opgeeft , niet liet mime voor„ komt , dat op het vermeende wonder flechts van verre
cenige betrekking heeft."
Ook (en dit is bet andere, waarop ik mij boven beriep) invoeging dezer woorden in den tekst laat zich
gemakkelijker verklaren, dan uitlating uit denzelven. Wel
reden toch kon er voor het laatfte bellaan ? Men was-ke
in de eerfte tijden des Christendoms eer geneigd, om de
wonderen te vermeerderen , dan om die te verminderen ,
en niet ligtelijk waagde het een affchrijver , wonderverhalen uit den tekst te laten. Er volgen ook geene woorden , die op het oog naar FxaFxogFVwv, liet eerfle , of
vbd4g,z rs, het laatltte woord in quacstie , gelijken , en dus
den affchrijver konden in verwarring brengen. De echtheid dus aannemende , is het onbegrijpelijk, dat zoo wei
uitwendig gezag voor dezelve pleit. Maar teeren-nig
wij het nu om , en gaan wij van dc onderftelling uit,
dat de plaats oildergefchoven is, hoe gemakkelijk laat
zich dan hare opneming in den tekst verklaren ! Een
affchrijver las dit verhaal aldus : üv9Fvo^vmiv , Tvoà^v ,
h v, ;npw"v. itv , x. T. A. Dit volgde alles goed,
zum
maar nu komt hij aan vs. 7 , en leest daar de klagt van
den ongelukkige , dat hij niemand had, die hem in het
bad wierp ,
p. Zulks was echter niet
opgehelderd , en daarom voegt hij op den kant eerie aan
bij de optelling der zieken, ten einde aan te-merking
toones, van waar dit TapavcFV zo" £Ifaros zijnen oor
Deze woorden vindt de affchrijver van dit-fpronghad.
exemplaar op den kant ftaan , ziet dezelve aan voor een
vergeten áedeélte van den tekst, en liet gaat dezer plaatfe , gelijk zoo menige door ingelaschte kantteekeningen
bedorvene. En dit wordt te waarfchijnlijker, daar de
geheele aanteekening zoo weinig in den geest is van j ox A N N L s , en des te meer fmaakt naar dien van latere
tijden, toen men, meenende in de 1:I. Schrift geene wonderen genoeg te hebben , nog op allerlei wijzen derzelver
getal vermeerderde, Zoo möeijelijk zich dus hier de uit,

,

ova. Jolt. V : 3, 4.
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lating van atithentijefic woorden laat verklaren , zoo gemakkelijk is Gene inlasfching van dezelve te begrijpen.
Een enkel woord moet ook gezegd worden van het
gevoelen, hetwelk Ii E s s (*) aangaande deze plaats
voorhond. IIij wil voor &yye.AoS, een Engel, lezen kyyoS,
een vat of werktuig, waarmede men den- onderi'cen, mineraal- krachtigen grond roerde , en daardoor aan liet water eene
nieuwe geneeskracht bijzette ; cene lezing , door geen
het minfte gezag ondersteund. Leest men al &yye^os,
dan wil H E s s , dat men dit verfla van Benen , tot dit
werk verordenden , perfoon. Zonderling , dat dit-zelfd
dan xazz xaipóv zou ge chieden, en niet zoo dikwijls zich
een kranke daartoe aanmeldde !
De hier opgegevene gronden , deels door anderen ,

deels door

eigen

nadenken aan de hand gedaan, nopen

mij , om de woorden -xacxog€vwv tot voafgwr; te houden
voor eerie wel zeer oude , echter niet van j 0 H A N NE S

afkomítige lezing. Ik beveel dezelve aan het nadenken
van anderen , en roep een befcheiden oordeel in over het
befcheidenlijk ter neder geffelde.
Elkerzee,Nov.1833

.

H.M.C. VAN O0STERZEE.

(*) A. w. D. III. bl. 218, en de aanmerking aan het einde
van dat deel.

WAARNEMINGEN OVER DE SCHIMMEL.
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lk weet, dat de fchimmel uit zekere vochtige ruigte
beflaat , maar ook niet veel meer. De eigenlijke aard van
dit voortbrengfel , hetwelk in de keten van het groeijend
rijk als eene der benedenfle fchakels voorkomt, alsmede de
omftandigheden, onder welke het op de ligchamen te voor
komt, ware tot duslange Hechts onvolkomen be--fchijtl
kend. De Heer D U T R 0 C H E T deelde onlangs in de
Parijfche Akademie der Wetenfchappen deswege Benige
waarnemingen mede , van welke wij het hoofdzakelijke
hier zullen mededeelen.
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De verfchillende groeijende beftanddeelen , waaruit de
fchimuiel beflaat , vertoonen zich in 't algemeen als
enkelvoudige of ook takachtige draden , welke aan de
uiteinden kale of ook met een doorfchijnend hulfel omgevene zaden dragen. De fchimmel zet zich bij voor
aan zelffcandigheden , welke tot bederf overgaan -keur,
en bevordert derzelver vertering. De wijze der voort
dezer groeifofl'e bleef lang onbekend. Doorgaans-plantig
wordt dezelve bijgebragt als hoofdbewijs en flerkfprekend voorbeeld der zoogenaamde generatio aequivoca,
d. i. de voortteling van bewerktuigde ligchamen door zich zelven , zonder behulp van zaad ; maar bij nader onder
heeft men bevonden , dat zij zich , gelijk alle ge--zoek
wasfen , alleen door zaad voortplant ; dat zij Hechts din
ontftaan kan, wanneer derzelver kiemen, door den wind,
naar de ligcharnen, aan welke zij zich alsdan ontwikkelen , worden overgebragt. Deze kiemen zijn overal in
den dampkring , ook in dc fappen der planten en dieren
verfpreid, en ontwikkelen zich overal , waar de omftandigheden zulks begunfcigcn. De kruidkundigen tellen ongeveer dertig foorten van fchimmel van een zeer verfchillend uiterlijk. Voor het bloote oog is deze grijze , vilt
altijd dezelfde ; niet een goed mi--achtigezlfnd
kroskoop gewapendl , bevat eene ruimte van weinig lijnen een gansch bosch in 't klein : enkel teedere, takachtige gewasfen, aan wier kroon aardige vruchttrosfen han
bodem ligt een bont gefcha--gen;opdhuvlacti
keerd groen vei fpreid , geel nevens groen, rood nevens
wit , en hier en daar fchitteren in dezen bloemtuin waterdropjes als diamanten. Kort daarop fpringen de kleine
vruchthulfels open ; in eerre wolk fchiet het zaad daar
breidt zich bevruchtend alom uit. Kleine die--uit,en
ren zwerven in het bosch rond , en kloeke infekten graven den grond om. Zoodra men liet oog ontwapent,
verdwijnt de ganfche betoovering , en men ziet niets ,
dan eene graauwc vlek op een fiuk oud brood of half
bedorven kaas.
Ik vestigde mijne bijzondere oplettendheid op datgene,
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hetwelk de vorming der fchimmel begunfligt of te keer
gaat. De meest algemeene voorwaarde tot verwekking
derzelve is bewerktuigde ítofFe en water. Wanneer men
in zuiver water zekere hoeveelheid eiwit werpt , vormt
zich, hoe begunfligend ook anders alle omflandigheden
zijn mogen , nooit fchimmel. Doet men er een luttel van
een of ander zuur bij, (b. v. een droppel op een once
water) dan ziet men de fchimmel in minder dan acht
dagen overvloedig uitfpruiten. Dezelfde uitwerking doen
potasch en foda, doch niet zoo fterk, daar zich alsdan
de fchimmel eerst na verloop van drie weken vertoont:
Vrij zuur of vrij alkali fchijnt alzoo tot het kiemen dezer groeiíloffe een wezenlijk vereischte en bevordert hetzelve tevens ongemeen. In vloeifloffen, welke in de lucht
aan bederf onderhevig zijn, met name in gedestilleerde
wateren , vormt zich, gelijk bekend is, de fchimmel zeer
fpoedig en in groote hoeveelheid; en dit ontftaat blijk
zuren of 'alkaliën , welke zich door het-bardoe
bederf ontwikkelen.
De geringfle hoeveelheid van eenig merkuriaal zout ,
bij eenige vloeiflof gevoegd , laat geen fchimmel hoegenaamd opkomen. Inkt , zonder omroeren aan de lucht
blootgefteld , wordt weldra met fchimmel overtogen. Een
paar greinen kwikzilverzout weert alle fpoor daarvan
beftendig, daar de kiemen terflond door hetzelve verflikt worden. Lood- en tinzout integendeel bevorderen
de ontkieming ; koper en . nikkel werken even als kwik
,, maar veel zwakker. Er behoeft dus voortaan-zilver
geen befchimmelde inkt in den handel gebragt te worden.

GEDRAGINGEN VAN HILLETJE ONDER ZEKERE
TÉEKENEN DES TIJDS.

(Briefsgewijze medegedeeld aan den Spectator te

Rotterdam.)
lJ itgelokt door het fraaije weder , zaten wij , mijne
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lieve H I L LE T J E en ik , onder den digten lindeboom ,
die voor ons huis. ílaa.t. Flare vriendelijke hand fchonk
mij van tijd tot tijd een verkwikkelijk kopje thee, en
voor zoo verre een IJollander voor het dolce far niente
vatbaar is blies ik uit mijne pijp de rookwolkjes voor
mij heen. In gepeins verdiept , ontwaarde ik naauweIijks , dat de bodin , volgens gewoonte van de ílad tertagkeerende, voor ihijne vrouw een pakje nederleide,
hetwelk onmiddellijk geopend en deszelfs inhoud nagegaan werd. Geduldig het oogenblik verbeidende, dat
te mijner kennis zoude komen hetgeen zij der mededeeling oorbaar achtte, zag ik met verbazing, hoe,
onder het inzien van een ontvangen boekje, het gem
laat mijner lieve vrouw op eens met een' hoogrooden blos overtogen werd , zoodat het met den gloed
der ondergaande zon fcheen te wedijveren.
Spoediger, dan ik verwacht had, werd mijne deelnemende belangt elling voldaan. Met eenen uitroep :
„ Wat moet ik niet beleven !" gaf ze mij eene Lett
teroefeni g'' in hander, en voegde er bij: „ Dat zijn
de gevolgen van die fchrijfjeukte. Ja wel teekenen des
tads! De barbier van MIDAS was nog befcheiden ;
die vertrouwde zijn geheim aan den grond toe; hoe kou
hij vermoeden, dat het riet het zou uitbrengen ? Nlaar
de mannen, terwijl zij met hunne gaaf van zwijgen ál5
uit de hoogte op ons zwakke fchepfels nederzien,
moeten , wat zij Hechts hooren of zien, terllond befchrijven. En wat er beter was gezwegen, laten zij ,
onr het nog wereldkundiger te maken, zelfs drukken! (*)
Zie ! daar wordt , voor het oog van geheel de wereld, een brief van eenen Spectator uit Rotterdam aan
mij gerigt,"
Ik wil niet ontveinzen, dat ik deze aanfpraak met
een bedeesd gelaat aanhoorde, en, onder het gevoel
(*) Niet onaardig noemt de waardige M A AR T E IN V R 0E G

zulk eene geileldheid drukjeukte. Zie Nagelaten en ver

Letterarbeid van JA CO B VOS MA ER, Ifle D. bi. 91.-fpreid
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mijner íchuld , dezelve op den ouden T H A U T en det>
vindingrijken L 0 U R E N S K 0 S T E R wilde werpen , die
ons met zulke gevaarlijke . kunflen hadden bekend ge
Ik zoude zelfs in deze oogenblikken, hadde het-makt.
van mij afgehangen, tegen de vrijheid der drukpers en
voor eene in te voeren ceiifuur gefleurd hebben , om
maa gepleegd kwaad , ware het ook door een grooter i
weér goed te maken.
Daar ik onder zulke omílandigheden het zwijgen voor
nog erger dan tegenfpreken houde , trachtte ik eerie
kleine afleiding te maken, en zeide: ,, Het is toch
eene groote eer, door een geleerd man befchreveh te
worden; en wanneer ik mij herinner, hoe vele vrouwen er op uit geweest zijn , eenen brief van den ouden
Spectator (V A N E F FE N) te verkrijgen , dan moet ill
zeggen , dat gij eene wondere vrouw moet zijn, lié"vè
H I L L E T J E! die geheel ongezocht door eenen geleerde`
opgezocht wordt, omdat andere fchrandere eri geleerde
mannen u reeds met brieven vereerd hebben."
„ Het is juist deze vereer"ende onderfcheidiilg ," hers
vatte mijne, door deze gelukkige wending, zoo 't feheén,
eenigzins geftreelde vrouw; „ men kan toch geene eer,
ontvangen , zonder wederom eet te geven die ze oniwbewijst."
„ Is het anders niet, lieve vrouw ?" fprak ik met
een luchtiger hart, „daar is raad voor. Regenten fchrij
ven zelden eigenhandig terug , en als uw Eerfle Staats,dienaar kali ik gevoegelijk uit uwen naam, en nog des
te beter over u fchrijven."
„ Nu , gij moogt toezien, hoe gij de beleefdheid "rs
den Heer Spectator naar behooren beantwoordt, In
tusfchen verzoek ik , dat het bij fchrijven blijve y er.
gij niet tevens u tot fchilderen zette. Het moet dien
Spectator, die van zijne twee lieve kleinen fpreekt , onverfchillig zijn, of ik blaauwe of bruine ooggen heb
of ik jong of oud, en of ik ook knorrig ben. (*)
,

($)

De Heer spectator vermoedt dit toch van mijne Hi L-
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Ben ik hem wezenlijk belangrijk , 't zal hein dan om
het even zijn, of ik Jufvrouw, Mejufvrouw of Ilevrouw ben. Zijn welgezinde , waarde of veelgeachte
HYL LE T JE is mij al mooi genoeg."
Van de mij dus verleende volmagt gebruik makende , aarzel ik niet te verklaren , (het blijve echter onder ons) dat uw brief, waarde Heer Spectator, aan
niemand beter had kunnen gerigt worden. H .I L L E Tj E moge voor u naar het ligchaam onbekend zijn en
blijven , het fchijnt mij toe , dat gijl. het naar den
geest niet zijt , indien ik mijne vrouw wél ken en beoordeel , voor zoo verre men in het algemeen vrouwen
kennen kan en zijne eigene beoordcelen mag.
Een en ander ftrekke hiervan ten bewijze, en in
zekeren zin ter beantwoording van hetgeen gij een'
brief, of zoo iets , dat geen brief is , noemt , en waarm e e dit gefchrijf, voor zoo verre een ongeletterde met
eenen geleerde zich vergelijken mag , ook eenige overeenkomst zal hebben. l\'Iogt het u zoo welgevallig
zijn, als het uwe mij was!
Laat ik dan dadelijk u mogen verzekeren, dat de
tijd , dien wij beleven , ook door mijne HI L LE T JE
als wonderlijk wordt befchouwd ; waarover zij , indien
al niet zoo geleerd als gij , toch dikwijls juist redeneert. Wat eigenlijk het flaatkundige en godgeleerde
betreft , dit valt minder onder haar bereik. Het eigen
flaatkundige fchijnt haar doorgaans zoo weinig te-lijk
treffen, dat onder de Couranten, welke wij hier lezen , haar , na de I-Iaarlemfche Courant , om hare vele
advertentiën , de Utrecht/ehe, door de aldaar geboekte
moorden en diefflallen uit België , de belangrijkfle
is , omdat , zegt zij , is deze kronijk waar,, men wel
kan zeggen : uit de vruchten zult gij den boom kenLETJE niet? offehoon ik, van Wege zijne captationes bene
volentie, er voor vrees, dat zijn Ed. vooronderftelt, dat zij
het fpoedig worden kan.

-
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nen. En wat her godgeleerde betreft , zijt verzekerd,
dat , indien allen dachten als mijne H I L L E T J E, de
uitgaaf van alle blaauwboekjes fpoedig zoude ophou
uit den post voor onvoorziene uitgaven -den;,wat
zelfs uit het fonds van 0. en B. , (*) mag geen cent
aan eenig gefchrift van dien aard befleed worden. Zij
heeft mij zelfs uitgenoodigd, op de aanfiaande groote
vergadering van ons lcesgezelfchap , eene motie te doen
tegen de opneming van dergelijke boeken. (Die onder
eenen beleefden hoofdofficier dient, of onder eenen wel
ambtenaar that, weet , wat het woord uit -levnd
of verzoeken beteekent.) Zij tracht zich in-nodige
den wonderlijken tijd te voegen , en hoopt , al beleeft
zij en zeker ook gij dien niet uwe lieve kleinen niet,
(wier verdere vermeerdering zij u , dien zij voor eenen
Godgeleerde houdt , met de woorden van Pfalm
CXXVIII, toewenscht) dat de voorfpelling van JE S AlAS, Hoofdui. Xl en 1I: 4, nog eens moge vervuld worden.
Zij verbeeldt zich in hare eenvoudigheid, dat, zoo
lang het gewoel , getier , geraas , of zoo gij het gelieft
te noemen, zoo hevig is , de vervulling van hetgeen
wij hopen en gaarne niet u willen afbidden nog verre af is. Deze aanhaling is , mijns inziens , zoo
gepast niet, als dit met een aantal plaatfen gefchiedt,
welke , indien zij al niet als fcheldtivoorden (t) gebe
worden , toch als Motto's prijken aan het hoofd-zigd
van zulke gefchriften , waaruit waarfchijnlijk het Handlexicon, door u bedoeld, den ruimílen oogst zoude
kunnen verzamelen. Mogten zij, die zoo ijveren, die
daartoe zelfs reden meenden te hebben , een klein ver-

on-

(*) Uit uwen brief ontwarende, dat gij in de Krijgskunde,
althans wat het wapentuig betreft, geen vreemdeling zijt,
zoo zult gij wel weten, wat bij de Militairen het fonds van
0. en B. beteekent. Anders kan elke Raad van Administratie u hieromtrent inlichten.
(t) Odium Theologicum; moet het ook odium Theologorum zijn ?
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toog bij Asmus lezen (*); terwijl die van Genen anderen kant in hunnen ijver niet onderdoen, en welligt in
het dem oliéren te verre zouden kunnen gaan , het op
bi. 47 (t) te vindene niet onvoordeelig zoude zijn.
Dat haar echter de wonderlijke . t jd zeer treft , en de
teekenen van denzelven door haar wel geacht worden ,
gis ik uit het navolgende.
Dat zij zelve uwen brief niet beantwoordt, komt
daaruit voort, dat zij het niet gepast oordeelt, dat
vrouwen op het groote tooneel der wereld zich te zeer
-vooraan vertoonen. Ik maak dit ook uit hare wijze van
.opvoeden op, waarmede ik u als in het voorbijgaan
eenigzins wil bekend maken. Hebt gij evenwel lust
haar van naderbij gade te flaan , zoo noodig ik u vriendelijk bij ons. Leidt uw weg te ceniger tijd over ons
dorp , en zitten wij dan onder den lindeboom , ik houde mij verzekerd gij herkent ons, en ik maak mij flerk,
wanneer gij voor ons flat, u te herkennen , indien gij
wezenlijk de Spectator van de Rotte zijt. Het kon
evenwel zijn , dat gij , zonder een P ROTE u s te zijn ,
u onder fineer dan ééne gedaante in het openbaar ver
Mystificaties zijn onder Heeren van uwen-ton,De
fiand zoo geheel zeldzaam niet. Wat er van zij, ik
zal intusfchen zorgen, dat mijne ware woonplaats door
u kan worden uitgevonden bij hem, door wiens heuschheid deze brief u geworden zal. Gij zult alsdan
waarfchijnlijk mijne HILLETJE onder hare dochters
vinden. Zij heeft voor deze de huifelijke opvoeding
verkozen, en daartoe eene opvoediler,, in den waren
zin des woords, bij zich genomen. Wat haar hoofdzakelijk van de fcholen ook voor vrouwen afkeerig heeft
gemaakt, zijn de zoogenoemde publieke examens, waar
van de meisjes-handwerken enz. tentoonflellingen gemaakt
worden ; terwijl zij in het openbaar bedankt worden
voor hare pligtsbetrachting en door aanfpraken voor de
-

-

) Wandsbecker Bot/le, 1 Th. pag. 78 en volg.

(f) 3 Th. Rencontre.
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haar te dezen bewezene onderfcheiding wederom bedanken. IIoe moeten zij , door zulke plegtigheden hijgende naar openbare eer en onderfcheiding geworden, later
te moede zijn, wanneer zij voor pligtsbetrachting, ja
opofferingen , waarvoor het íl erker mannelijke karakter
dikwijls zal terugdeinzen , niets anders verwerven , dan
het file bewijs , ongezien van menfchen , voor God
alleen wcl gedaan te hebben? Uit dit beginfel alleen
te handelen , fluit meer in, dan men wel denkt. `Vie
weet, wat er van vele fchitterende daden, ook van anders verdienflelijke mannen , zoude geworden zijn, indien
de fier der eer, of eenig ander klatergoud, ook flechts in
verbeelding, hun uit de verte niet had tegengefchitterd !
Wat daarentegen onze jongens betreft, deze zijn ter
fchole en worden als de anderen opgevoed, flechts met
dit onderfcheid, dat mijne H I L LE T J E onophoudelijk
bezig is, hun de vleugels der eerzucht te kortwieken
en de loten der ingebeelde verdienflen te befnoeijen, wanneer die bij het openbaar examen en de prijsuitdeeling
te welig trachten uit en op te fehieten. Zij fchijnt te
dezen veel te hebben van onzen vriend zaliger, den zeker ook u welbekenden Meester ar A AR TE N V ROE G,
wiens denkwijze gij intusfchen eens kunt nalezen. (*)
Hiermede zoude ik kunnen afbreken, ja zelfs ik behoorde dit te doen, want ook ik ben ondanks mijzel
ven ernftiger geworden , dan het jegens u behoefde ;
maar ik moet nog iets voor mijzelven voegen bij hetgeen ik in last had , ter opheldering van eene kleine
dwaling van uwe zijde, welke mijne H I L L E T J E onder het vermoeden zoude kunnen brengen, of zij zich
foms niet te verre in den geneeskundigen doolhof waagt.
De brief over de Homöopathifche geneeswijze was aan
mij gerigt. De brief , waarmede eigenlijk mijne Hit.LE T JE door een geleerd man was vereerd geworden ,
betrof zekere Beelden en Gedachten , over welke zij
-

(*) Zie het reeds aangehaalde werk van j. VOS MAE R,
Ifte D. bl. 181, Opvoeding.
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dien geleerden bloedverwant onderhouden had, en aan
welke de Geneesheeren wel van allen het minst herinnerd willen worden , vooral van wege die ter bedoelde
plaatfe voor hunne rekening gekomen zijn. Wat mij
tot dusverre in de Homöopathie belang doet ftellen,
zal u ook niet onverfchillig kunnen zijn. Het zal in
ons huifelijk budget toch eene aanmerkelijke wijziging
brengen, wanneer wij met een 100,000fle gedeelte van
één grein rabarber, vlier of kamillen even goed genezen kunnen worden, als thans door geheele fcheepsladingen; het laat zich gemakkelijker flikken, en , de apothekersrekening naar die evenredigheid berekend, zullen
de goede oude tijden nog eens kunnen terugkeeren , toen
een braspenning daags , zoo men verhaalt , al een heel
zoet inkomentje was. Het eenigíle bezwaar beflaat
flechts daarin , of deze geneeswijze de tot dusverre ontbrekende eensgezindheid onder de Geneeskundigen zal
brengen. Want zoo lang allen niet denzelfden weg bewandelen , zullen onze belangen niet gelijkmatig kun
bevorderd worden; en de Geneeskundigen het on--ne
derling niet eens zijnde, werkt altijd ten nadeele der
leeken. Wij ondervonden it in het afgeloopen jaar op
ons reisje 'langs den Rhijn, waarheen ik mij moest begeven met mijne x IL LE T J n, die onzen jongften lieveling , van welken zij zich niet wilde fcheiden , medenam. - Waarfchijnlijk had onze kleine, aan zoo vele
fnelle afwisfelingen en overgangen nog niet gewoon ,
daardoor eene ligte ongefteldheid opgedaan. De bezorb
de moeder verlangde naar Benen Arts. IIij kwam; maar
fiel u onze verwondering voor, toen hij, vóór hij nog
het kind onderzocht had, dadelijk vroeg, of Mevrouw
het kindje allopathisch of Homöopathisch wenschte behandeld te zien. Bedeesd zag ik mijne vrouw aan; maar
terwijl ik tot een antwoord mij voorbereidde , en het
bekende: Nostrum non est tantas componere Zites ,
mij voor den geest zweefde, om den Arts zelven voor
de behandeling verantwoordelijk te flehen, zeide mijne
vrouw, terwijl zij het behang van het bed liet vallen:
•
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„ Wanneer ik dan toch kiezen moet, laat ik in dit
geval de ziekte liefst aan de Natuur over, en bedank
Mijnheer wel voor de moeite van herwaarts gekomen te
zijn." Zij deed wél : het kind herflelde van zelf, of liever
door de Natuur; wij vervolgden onze reis met blijdfchap , en keerden weltevreden terug.
Verfchoon mijne uitvoerigheid; het is een gebrek, 't
welk mij , als meer menfchen , die weinig omhanden
hebben, aankleeft. -- Vaarwel
X.

TAFEREELEN UIT HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN
DER NOORD-AMERIKANEN.

(Vervolg van bl. 480.)
Bezoek b ij eenen Prediker,, en Theegezelfchap.

H

et is moeijelijk , toegang tot de gezelfchappen der
flnaerikaanfehe groote wereld te krijgen; en gelukt dit
eindelijk , het geeft echter weinig voldoening. Alle
fchoone brieven van aanbeveling, welke ik medegebragt
had, mogten mij niets baten — geen derzelven was aan
eenen Prediker gerigt. lk had verfcheidene bezoeken
afgelegd, maar niemand vereerde mij niet een tegenbe.
zoek. Ik was wel met eenige lieden in kennis geraakt;
doch het waren geene Reverends (Weleerwaardigen) ;
zij konden dus nergens mij toegang verfchaffen ; maar
zij ftelden mij voor aan zekeren Reverend Doctor, een
geweldig prediker.
De flerke en welluidende ftem van dezen Doctor had
de harten van alle vrouwen gewonnen ; zijn gebaren
vol uitdrukking , verwekte bij zijn talrijk gehoor-fpel,
eene fnelle afwisfeling van medelijden, hoop, affchuw,
liefde , vertwijfeling, zalige verrukking ; en als de aan.
dachtigen vermoeid de hoofden lieten hangen, was het
oogenblik gekomen , waarin zijne welfprekendheid het
1i
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toppunt bereikte en in hare volle kracht zich vertoon
terwijl hij de gemeente, als door een' donderflag,-de,
met fchrikverwekkende woorden in dc hevigffe ontroering wist te brengen, en dan in de hoogt e fpanning
der aandoeningen liet gaan. De ongemeene hitte des
zomers en de voortreffelijke verwarming der kerken in
den winter helpen misfchien zoodanigc weg(lependc rede
zeer veel in het veroorzaken van zulke uitwerkfelen.-nars
Eene Engelfche vrouw had de vriendelijkheid, mij op
eenen voormiddag aan dezen veelvermogenden Heer, den
Rev. BRIDAL , voor te Hellen. Wij trollen een talrijk gezelfchap vrouwen te zijnen huize aan ; naauwelijks de helft daarvan vond in zijne vrij ruime fpreekkamer plaats , om te zitten. Hij ontving mij zeer deftig , hebbende zijnen blik gevestigd op de fnuifdoos ,
welke hij in de handen omdraaide. Als mijne geleid
veel mogelijk goeds van snij gezegd en mij-flerzo
aan zijne befcherming aanbevolen had , zag hij op ,
wreef met den regter elleboog over het dekfel van zijne
fnuifdoos, nam daaruit eene goede hoeveelheid, bood
mij ook een fnuifje aan, en befloot eindelijk, zonder
mij aan te zien, met mij aan Gene, naast hem ffaande,
vrouw voor te ftellen. Deze reikte mij de hand , en
vroeg, hoe het mij in linerika beviel. Ik beantwoordde die vraag, gelijk de wellevendheid zulks gebood.
„ Nti ," hdrnam zij , „ als gij hier langer zijt geweest ,
zal het u nog veel beter bevallen ; het is wel een nog
joeg land, maar men heeft het in alles reeds veel verder gebragt, dan in Europa." 1 lierop fielde zij mij
voor aan Gene tweede vrouw, welke mij aan eene derde
overgaf; deze wees mij aan cene vierde, en dit ging
zoo voort, tot dat ik de ronde bij allen had gedaan.
Elke vrouw fchudde mij de hand, deed mij nagenoeg
dezelfde vragen , en gaf op mijn antwoord hetzelfde
te kennen als dc eerfte ; offchoon ik eenige malen ver
moeite deed, om door verfchillende antwoorden-gefch
aanleiding tot een gefprek te geven. Deze vrouwen
hadden elk iets medegebragt , tot een gefchenk voor den
-
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prediker, be[iaande in fuiker, koffij , thee, wijn, Iikeur, koek, brood, vruchten, melk, ham, rookvleesch , kaas , eijeren , visch , meel enz. Nu begon
zij zelve dan ook de tafel hier aan te regten voor-ne
een ontbijt. De echtgenoot des predikers flond midden
onder de gasten, en fcheen bij deze gelegenheid van
hare regten , als vrouw des huizes , geheel afftand
gedaan te hebben. De prediker nu maakte eene beleefde
buiging , en gaf, met de fnuifdoos in de hand, eenen
wenk aan eerie der gasten, om voor het gezelfchap de
thee te zetten en te fchenken. De gelukkige, aan welke
deze onderfcheiding ten deel viel , begaf zich , met eenen
lach van genoegen op het gelaat , aan het boveneinde
der tafel, begon de tegenwoordig zijnde perfonen met
haren vinger luide op te tellen., en wierp hierop, zoo
veel eetlepels vol thee in den ketel, als er gasten waren. Behalve de dertigmaal zonder Benige verandering
aan mij gedane vragen , hoe het m ij beviel in Amerika,
hoorde ik bijna geen woord anders in dit talrijk ge
Eindelijk nog, toen wij in het voor--zelfchaprkn.
huis Ronden te wachten op onze rijtuigen , vroeg mij
eene aardige jonge vrouw : „ Hoe bevallen u onze
Amerikaanfche gezelfchappen? Niet waar, dat is wat
anders, dan in Europa? Als daar een gezelfchap van
eeni ge vrouwen bijeen is, zoude men meenen, dat er
eene vlugt wilde ganzen nedergeftreken ware. Ja, ik
ben ooit in Europa geweest. Tweemaal flak ik den Atlantifchen oceaan over."
Iet is opmerkelijk , dat de Imerikane'n ,- van lieden
uit andere landen fprekende, heeds zeggen: De man ,
de vronIr , het meisje , gelijk zij hunne bedienden aan
niet de woorden: De roodt man , de vrouw-duien,
van de kleur,, de zwarte knaap. Noemen zij inboor
dan is het altijd: De Gentleman , de Lady..-l.inge,
Intusfchen zijn er onder de Kleurlingen zeer velen , die
betere manieren hebben en de welvoegelijkheid meer in
acht nemen, dan die gemaakte Ladys en lompe Gentlemen.
Het is te New-York geent gewoonte, groote gastIi 2
,
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malen te geven. Hiertoe zijn de huizen ook niet inge•
rigt. Bij enkele gelegenheden onthaalt men in eene her
berg of aan boord van een fchip. Gezellige zamen
geen fiaatkundig doel hebben, vallen niet-komften,di
in den fmaak der 1Imerikanen. De dwang, welken de
welvoegelijkheid hun hier opleggen zoude, flrijdt met
hunne begrippen van vrijheid. In de groote zeelieden
en te Washington vindt men echter hier en daar theegezelfchappen. Uit volkshoogmoed fchijnen deze en
gene zich zoodanigen last foms te getroosten, om aan
de toeltroomende vreemdelingen een hoog denkbeeld van
de verfijning der zeden en van dc hooge befchaving der
Amerikanen te geven. Twee weken na mijn bezoek bij
Master II n t n A r. ontving ik eene uitnoodiging tot zoodanig theegezelfchap , waarvan ik hier eene korte befchrijving laat volgen.
De mannen waren allen zeer goed en naar den nieuwlien finaak gekleed. Men ziet hen anders gewoonlijk
in zeer achteloos gewaad op Eiraat verfchijnen. Alleen
de Advocaten, Doctoren en Predikanten gaan in het
zwart ; de overige Gentlemen dragen des zomers veelal
slechts een wit linnen buisje en eenen firoohoed niet
breeden rand; in den winter werpen zij een' met watten
gevulden mantel van grof merinos over de fchouders. —
Zoo dikwijls eene vrouw binnentrad, beijverden zich
de heeren als om fcrijd, om haar onder diepe buigingen
een' floel aan te bieden. Man of vrouw, die binnenkwam, moest alle aanwezigen de regterhand fchudden;
en zoo werd in de grootíie ffilte gewacht , tot dat het
gezelfchap voltallig was. Nu telde de vrouw van den
huize de gasten en begon de thee te zetten. Hierbij
at men visch, eene foort van koeken , rookvleesch en
ooft door elkander. Verfchillende wijnen en likeuren werden tevens gebruikt. Nadat men genoeg van
het goede had genoten , plaatfcen de gehuwde vrouwen
zich bij elkander. De mannen flopen naar de venfiers
en andere hoeken , legden de beenen over elkander en
zetteden eindelijk de voeten tegen de wanden. Eenigen
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flaken íteelswijze de geliefde lekkernij (pruimtabak) in
den mond, en begonnen te kaauwen , te fpuwen , en
zachtkens over de {laatkunde te redekavelen. De meisjes Ronden in eens groep midden in de kamer, en deden elkander cenige vragen over de lesion op het klavier. Zij hadden elk verfcheidene fchoolmedaljes , als
blijken van vorderingen in onderfcheidene vakken van
onderwijs , aan lange , breede linten om den hals hangen. De moeders verklaarden over en weder aan elkander, waarvoor hare dochters die eereprijzen ontvangen hadden. Toen deze flof uitgeput was , begon men
te fpreken over de preek van den laatílen zondag. De
vrouwen vertelden elkander van hare aandoeningen en
bevindingen enz. Eene andere groep in de kamer beftond uit elegante jonge heeren. Zij hadden hunne pennemesfen uit de vestzakken genomen , en reinigden hierme e de nagels , terwijl zij gedurig van ter zijde naar
de meisjes zagen. Den hunner eindelijk flak zijn rei
weder in den zak, wierp met blijkbaar-nigswerktu
zelfbehagen een' blik in den fpiegel — zijn halsdoek
was de flijffte , zijn vest het langlis en wittte -- en
had nu de ftoutheid , om met een' fncllen tred op de
jonge meisjes los te gaan. Hij plaatfle fchielijk eenen
Roel bij het klavier , en noo_íigde , onder vele buigingen, de jonge jufvrouwen , om zich te laten hoores.
De meisjes hadden eerst eenige woordwisfeling onder
elkander, om het eens te worden, aan wie harer deze
eer toekwam. De meestgevorderde moest fpelen. De
geliefde Tankee-Doodle was natuurlijk het eerfle; daarop
werd de Lieber Augustin, en ten laatfle het oude Franfche liedje : Ah , voois disje, chère seaman, gefpeeld.
Alle de meisjes lieten achtervolgens zich hooren. De
dochter van den huize, een fchoon zeventienjarig meisje, daníle tot befluit een Polo , waarbij zij zelve de maat
zong , terwijl hart vijf fchoolmedaljes haar om den
hals flingerden. Afgemat en ademloos bleef zij einde
drukte door een algemeen-lijkftan.Hegzchp
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Rampen met de voeten deszelfs goedkeuring uit , en nu
fcheidde men na middernacht.
(Het vervolg hierna.)
AANMERKINGEN, OVER HET VOORSTEL VAN VAN SENDEN,
OM OP PINKSTER 1833 ALGEMEEN TE VIEREN HET
ACHTTIENDE EEUWFEEST VAN DE GODDELIJKE INVOERING DES CHRISTENDOMS IN DE WERELD.

(Vervolg en floc van bl. 477.)

PR LEG ON van Tralles , die ten minfte tot het jaar 156 geleefd heeft , verhaalt in een fragment van een verloren gegaan werk , zoo als dit door de tweede hand is overgeleverd,
dat er in het 4de jaar der 202de Olympiade is gefchied eene
„ zonnezwijm, de allergrootíle der genen, die te voren bekend
„ geweest zijn, en dat het nacht is geworden te zesder ure
„ des daags , zoodat ook de flarren aan den hemel gezien zijn.
Eene groote aardbeving, in Bithynia gefchied, heeft vele
gebouwen van Nicaea omgekeerd." Op voorgang van E u s EBIus en JULIUS AFRICANUS, hebben vooral VAN ALP H E N en S CH UT TE bij P H LEG ON dezelfde zonsverduistering gezocht , welke de drie eerfle Evangelisten vermelden ,
dat heeft plaats gehad , toen j E z u s aan het kruis hing.
S C II U T T E heeft hiermede veel op , (H..Taarb. Ifte D. bi.
250-277) en fluit zijn verflag aldus : „ Ik houd derhalve,
,,met de groote tijdrekenaars DOD WEL en VAN A L P Ii E N ,
„ deze zonsverduistering van P Ii I. E G 0 N aangeteekend op
het 4de jaar der 202de Olympiade , welk het 19de van T I„ B E R 1 U s, het 33íe na CHRISTUS' geboorte is, voor
„ een der zekerfie tijdinerken van j E z u s' kruisjaar." Zoo
hoog loopt VAN S E ND EN met dit bewijs niet; hij acht het
niet verwerpelijk, maar befchouwt het toch als een der zwakfle
bewijzen voor zijne meening, (zie C. bl. 33, 34.) BOSVEL D
heeft dit ftellige in twijfel getrokken, (Tijdmeter, IVde D.
bl. 186-227) en eene Blage geleverd , over PH LE GO N's
zonsverduistering, als niet blijkende dezelfde te zijn met die
hij J E zu s' dood. Onpartijdigen , die zelve lezen , worden
fpoedig hiervan overtuigd. VA N S E N DEN, die niet fchijnt
gelet te bebben op de ganfche houding van dat oordeelkun-
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dig, hoezeer dan ook luimig gefchreven ftuk, fchetst, zoo
ilaauw en kort dit maar gefchieden kan, hetzelve dus: „Bos„ VELD wil de getuigenis van P H LEG ON, die, als voor het
jaar 33 pleitende, hem in den weg fond, verzwakken. Hij
„ tracht zulks voornamelijk te doen op grond, dat in het aan„ gehaalde fragment alleen gewaagd wordt van eene aard„ beving in Bythinië (Bithynië) en geenszins in Palesti„ na." -- Volgens den regel : die beweert, moet bewijzen,
houdt hier B 0 S VE L D's redenering fleck.
„ Verder beperkt hij de verduistering bij j E z u s' dood alleen tot Gol„ gotha , bl. 207. De geheele aarde, tot welke de Evange„ listen deze duisternis uitftrekken, zal de kleine heuvel Go!,, Botha geweest zijn , „ zonder zich ," zegt hij , „ veel ver„ der uit te breiden, gelijk wij weten, dat een dikke mist
„ „ maar eene kleine plaats fomtijds beflaan kan. " Dat moet
„ blijken uit de bedaardheid van P 1 L A T U s, maar ook uit
„ die der Joden." (Zie C. bl. 33, 34.) Dat beperken dier
duisternis tot Golgotha moge, met de aangevoerde gronden
bij B 0 SV ELI), met reden weinig bijval vinden; maar niemand zal toch de gegrondheid van 's mans overige bewijsvoering loochenen, als waardoor de onbewezene llellingen, welke zonder bewijs als bewezen werden aangenomen , duidelijk
worden afgewezen. Hier moet men vooral de achteloosheid
van v A N S END E N (zoo noem ik deze het liefst) afkeuren ,
waardoor ongeletterden het fpoor zouden bijster worden, maar
waartegen reeds een weinigje kennis aan het Grieksch bever
ligt. Aanhalende bl. 207 , ziet hij voorbij , deelt althans niet
mede , wat B OS VEL D daar had gefchreven tegen hen , die
uit de woorden der Evangelisten tot de algemeenheid der
zonsverduistering bij r II LE G o N, en derhalve tot beider een
afgeleid hadden. B 0 s V E L D fchteef,-zelvighd,tbfu
na de Griekfché woorden der drie Evangelisten genoemd te
hebbe : „ De geheele aarde, zeggen onze Vertalers. Het
ganfche land, of het geheele land, zou ook genoeg geweest zijn. Eil dè ganfche Eireek , het geheele veld, áf Iets
„ dergelijks , zou uiógelijk reeds aan het oogmerk hebben be„ antwoord. " V A N s E N DE N zelf, om het even of hij K U INOEL Of FRITZSCHE bij MATTH. XXVII: 45 volgt, zal
erkennen , dat de opvatting van B O S V E L D taalkundig kan
gewettigd worden. Meer had hij voor zijn bewijs tegen hen,
die hij befireed, niet noodig. Dat v A N s E N D E N Zijnè toèftiemming niet zal weigeren , maak ik op uit hetgeen hij (A.
--
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bi. 12) fchreef „De zon ftaat op de middaghoogte, en ziet
,

daar wordt het eensklaps donker,, en een nachtelijk floers
bedekt het snoordtooneel en deszelfs omtrek."
Doch wij flappen hiervan af. Ontveinzen kunnen wij het
evenwel niet , bij VA N $ END E N hier zekere kleingeestige
fpijtigheid ontdekt te hebben , welke tegen niemand , vooral
niet tegen eenen man mag getoond worden, zoo geleerd en
zoo nederig, als B 0 S V E L D was. Zulke dooden hebben regten, en de levenden jegens hen ook pligten.
Niet in alles , men vergunne ons dit te zeggen, flemmen
wij volkomen in met B 0 S V E L D. Zoo iets zou hij van nie
ook gevergd hebben. Doch niemand , die onpartijdig--mand
heid bezit, zal loochenen, dat hij hier bewezen heeft, wat
hij te bewijzen op zich nam. (Zie Tijdr. lahm. bl. 44.) Is
de toon fomtijds wat luimig en flekelig , men vergete niet ,
dat de man voor zichzelven fchreef. Wie heeft altijd een
effen gelaat, wanneer hij alleen is, in het onderzoek van zoo
drooge en dan nog meer vervelende Plof? Vriendfchap, in
bezit geraakt van dit gewigtig werk, hield het niet uit eigenbaat voor zichzelve. Zonder verandering in het licht ver
onderpand van de naauwgezetheid-fchen,trk
des optellers ! Wie heeft er belang bij , met zoo veel moeite
als dit werk vereischt heeft , zichzelven te misleiden ? T YDEMAN en VAN KOOTEN, door wie ook ons dit werk ten
deele viel, verdienen hiervoor onzen hartelijken dank, dien
zij , hiervan ben ik overtuigd , van de nakomelingfchap nog
dán zullen ontvangen, wanneer onze fcribleriana, die van
VA N S ZN DE N zoo wel als van mij , over het onderhavige
onderwerp, wensch ik, reeds lang zullen vergeten zijn.
Op raad van VAN SENDEN (zie B. bi. XV.) zuilen wij
nog inzonderheid fililaan bij het zoogenoemde flarrekundige
bewijs, nadat wij evenwel vooraf iets zullen hebben mede
-gedlovrnfpg
onzer gewone jaartelling.
Opdat het blijke, dat de gemeene jaartelling, welke wij nii
volgen, geenszins uit de Apostolifche eeuw afkomflig, noch
op het getuigenis der eerfie eeuwen gebouwd is, zullen wij,
vóórdat wij den oorfprong onzer jaartelling opgeven, de ver
vermelden , welke niet zoo zeer-fcheidn rmg
omtrent het begin van 's Heilands leven, als wel omtrent
den duur van zijne bediening in de eerfie eeuwen des Christandems plaats grepen. (Zie de meergenoemde Tijdrekenk.
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Aanmerk. H. VII, VIII. bl. 36-44, en MARSH , Anmerkungen und Zuflitze zu J. D. M I C H A ë L I s, Einleitung in die
Cättl. Schriften des N. B. II Th. S. 51-53.) E U S E B I U S
verhaalt (Kerk. Gefchied. I B. 5 H. bl. 16, 17): „ Het was
„ dan het tweeënveertigfte jaar der regering van A U G U s„ T U s, het achtentwintigfle na de onderbrenging van Egypte
,,en den dood Van ANTONIUS en KLEOPATRA, t0®í1
„ onze Heer JEzUS CHRISTUS — geborenwerd." (Coll. vLES. et HEINICHEN in nota ad h.l., EUSEB.HISt.ECCI. ex
hujus edit/one, Torn. I. pag. 38, 39.) Hierin hemmen met hem in
meest alle Kerkvaders, CLEMENS Alex., LACTANTIUS,
TER TULLIANUS and. Zij bouwen allen op LUK. III: 1,2.
verg. vs. 22 , 23 , en nemen aan , dat J E z us dertig jaren oud
was, toen, in het vijftiende jaar van T I B ER TU s, de Dooper zijn ambt aanvaardde. Doch deze berekening moet van
zelve vervallen , omdat men alzoo den tijd overlaat , dien de
Dooper heeft doorgebragt met prediken, vóór dat J EZUS
dien leeftijd bereikt had.
Aangaande den duur van 's Heilands bediening beílaat grooter verfchil bij diezelfde Kerkvaders, van welke eenigenhiervoor Hechts één , anderen twee jaar aannemen; terwijl EU S EB I U s (1 B. H. 10.) voor dien duur nog geen vier jaren
neemt. Men zie over den grond, op welken EU S E B I U S
hier zijne meening bouwt , V A L E S I U S (Libro 1. p. 67. fq.).
Deze verfcheidenheid van meeningen, welke nog uitvoeriger
zou kunnen opgegeven worden , vereisc'ht bij aanhaling groote
behoedzaamheid , omdat het 15de jaar van T TB E RI U S, het
782(íe van Rome, bij eenigen niet enkel de drie jaren bevat,
welke men nu gewoonlijk voor den duur van 'g Heilands bediening met veel waarfchijnlijkheid aanneemt, maar ook in
zich fluit dien tijd, die van het begin der prediking door
J 0 A N N E S zeer zeker verftreken is , tot op het dertigfle jaar
van J E z us. Zoo veel blijkt, dat er in de eeríle eeuwen
geene vaste tijdrekening aangaande 's Heilands leven beftond;
ja dat , hoe nader aan den leeftijd van JE z u s , des te grooter de onzekerheid was in het bepalen van den juisten tijd
van de geboorte en den dood des Heeren , omdat men geen
ander middel fcheen gekend te hebben , dan het Evangelisch
verhaal zelve , dat ieder op zijne wijze hiertoe verklaarde
en bezigde.
Eerst in het begin der vijfde eeuw heeft de Egyptifche
Monnik P A NO D OR US den grondlag gelegd tot de gewone
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jaartelling , volgens welke aangenomen wordt, dat j E z u s
geboren is op het laatst van het 43fte jaar der regering van
A U G U S T U s; zoodat het eerie jaar dier telling het 44í1e
is der regering van A u G U S T U s , of het jaar na Romes ílichting 754. Aan dezen voorganger !loot zich in de zesde eeuw
aan D I O NY S I U s Exiguus (in Cyclo Pafchali) , en bragt dns
deze telling tot de Lat jnen over, die naderhand, in de achte eeuw, in algemeen gebruik geraakte, en eindelijk de Paufelijke bekrachtiging verkreeg. Conf. V E N E M A, Hist. Eccl.
Vol. III. p. 17, 18. et Vol. IV. p. 650. verg. BRED I E, Woordenboek der Kerkelijke Gefchiedenis, op het woord D I o NY s I U S
de Kleine.
Zoo veel of liever zoo weinig is het gezag onzer zoogenoemde Dionyfraanfche jaartelling, omtrent welke, nog daarenboven, door de onderzoekingen der Geleerden het getuigenis
verfterkt wordt , dat zij niet geheel rigtig is. Conf. HE I N IC H EN, 1. 1. p. 38, en de Schrijvers door hem aangehaald,
die wij , indien wij dit noodig oordeelden , met nog anderen
ligtelijk konden vermeerderen. Is reeds het begin dier jaar
fout , dat nog eenigzins kan ontdekt worden, omdat-teling
P A N OD O R U S of D I O N Y s I u s daar niet alleen rekenen,
hoe zal men dan de fouten ontdekken, die zij begaan heb
bij hun alleen gaan? Of wat waarborgt, ons hier de on--ben
mogelijkheid hunner veelvuldige dwalingen, op zoo verren
affland van hetgeen zij berekenen'? Alles fleunt hier op gezag van Monniken, dat, om de waarheid te zeggen, bij mij
niet veel beteekent, in hunne berekeningen, voor welke zij
bij voorgangers geene hulp zochten, en ook niet veel vindean konden. De door hen reeds openbaar begane fout maakt
mij voor hun overig werk niet zeer geloovig. Deze opmerking zal te fade komen, zoo dikwijls men zal fiilítaan bij
he flarrekundige bewijs.
,r Intusfchen wil ik htin raden" (dit zijn woorden van
B. bl. XV.) „ inzonderheid ítil te flaan bij
„ het zoogenoemde fiarrekundige bewijs, hetwelk die Ge„ leerden mededeelen. Dit rust op vaste astronomifche berekeningen van de wisfeling der maan, ten gevolge waarvan
,, titgemaakt is, dat, daar 1 E ZU s zijn laatfte Pafcha op
„ den dag van zijn' dood — welke dag Donderdag avond be„ gon en Vrijdag avond eindigde — heeft gegeten, zulks in
„ let 'jaar 33 moet geffhied zijn , als zijnde het eenige,
VAN SENDEN,
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„ waarop onder al de jaren, die hier in aanmerking kunnen
komen, dat feest, volgens den ítand der maan, op wel„ gemelden weekdag heeft kunnen vallen." Ook hier is VAN
S E N D EN te ftellig of niet naauwkeurig in zijne uitdrukkin.
gen. De Lezer zal dit toeílemmen , als wij hem flechts opmerkzaam maken op het groote onderfcheid , hetwelk VAN
S E N DE N fchijnt voorbij te zien , dat er beflaat tusfchen de
zekere en naauwkeurige berekeningen der wisfelingen van de
maan en tusfchen de toepasfing dier berekeningen, als bewijs
voor 's mans ftelling. Tot voorbeeld diene een verfchil van
meeningen, dat, bij het toepasfen ook der naauwkeurigite
berekeningen, dadelijk in verlegenheid brengt. Wij zul
dit verfchil niet uit de lucht grijpen, maar het aanvoe.-len
ren zoo als het te vinden is. VA N S E N DEN (telt , met
S C H U T T E en anderen, dat j E z u s zijn laatfie Pafcha heeft
gehouden Donderdag, zijnde het begin van den 14den dag van
Ni fan , die met den volgenden avond, Vrijdags, eindigde,
(zie C. bl. 34. verg. S CH UT TE, Iiie D. bl. 231 volgg.)
Maar van dit gevoelen verfchillen zij, die (op wat grond,
doet hier niets af) voorgeven, dat j it z us het Pafcha daags
te voren heeft gegeten. Zoo is de 14de van Nifari die dag
der ,Toden, die Vrijdagavond begon en Zaturdag eindigde.
(Conf. KUiNoEL ad MATTH. XXVI: 17.) Nog een ander
gevoelen wordt voorgeftaan door a o C H A R T (Hiërozoic. Part.
I. Libr. II. C. L. pag. 557=-560), die met anderen fielt, dat
het Pafcha moest gegeten worden op het einde van den
14den en het begin van den 15den van Nifan. Hierdoor wordt
de 14de van Nifan die dag der .Toden, die Woensdagavond
begon en niet den volgenden dag eindigde. Zoo heeft men
reeds de drie gevallen, dat de I4de van Nifan in diezelfde
week verfchillend invalt. Hierdoor zal het kruisjaar niet het
jaar 33 worden, maar het jaar X blijven, hoe juist en naauwkeurig de berekeningen van de maan anders ook mogen wezen, zoo lang niet fiellig uitgewezen is, welk an deze drie
gevoelens alleen verdient te worden gevolgd.
Doch wij geven eens toe, dat het Pafeba moest gegeten
worden zoo als s c ;1 UT T E fielt, en dat dus de 14de van
Nifan in de week van 's Heilands dood gevallen is van Dortderdag tot Vrijdagavond , dan hechten wij nog niet veel op
dat zoogenoemde farrekundige bewijs. Van deze wijs van
betoogen kan de ongeletterde iets zien in de Tijdrekenk. Aan
kingen, R. IX. bl. 45-47. Het komt mij zon voor, (maar-meJ
-
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misfchien tast ik mis, en dan vraag ik nederig verfchooning) dat
al die berekeningen alleen terugleiden tot aanwijzing van elke
nieuwe en volle maan, zelfs tot het tijdflip, dat er nog geen
maan was. Die dienst, erken ik, doen ons deze naauwkeurige
en vastgaande berekeningen. Om dus in deze berekeningen
niet te ver terug te gaan, weet men uit zichzelve niet, hoe
vroeg of hoe laat men moet halte houden. Dit is reeds een
groot gebrek in dit ftarrekundige bewijs , maar dat men nog
over het hoofd kan zien , wanneer men het vergelijkt bij een
ander, hetwelk door het flarrekundige bewijs volflrekt niet
kan worden vermeden. Men legt, in het voeren van dit be.
wijs , tot grondflag der berekening die jaartelling, welke men
door het ftarrekundige bewijs tracht aan te bevelen. Neem
eens, .(want toch geheel rigtig is onze jaartelling niet) dat
P A N O D O R U S Of D I O N Y s I u s eenige jaren hebben voorbij
er meer hebben geteld dan er geweest zijn, dan-gezin,of
moet immers eerst bewezen worden , dat geene dezer fouten
heeft plaats gehad. Doet men dit niet, en redeneert men alsof
alles in orde is , dan is men immers , bij het toepasfen der
naauwkeuriglle berekeningen van de maan , in het grootfle
gevaar van grovelijk mis te tasten. Om te bewijzen , dat in
het jaar 1833 b. v. achttien eeuwen verloopen zijn federt
den dood des Heeren , berekent men zoo vele manen , als
men meent noodig te hebben , om te komen tot het jaar 33
dier jaartelling, hetwelk daarom nog niet is het eigenlijke
33fte jaar van 's Heilands ouderdom , waarom het ons alleen
te doen is. VAN SENDEN neme het mij niet kwalijk , dat
ik, bij al den eerbied, dien mij de naauwkeurigheid dier
maanberekenaars inboezemt, hun alle geloof opzeg, zoodra
zij voetfloots hunne berekeningen toepasfen op die manen,
welke wel in de Dionyfiaanfche jaartelling, maar daarom nog
niet aan den hemel op die bekende dagen hebben gefchenen.
Ik vrees voor den cirkel , die alle gezonde redenering en
naauwkeurige bewijsvoering onbarmhartig buitenfluit.

tfpodiktifche, d. i. boven alle bedenking verhevene be„ wijzen — zijn geenszins zoo volílrekt noodzakelijk, dat
„ men, van Wege het gebrek daaraan, eene belangrijke feestviering geheel zou moeten achterwege laten." Zie C. bl.
37. Wij ítemmen dit gaaf toe , indien men namelijk van de
noodzakelijkheid of ook aangelegenheid van zulk eene feestviering overtuigd is. Was v A N s e ND EN, en met hem eenige
„
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anderen op zijn voorflel , ii dit laatfile geval , dais heeft hij
wél gedaan met dit feest zelf te vieren, en aan anderen het
voorhel te doen. Doch daarbij had hij het moeten laten blij
voor het overige zijne flukken in het licht geven,-ven,
zonder iemands overtuiging in dezen gevoelig aan te tasten.
Het voorflel werd door de meesten zijner Medebroeders afgewezen, die voor zichzelven gegronde bezwaren hadden, en,
omdat zij geen feest wilden vieren, dat wel met de gebrekkige jaartelling , naar niet met eigene overtuiging ftrookt ,
een voorflel , dat toch wel aan hunne vrije keus verbleven
was , beantwoordden , door v A N s E N DE N alleen, met eenige
weinige navolgers, zulk een feest te laten vieren. Zijne rede
bewijst niet, dat men dusdoende-kaveling(C.b3741)
gezondigd heeft. Ook wij hebben toen feest gevierd, dat is
geen jaarfeest , ook geen eeuwfeest, maar feest , zoo als wij
hopen te vieren, zoo lang ons God daartoe in de gelegenheid
zal flehen. Allerminst hebben wij gedacht aan de viering van
de Goddelijke invoering des Christendorns in de wereld. Zoo
iets kwam , zoo als eenen leek het gezond verfland influisterde, bij het voorflel drie jaren te laat. Hij lettede op liet begin der prediking van liet Evangelie door J E z U S , als hetwelk
dan in aanmerking moest genomen worden. Misfchien is het
jaar 1901 voor zulk eene feestviering het gefchiktite, dat nu
kan komen. Doch dan zijn wij reeds van hier, volgens het
gewone lot der ílervelingen , maar,, hoop ik , in het deel
aan dat feest, dat niet over ééne eeuw loopt,-genotfchap
maar ontelbare eeuwen duurt , tot welks viering geene voor
zijn, en hetwelk tot geene kibbelarijen aanlei--flenodig
ding zal geven.

Met den wensch, dat ook ons beiden, niettegenilaande ons
tegenwoordig wetenfchappelijk verfchil, de vreugde van dat
feest in den Hemel voor eeuwig te beurt valle, eindig ik mijn
gefchrijf over dit onderwerp , hoop ik , voor altijd.

DE HAAN ALS LASTDIER BESCHOUWD.

liet lust mij, op een bas met hard gefpannen fnaren,
„ Door fellen wind gezweept , den aardbol om te varen."

Zoo zingt vader S w A N EN B U R G H en ik twijfel er fterk
aan, of wel velen zijner lezers in hun binnenfle ooit een' ge,

522

DE HAAN

lijken lust hebben befpeurd. En toch , zoo zonderling zijn
de nukken van het oogenblik, en toch heb ik, in navolging
van dat brutale genie, vóór eenigen tijd uitgeroepen,:
Het lust mij , op een' haan met ílerk gefpierde pennen,
Door eigen drift gezweept, het luchtruim door te rennen.
Van dien zonderlingen lust ben ik u rekenfchap fchuldig,
waarde lezer! Ik zal ze u geven.
Het heeft mij dan mogen te beurt vallen , in de Vaderland
Letteroefeningen een paar flukjes van mij geplaatst te-fche
zien, die ik als de eeríle kinderen mijner luimen liefheb. De
teerling is dan nu geworpen, de flagboom losgerukt; mijne
broze hulk dobbert op den letteroceaan, en zal er dobberen,
zoo lang mijne luim mij zal beheerfchen. Het heeft iets
zoets, iets onuitfprekelijk zoets, zijne gedachten aan anderen mede te deelen , vooral onder een' vorm, die ze niet aan
banden legt, en gedoogt ze te laten drijven als een vaartuig,
dat aan het fpel der winden is prijsgegeven. Maar dubbel gelukkig is de ílerveling, wien het gelukken mag, een ander
in het onfchuldige fpel zijner dartelende gedachten te doen
deelen, en nu en dan in zijn gemoed eene fprank te ontvonken van dat heilige vuur, dat, hoe diep ook onder de asch
verborgen , in ieders gemoed aanwezig is ; eene fprank van
den liefdegloed voor het fchoone en goede.
Geloof niet, waarde lezer, dat ik meen, dat mij dit ooit
gelukt is, of dat ik zelfs vertrouwen genoeg heb om te ge
dat het mij ooit gelukken zal. Maar dit moogt gij-loven,
gelooven, dat ik aan dien wensch het fireven naar een' fchitterenden werkkring, het jagen naar een handvol eer gaarne
ten offer breng.
Ik heb het nooit gezien, maar mij dunkt het moet al een
vreemd gezigt zijn, iemand met paar flinke fporen, fier op
een' haan gezeten, door de lucht te zien zweven. Weet
gij, hoe ik op dat Swanenburgfche denkbeeld gekomen ben,
waarde lezer? Mijn oudfle jongen, die voor zijne jaren allerlei zonderlinge vifioenen heeft, had op zijne lei een' dik
haan op hooge beenen gekrabbeld,-buikgen,lahz
met een' gefpoorden ruiter er op. Twat voert gj/ toch uit,
kleine fchelm ? zeide ik; laat zien! En wat doet me de ondeugd? Hij ziet mij meesmuilende met een paar fchalkfche
oogen aan , wijst met zijn' vinger op de juist niet fijn be-
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fnedene tronie van den nieuwmodifchen ruiter, en zegt met
een' kleinen blos (de jongen ziet er allerliefst uit): Dat

is papa.
Ik op een' haan ?; Ja, waarom niet? dacht ik. Het moet waarlijk eene alleraangenaamfte gewaarwording zijn, op zulk een'
zeldzamen gevleugelden klepper een luchtreisje te doen, het
gekrioel der menfchen met een' goeden Dollondskijker gade
te tlaan, en weérkeerig door de astronomisten met ingefpannen aandacht gadegeflagen te worden, bij donker weêr wat
lager te vliegen, en door eene venílerruit te kijken, hoe het
hier en daar van binnen geíleld is; zoodat ik, na overweging van dit alles , gerust meende te kunnen zeggen:
Het lust mij , op een' haan met forsch gefpierde pennen ,
Door eigen drift gezweept, het luchtruim door te rennen.
Weet gij , onder ons gezegd, waarde lezer, wat van die
theoretico-alectryonico-meteorologifche reize voor mij het
meest aanlokkelijks heeft ? Het is het aandachtwekkende.
Welk een opzien zoude het niet baren, zoo het mij gelukte,
mijne gewenschte hanenvlugt verwezenlijkt te zien! Mij dunkt
ik hoor er al een zeggen : 't Is eene potfierlijke vertooning;
een ander: Wat zit hij fcheef ter have! een derde : Hij zal
al fpoedig buitelen ; weér een ander: 't Is kwakzalverij , zin
bedrog , duivelskunßenarij , en wat niet al meer! Het critiferen is immers der menfchelijke natuur ingeweven; en wat
zal dan een onbekend fchrijver,, die op hanenvlerken, zon
genoeg, het zedelijk luchtruim doorklieft, niet al-derling
hooren? Dit critiekwekkende moet intusfchen, dunkt mij,
regt genoegelijk zijn ; maar het aangenaamíte van alles moet
dit zijn, dat het een of ander telescopisch zielsoog den ze.
delijken haanruiter voor eene luchtverheveling aanziet, hoeken
meet, afftanden berekent, zich in gisfingen verdiept, daarover aan talrijke vergaderingen zijn gevoelen mededeelt. Dit,
dit alles doet mij nog dllizendlnaal wenfchen:
-

0, mogt ik eelt' haan met forsch gefpierde pennen,
Door eigen drift gezweept , door 't ijle luchtruim rennen!
Er is eene zekere foort van menfchen, die nu en dan een'
aardigen inval hebben, en daardoor wel eens de lachfpieren
opwekken. Door dien zoeten oogst wordt hunne eigenliefde
zoo aangenaam gekitteld, dat zij nu altijd geestig en aardig
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willen zijn, nu eens door platte gezegden, dan eens ten koste
van anderen, foms zelfs ten koste van liet heilige. Als zij
zulk een' zet aan den man hebben gebragt, zien zij al de aan.
wezigen , een voor .een , potfierlijk aan , als om een' lach van
hunne lippen te oogflen. Valt die oogst fchraal uit , dan beginnen zij zelf het lachkpor, dat dan echter doorgaans zoo
kunstmatig wordt als dat in de Ti•eyfchutz. I-Iet zijn Jan Klaas fens uit de poppenkas. Een onnoozele boer gaapt hen aan en
grinnikt. Een •ander gaat, zonder hen op te merken, voorbij.
Trots mijn paradox hanenvlugt - verlangen, bid ik u,
waarde lezer, mij niet onder die lieden te rangfchikken;
en, om die bede te onderíleunen, wil ik trachten, in ge
ernst , den haan met u als lastdier te befchou--moedlijkn
wen. Vergun mij dan uwe aandacht te bepalen op de drie
volgende punten: I. De haan als haan befchouwd. 11. De
haan meer opzettelijk als lastdier befchouwd. III. De haan
befchouwd in betrekking tot zijnen ruiter,, zonder daarbij
in rekening te brengen de drukking des ruiters , als zullende
dit gedeelte in het tweede deel mijner rede meer bepaaldelijk
worden behandeld.
I. Naauwelijks verlaat de fchoonlokkige, rozevingerige
AURORA hare fponde, om in een bevallig gewaad, getooid
met de paarlen des uchtends, op haren gulden troon gezeten , de aanminnige bode te zijn van het briefchende vierfpan van den zonnegod , of ALE CT R Y ON verlaat met een'
wakkeren fprong zijnen bedauwden faapítok, en flapt met
een' bedachtzamen, ftatigen tred , het linkeroog naar boven
geflagen, over de geurige velden. Eensklaps fiaat hij flil.
Zich zijner krachten bewust , laat hij zijn ligchaam op den
regterpoot rusten. Zijn gelaat draagt de fporen van een
hoog gevoel van eigenwaarde. Hoe lang nog, dus fpreekt
hij, aan zingenot verflaafde ílerveling ! zult gij onder een
vunzig dek uwe beste ligchaamskrachten verronken? Hoe
lang nog zult gij het fchoone fchouwfpel van den blozen den uchtend aan den geestverdoovenden MORPIIEUS ten offer brengen? Ontwaak! Sla een blik om u! Alles is vol
leven. De fluijer van den nacht is van het zwerk wegge
dagende morgenrood geeft zelfs aan den on--vagd,enht
bezielden dauwdrup fchitterende glanfen. En de heer der
aarde flaapt ! Van alle bezielde wezens neemt het rede
geen deel aan den algemeenen juichtoon der natuur 1-lijke
Hij unapt, en gedoogt, dat het vogelenkoor hem in hek
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begroeten van den lagchenden P H O E B U S voorgaat ! Houdt
een zware arbeid van den verilrekenen dag hem aan zijn
leger geboeid ? Neen ! Zijne vezelen zijn verlamd , zijne
geestkracht is geweken. Door den tanenden glans van wal
luchters omfchenen , zocht hij liever in L Y A E U 9 den-mend
gloed eener gekunilelde vreugde , dan in het onvergelijkelijk fchouwfpel der gloeijende oosterkim de ongedwongene
opwellingen eener zinnelijke en zedelijke verrukking. Hij
flaapt; neen! als een nietige !laaf ligt de heer der aarde
door zijne zinnelijke driften aan zijn leger gekluisterd. Ontwaak, kortzigtig flerveling! Knellend zijn uwe boeijen.
Verbreek ze en wees vrij! De eenige ware vrijheid woont
in uw gemoed.
Ziedaar, waarde lezer, de gebrekkige fchets van het wel
Ik vlei mij , dat dezelve eeni--fprekndhagul!
germate vruchtbaar zal zijn geweest tot het onderzoek, dat
wij ons in het eerfte deel onzer rede voorfielden. De rede
toch is het evenbeeld der ziel. Bij menfchen moge deze
ftelling aan menigvuldige uitzondering onderhevig zijn, ja
men moge er vinden, wier rede het volkomene tegenbeeld
is van hun gemoed, bij dieren, veel min bij het hanenge
is iets dergelijks mij nooit voorgekomen ; en gij zult-flacht,
mij dus, hoop ik, vergunnen, in mijn' ALE CT R Y ON
een deftig, ijverig, wakker wijsgeer te zien, die met mannenmoed de gebreken der menfchen bellrijdt : en hiermede
achten wij het eerfte deel onzer rede afgehandeld.
II. Niet min gewigtig, zeggen wij liever oneindig ge
haan als lastdier te befchouwen, en-wigter,shdn
zulks in drie opzigten: Eerjielijk, omdat de haan zeld.
zaam als zoodanig befchouwd is; ten tweede, omdat die
befchouwing ons leidt tot geheel nieuwe befpiegelingen;
ten derde , omdat die befpiegelingen ons den weg banen tot
het derde deel onzer rede.
Alvorens echter tot de behandeling van deze punten over
te gaan, vraag ik u verfchooning, waarde lezer, voor eene
onnaauwkeurigheid, waaraan ik mij in het eerfie deel mijner rede heb fchuldig gemaakt. Het is deze, dat ik onder de epitheta van A L E C T R Y 0 N het voornaamste heb ver
Hij is niet Hechts wijsgeer; hij is erotisch wijsgeer. -getn.
Het is phyfiek onmogelijk, dat een haan op zijnen rug een
gefpoord menfchelijk ruiter door de lucht voert. Vergun
mij , waarde lezer, dit als een axioma op den voorgrond
Kk
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te hellen. llieruit volgt , dat mijn zonderlinge wensch ,
phyfek befchouwd, eene dwaasheid is, en dat, zoo fchrijver dezes van dien potfierlijken lust geen' behoorlijken zedelijken uitleg kan geven, zijn lezer hem met het volte
regt voor een' kwast in folio kan houden. Ik kan juist
niet zeggen, dat die weidfche titel voor mij veel aanlokkelijks heeft, en daarom wil ik mijn uiterfle best doen, mij
denzelven onwaardig te maken.
Ieder heeft zijn flokpaardje , zegt het fpreekwoord , en
ik zie niet in, waarom ik mijn flokpaardje niet niet een'
haan zoude n ogen verwisfelen. Wij zagen reeds , dat de
haan allerbeminnelijkfle hoedanigheden heeft. Hij is erotisch wijsgeer, en flaat als zoodanig eene wijsbegeerte voor,
die in eene reine liefde voor alwat goed en fchoon is de
magtige drijfveer zoekt van alle betamelijk menfchelijk flreven; die het zich dus ten doel fielt, dien liefdegloed op
te wekken, om daardoor den geest een' rusteloozen prikkel te geven tot het zoeken der waarheid, waar zij door
dwaalbegrippen en vooroordeelen is beneveld, een' krach
om zich daarboven te verheffen, een' moe -tigenfporla,
beteugeling van kwade en de ontwik--digenhlprto
keling van betere hartstogten. Op zulk een alectryonisch
Rokpaardje nu rond te rijden, daaruit nu en dan een wel
te lokken, dat of ons eigen, of eens-fprekndul
anders gemoed in beweging brengt, de ondeugd doet ver
deugd beminnen , en dit alles onder een' vorm,-foeijn,d
even zonderling en vreemd als de vertooning van een' gefpoo;d' haanruiter in de lucht; -- de zucht, om dit verlangen te bevredíigen , zal toch , hoop ik, niet door u misprezen worden, waarde lezerl
Maar, zult gij misfchien zeggen, zulk een' togs vind ik
gevaarlijk. Er zullen er misfchien zijn, die meenen, dat
uw onfchuldig gefchrijf tegen hen gerigt is , die uwe bedoelingen zullen miskennen, gif in plaats van honig uit
uwe woorden zullen zuigen, in een opzettelijk verdicht ik een
werkelijk beflaand perfoon zullen zoeken en meenen te vinden.
Ja, lieve lezer, dat zou waarlijk regt jammer zijn en
mij fpijten, meer dan ik u zeggen kan. Maar wilt gij mij
eene dienst bewijzen, eene onberekenbaar groote dienst?
Zeg dan, zoo het u ooit mogt ter oore komen, dat er ergens iemand is , die zulk eene verkeerde opvatting had ;
zeg hem dan, dat ik niet weet een' vijand te hebben, al-

52

ALS LASTUIER BESCHOUWD.

thans fubjectief er geen heb; dat ik niemand wil noch ooit
heb willen kwetfen ; dat Ik de menfchen lief heb , máar een'
afkeer heb van hunne gebreken, en wel in de eerfte plaats
an mijne eigene dat ik niemand zijne talenten benijd,
maar het vaderland gelukkig reken in derzelver bezit; en
dat ik, op grond van dit alles, met een weemoedig verlan.
gen het tijdtip te gemoet zie, dat mijne gedroomde hanen
zal verwezenlijken.
-vlugt
En hiermede acht ik het eerfle flak van het tweede deel
mijner rede ten einde gebragt ; offchoon ik, bij nader inzien, bemerk, dat ik niets of weinig gezegd heb van hetgeen ik beloofd had te zullen zeggen. Daar dit echter
meermalen gefchiedt, en onder den dekmantel eener fier
achteloosheid gerust kan fchuilen , reken ik het over--lijke
bodig, daarvoor uwe toegevendheid in te roepen.
2. Langzamerhand heb ik mij met het denkbeeld mijner
gevleugelde haanreize zoo gemeenzaam gemaakt , dat er
oogenblikken zijn, waarin ik mij, met een ernflig peinzend
gelaat, in gemoede verbeeld, door de bovenlucht te zwieren.
Wat hebben fporen toch een uitgebreid nut 1 Pas krijg
ik het een of ander denkbeeld, of ik druk de fijngetande
radertjes door de opperhuid van mijnen klepper. Mijn haan
;

zegt kekerekeu- keu -keu -keu-keu (*). Fluks die woorden

in mijn alectryonisch lexicon , dat ik mij al vast vervaardigd
heb, opgezocht, en ik vind mij overilroomd met een' vloed
van wijsgeerige redeneringen. Daaruit volgt dan befpiegeling op befpiegeling, en ik zeide dus niet ten onregte,
dat de onderhavige befchouwing leidde tot geheel nieuwe
befpiegelingen.
Èene derzelven nogtans is onafhankelijk van mijne fporen,
en ik wil u dezelve dan ook afzonderlijk mededeelen.
Eens, toen ik mij in mijne verbeelding zoo zachtkens op de
bonte pennen van mijnen ALE C T R Y ON door het luchtruim
liet zweven, en mij regt behagelijk, met al de gemakker
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lijke achteloosheid van een'. ervaren ruiter, op den adem van
een zacht westewindje liet voorwaarts drijven , niets kwaads
vermoedende , ontwaar ik in de verte eene kleine flip. 't
Zal eon arend of havik zijn, denk ik, of zoo iets, en maak
mij tot eene krachtdadige tegenweer gereed. Het komt al
nader en nader. Wat drommel zou die lange, fchrale ,
fpichtige figuur toch zijn? zeg ik tot mijzelven. 't Zal
ME R CUR I U S toch niet wezen ? Nooit in mijn leven heb
ik iets dergelijks gezien. Het is nog ongeveer driehonderd
adelaars wiekßagen van mij af. Ik neem mijn' kijker, en
rigt dien , zoo goed en zoo kwaad als dit op zulk eene
Hyralaya- hoogte gaat. Verbeeld u, waarde lezer, mijne
verbazing! Dat had ik waarlijk zelfs in den droom niet
vermoed. Daar fpanfeert nu inderdaad eene menfchelijke figuur, even als ik op een' haan., door de lucht, die mij
met een' langen kijker gadeflaat en regelregt op mij aanvliegt. Lieve hemel! zal dan zelfs een vliegend erotisch
filozoof in de bovenlucht niet ongemoeid zijn? roep ik uit.
lntusfchen wordt de zaak ern(ig. Reeds hoor ik het wel
keu-keu-keu van het ros van mijn-fprekndg u
evenbeeld. Ik, niet mis, geef mijn haan de fporen, en
fnel met haviksfnelheid de verfchijning te gemoet. Middelerwijl jaagt mijn boezem van angst. Wat zal dat toch
geven, als wij onverhoopt eens handgemeen worden? Houd
af, gil ik, houd af! op zij! linksch! ik zal regtsch gaan.
Ik bid u, de lucht is immers ruim genoeg voor twee. Houd
af! Toom uwen haan in; ik zal het den mijnen doen. Anders vliegen de dieren elkander aan, en wij buitelen jammerlijk naar beneden.. — Dat werkt gelukkig. De man wijkt
af, fnelt mij voorbij, zwenkt, ik zwenk insgelijks , en ,
na nog eenige malen, telkens met enger vleugelplooi, om
:elkander te zijn rondgedraaid , vliegen wij rustig naast elkander. Ons geheele gefprek zou u zeker te lang vallen,
waarde lezer! Het zal genoeg zijn u te zeggen, dat hij,
door zijn' kijker misleid, mij voor een' havik had aangezien. Verder zijn wij overeengekomen, elkander niet in
den weg te vliegen, geene roofvogels we@rzijds op elkander af te zenden , en elkander in allen opzigte ongemoeid
te laten. Wij zijn in de beste vriendfchap gefcheiden. Ja,
ik heb zelfs een paar Engelfche haanfporen (*) van hem
(*) Wel te onderfcheiden van haanruiterfporen.
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ten gefchenke

gekregen, om allerlei ontuig, dat

daarbo^

ven rondzwiert, in toom te houden, waarvan ik echter niet
dan tot zelfverdediging gebruik denk te maken. Waarlijk,
ons onderhoud was alleraángenaamst.
Door de herinnering dier zeldzame ontmoeting ben ik in_
derdaad vergeten, dat ik eene verhandeling fchrijf, en verzoek
u dus vriendelijk, waarde lezer, dit laatst afgehandelde als
het tweede ftuk van het tweede deel derzelve te befchouwen, en mij het laatíte ftuk te fchenken. Staat gij mij
zulks toe?
De Lezer. Zeer gaarne.
Ik. 0, als alle lezers en hoorders zoo toegevend waren als gij , hoe menige bange druppel zweet werd er dan
niet gefpaard !
III. Zoo zijn wij dan eindelijk, na veel hoofdbrekens,
tot het derde deel onzer rede genaderd, waarin wij nog,
ten flotte, den haan moeten befchouwen met betrekking tot
zijnen ruiter.
Ik heb nu eenmaal van het fplitfen in drieën genoeg, en
zal hetzelve dus maar zonder zulk eene kunstmatige verdee-

ling

zoeken

ten

einde te brengen. Wie kent

de verwenfching

van BEL L AM Y niet, als hij, van de korfetten fprekende, den juist niet malfchen wensch laat hooren:
„ Mogt zij, die deze dwaze pracht
„ In 't nuffig brein heeft uitgedacht,
,, Tot uiraf, in PLUTO'S hof een gloeijend harnas dragen !"
Met evenveel regt geloof ik te kunnen wenfchen, poëtisch
evenwel, zonder het daarom juist zoo boos te meenen:
Mogt hij, die tot een vaste wet

't In

drie

verdeelen

heeft gezet,

Tot llraf,, in PLUTO'S hof een' gloênden drietand dragen!
't Is waar, een knellend keursje doet in onze, aan de kun
vormen der natuur ontwende, oogen de flanke hou--ítaloze
ding eener jonge fchoone fierlijk uitkomen, vooral als nog
een ander fabrikaat uit de Parij/che modejournalen een erger
deficit kunstmatig aanvult. Maar men befchouwe een-lijk
der antieken tegen zulk eene fpinnekopsf guur ! Grooter

)30

DE iteAty

contrast kan men zich bijna niet voorflellen. En, wat het
ergfle is, onze nufjes kennen grens noch maat. Eenmaal
hangende aan het vooroordeel, dat een dun middeltje een
der grootfte fieraden van eene vrouw is, nemen zij alle
hulpmiddelen der mechanica te baat, om zich in te pennen, en meenen zich nu wonder wel te hebben uitgefloofd,
als zij daarheen trippelen , alsof de kleine fleentjes eijeren waren.
Niet minder erg maakt het een groot aantal onzer rede
Aan het verdeelen in drieën is geen einde, en zij-nars.
meenen het toonbeeld van een redekunflig fink te hebben
daargeleld, als zij hunne gedachten regt netjes in de knel
zulk een zedelijk keurslijf hebben ge--lendboijva
plooid. En wat zijn er de gevolgen van? Zij zijn even
treurig als die, welke voor onze jeugdige fchoonen uit hun
modezucht voortvloeijen. De bevallige natuurlijke los -ne
beweging gaat verloren, het volfappige droogt op,-heidr
het ligchaam kwijnt, de vloeijende voortgang verandert in
een flootend getrippel als op een eijerenplaveifel. — Ik
hoorde eens een' rijken Edammer kaasboer, die op Beekhui
zen bij een zachtvlietend beekje fond, zeer naïf aanvoeren,
dat het jammer was, dat al dat water zoo liep; dat men
hier en daar huisjes en polderdijken moest aanleggen; dat
dan aan al dat onbandig geloop wel een einde zou komen
dat men het water zoo zijn' zin niet moest laten, en dergelijke fraaije redeneringen meer. Ach ! dacht ik bij mij .
zelven, hoe menig ontluikend genie wordt niet in zijne vaart
door al die kunstfluisjes en polderdijken bekneld en gefluit,
en van een kronkelend dartelend beekje in eene flaande floot
herfchapen! En was dit nog alles ! Maar bij de trapswijze
vorming van den menfchelijken geest, die, zal zij eenmaal
als een majestueuze Rin-íiroom daarheen vloeijen, door beken en kleinere íiroomen moet worden gevoed, is het te
voorzien, dat door de bedijking en befluizing der kleinere
vloeden ook de grootere, door gemis aan voedende fappen,
zullen verzanden. Welk een gelukkig tijdvak voor den waterilaat zal dat zijn! Gelukkig, dat de beoefening der clasfieke oudheid ons de natuur in al den milden luister van
haar ongedwongen íchoon doet aanfchouwen ; dat zij ons
heldere en onuitputtelijke bronnen ontfluit, waaruit wij,
als tegengift tegen fchoolsch pedantisme, onzen dorst naar
ware fchoonhcden kunnen lesfchen ; dat zij ons de onge-
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dwongene, bevallige bewegingen doet zien van den men.
fchelijken geest, als hij , in geene flaaffche banden geflagen, gevoediterd wordt door een natuurlijk fchoon, dat nog
niet door de boeijen eener fchrale kunst omklemd werd
en ontluisterd!
Niet te onregt dan vermaant ons Nedrlands puikdichter,
B I L D E R í71J K (*) , naar dien gulden morgenftond te vliegen,
en, zoo hij er al de voorwaarde aan verbindt, om het op
eigene wieken te doen , wraak het daarom , bid ik u, toch
niet in den jongen fchrijver, dat hij het eerst eens op ha.
nenwieken wil beproeven. Is mijne vlugt nu nog te dartel, te vurig; wees gerust, waarde lezer! Ieder dag worden wij een dagje ouder, en ik zie reeds in het verfchiet,
hoe- wij zoetfappig en bezadigd als in de roef eener vader
zullen zitten te keuvelen. Laat mij dan-landfchetrkui
nu nog ongetoord eenige luchtfprongen doen, al vindt gij
ze wat hansworfterig. Zelfs eene poppenkas zou een middel
kunnen zijn tot volksbefchaving, als de verborgene fpeelman het opregt meende , en minder om zijne beurs dan om
zijne toefchouwers dacht , de poppen mogen er dan zoo potfierlijk uitzien als zij willen. Een marionettenfpel, waarvan de Venus Urania de koordjes houdt, zoude wonderen
kunnen doen. Maar wie gevoelt hier niet zijn volflagen onvermogen ? Het zijn alle flechts mislukte proeven; het is
een oneindig ftreven naar een fchoon doel , dat nimmer volkomen bereikbaar is. Het zou daarom echter verkeerd zijn,
het aanflonds op te geven. Hetgeen men nimmer volkomen
bereiken kan, kan men allengs trachten te naderen, even als
de afymptoot de hyperbool ; en gelukt dit flechts eenigermate, dan laat zich daaruit gemakkelijk afleiden, dat de betrekking tusfchen den ruiter en zijnen erotifchen klepper hoe
langs zoo inniger moet worden.
Maar misfchien zegt gij met een gefronst voorhoofd: wild
zang, valsch vernuft; en reeds het bloote vermoeden, dat
die woorden van uwe lippen zouden kunnen vloeijen, doet
mij fidderend affcheid van u nemen. Vaarwel dan , waar
lezer! Als de Redactie het goedvindt, zien wij elkander-de
fpoedig weder.
X.
-

(*) In zijne Vermaking. Oorfpronkelijkheid.
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LIZABETH CROMWELL, Gemalin des Engelfchen Protectors, onderfcheidde zich door overdrevene fpaarzaamheid.
In de geheime Gefchiedenis van het Hof van ) A C 0 B U S
DEN I, uit bijzondere berigten zamengefleld , vindt men de
volgende trekken:
Toen zij te Londen kwam, zonden haar de dweepers aller
eetwaren, als Westfaalfche hammen, osfentongen,-hande
brandewijn, roodewign , confituren enz. , ten einde haar de
uitgaven In de Itad te befparen. De vrouw Protectrice vond
het echter nog voordeeliger, al deze lekkernijen te gelde
te maken, en Iiet dezelve, ten meesten prijze, flukswijze
weér verkoopen.
Hare kleeding was zoo eenvoudig, dat dezelve nagenoeg
niet die harer dienstmaagd overeenkwam.
Zij hield twee of drie koeijen in St. James-Park , en leide
eene melkerij In het paleis van Whitehall aan ; zij maakte
boter, en bij de Hofdames werd van niets, dan van de boter der vrouw Protectrice , gefproken. Verfcheidene jonge
Dames van rang arbeidden in die melkerij. Niet verre van
daar had zij een gebouw ingerigt voor fpinnen en weven,
waarin de dochters der Ministers arbeidden. Zij was ook
voornemens eene brouwerij aan te leggen, dewijl haar de
Londenfche wijze van bierbrouwen niet geviel; naardien echter toen der tijd een drank bijval vond, morgendauw genoemd, zijnde eet, zeer goedkoop fcharrebier, gaf zij daar
voorkeur, en voerde het ten Hove in.
-ande
Toen de Protector eens, bij een huifelijk middagmaal, op
het nageregt een' finaasappel verlangde , zeide Mistresf C R 0 MW E L L , dat, daar deze een' halven íluiver kostte, zij dien
niet konde geven. Met dit antwoord moest zich het Opperhoofd der Britfche Staten vergenoegen! Voor het avond
liet de vrouw Protectrice gemeenlijk eijeren en derge--etn
lijke kleinigheden opdisfchen.
Alzoo kon zelfs CROMWELL , die den moed en dc kracht
bezat, om de plaats eens wettigen Konings te bekleeden, niet
eens een' ordentelijken maaltijd bekomen, en hond onder
de pantofTel zijner huisvrouwe!
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OORSPRONG VAN DEN EERSTEN APRIL, ALS FEESTDAG
DER GEKKEN.

(Volgens de Jahrbücher für Religion-, Kirchen -

und Sehulwefen.)

Op den Rijksdag te 4ugsburg (1530), waar van de Duitfche Natie het bijffaan van Turkije en veel gelds gevraagd
werd, waar men Godsdiensttwisten beflechten en nog veel
meer, dat niet tot Rand kwam, doen wilde, zou ook het
Muntwezen in orde worden gebragt. Maar, van wege zoo
veel en velerlei andere zaken, konde of wilde men daar niet
aan toe komen, maar bepaalde er een' bijzonderen dag voor,
een' Muntdag, en wel den eergen April. Deze dag nu werd
het doel van vele en groote fpeculatiën. Maar — de eer
er werd van geen Munt of Muntdag-tleAprivfchn,
verder gefproken. Al de fpeculanten, die op dien dag hunne
berekeningen gebouwd hadden, werden nu, als gefopte gekken, befpot; en zoo werd de eerfle April alom vermaard,
als — feestdag der gekken!
GEVAARLIJK BILJARTSPEL TE PARIJS.

Ik was nooit te Parijs geweest, en bevond er mij finds een
paar dagen. Ik begaf mij naar het Palais -Royal, hetwelk men
mij, als, voor een jong mensch , het merkwaardigfie gedeelte
der clad, befchreven had. Reeds meer dan een uur bewonderde ik aldaar alles , wat hetzelve bevat, toen een welgekleed man van een inneinend voorkomen mij naderde, en mij
den naasten weg naar zekere firaat vroeg. „ Gij zijt kwalijk
geadresfeerd, Mijnheer l" antwoordde ik; „ ik ben hier een
vreemdeling." — „ Ik ook," hernam hij ; „ en, dewijl het
geval ons elkander doet ontmoeten, fiel ik u voor, den avond
te zamen te fluten." Verblijd, iemand te ontmoeten, met
wien ik konde praten , in eene flad, waar ik niemand kende,
nam ik den welkomen voorlag gereedelijk aan. Wij wandel
poos te zamen. Al pratende, kwamen wij op-denog
liet biljartfpel. „ Dat is mnijne geliefkoosde uitfpanning,"
zeide ik. „ En de mijne ," hernam hij; „ en Ik durf zeg
dat ik in dit fpel nog al flerk ben." Hij beg mij eene-gen,
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partij voor, die ik aannam. Wij traden een koffijhuis binnen,
en vonden er twee biljarts. Het eene was bezet, het andere
nog vrij. Wij fpeelden. Ik floeg hem volkomen, en hij verloor en betaalde het gelag. „ Ik geef het u gewonnen ,"
zeide mijn onbekende vriend op eene verpligtende wijze; „gij
zijt flerker dan ik." Wij wendden ons thans naar het andere
biljart , om de fpelers gade te flaan ; en ik moet bekennen ,
dat ik fier was op de behaalde overwinning op eenen zoo bekwamen medèdinger. Een der beide fpelers, waarbij wij flonden, was zwakker dan zijne partij , en mijn medgezel ver
zich een- en andermaal, hem te railleren over zijn-orlafde
fpel. „ Ik wed om twee louis d'or ," zeide hij tot hein , „dat
gij dien bal niet maakt." (Hij had niets te doen, dan te
üooten.) De fpeler wedde, en won. Mijn vriend fcheen zeer
gevoelig voor zijn verlies, en zeide, dat hij zich wel fchadeloos
Rellen zou. De gelegenheid deed zich weldra voor. Dezelfde
perfoon had een' wisfen flag te slaan; het kon niet misfen;
de bal had eene fellige kans ; het was fchier onmogelijk te
verliezen. Mijn vriend had evenwel de ftoutheid van te wedden, dat hij hem niet zou maken. „ Ik wed van ja!" riep
ik. — „ Om hoe veel ?" — „ Zoo veel gij wilt." — „ Vijftien louis d'or ?" — „ Het zij zoo !" Het geld wordt op tafel
gelegd. De man fpeelt, en — hij floot, voorbedachtelijk, zoo
averegtsch, of liever zoo behendig, dat hij, in plaats van
den bal te maken, denzelven in den zak fpeelt. — Ik ver
mij , zeer verítoord van met vijftien louis d'or de-wijder
eer van het gewonnen gelag te hebben betaald. Den volgende morgen ontmoette ik mijnen vreemdeling gearmd met denzelfden Mijnheer, voor wien ik gewed had, en die he.m toen
volítrekt onbekend fcheen te zijn.

DE HELD DEZER EEUW.

„ Mjvsv &á s

" —

HOIH.

Hij komt, hij komt, gereed den fouten ftrijd te wagen;
Zijn blik vlamt vonk en vuur; zijn breede fchouders fchragen
Een' last van wetenfchap , door jaren vlijts vergaard ;
De £cherpgepunte pen is in zijn vuist een zwaard;
Hij ftraft den vijand flraks , die hem vermetel hoonde ;
Geen vorst in 't letterrijk , dien hij niet ligt onttroonde.
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Ziet gij dat vurig oog, dat voorhoofd rondgewelfd ,
Die hand met inkt beklad, die hand, die eeuwig delft
In 't lang vergeten oude, om 't nieuwe dáár te ontdekken,
En uit dat oud en nieuw iets nieuws weêr af te trekken?
7,.iet gij dien trotfchen lach, waarmeé mijn held u groet,
Wanneer op 't letterveld zijn blik u foms ontmoet?
Die lach is 't vonnis , onherroep'lijk uitgefproken;
Geen weêrfpraak baat hier; hem, ja hem zal 't offer rooken ;
Hem fiert de lauwer; gij , buig u in 't vunze ftof,
En voel u zalig, fehenkt hij u een greintje lof!
IIij flijgt den fpreekftoel op; men hoort geen adem glippen
Wat oog en ooren heeft , hangt zwijgend aan zijn lippen;
Hij ziet de breede fchaar met zelfbehagen aan;
Wie zou de orakeltaal , wanneer hij fpreekt , weêrllaan ?
Nu ftroomt de lof hein toe; hij acht naauw op die hulde ;
Regtmatig neemt hij 't deel; 't is pligt , dien men vervulde;
Gelauwerd treedt hij af, en ieder wijkt op zij' ;
Wie is mijn' held gelijk, wie is zoo groot als hij ?
Maar wee u , wen zijn wrok , in fellen gloed aan 't blaken,
Gelijk een brandend woud, met knett'rend vlammenflaken,
Alwat hein tegenítaat tot puin en asch verteert !
Mijn held kent geen genaê ; hij is , o beef! geleerd.
Geleerd — wat vreeslijk woord, waarbij ik steeds verbleekte!
Geleerd — geen noodgebed, dat ooit zijn hart doorweekte !
Geleerd, — een koning dus, die wet noch pligt erkent,
U voor zijn' wagen fpant en naar zijn luimen ment !
Waagt gij uw eigen regt, uw krachten te doen gelden,
Dan. roept hij 't hulpvolk zaam. Ontvlied de lettervelden !
Hij werpt zijn bommen uit, gevuld met Grieksch vernuft;
Wat in de boeken fleekt , vergeten , half vermuft,
Roept hij in 't bloedig veld; 't zijn noten, verzen, glosfen,
Waarmeé hij u befchiet , gevulde donderbosfen,
Die klat'ren door de lucht, en, raakt de kogel niet,
De damp Rijgt toch omhoog, zoodat ge elkaar niet ziet.
Nu barst hij feller los — uw werk zucht in zijn klaauwen;
Hij fcheurt de bladen fluk; zijne aders zwellen, blaauwen
Door 't opgeperíle bloed , dat naar zijn voorhoofd dringt,
Terwijl de vonk der wraak uit bel zijne oogen fpringt ;
Geen volzin wordt gefpaard , geen denkbeeld vindt genade....
Werp, werp u knielend neér! — maar ach! 't is reeds te fpade
Daar grijpt mijn held wer toe; thans gaapt uw open graf;
Hij , de onmensch! maakt , in zijn Kr uk/c, n deerlijk af!
-

536

DE HELD DEZER EEUW.

Nu droogt hij 't druipend zweet, na zulk een zegepralen;
Hij veegt zijn fchrijfpen uit, vermoeid van door te halen;
De fchuif lende adder, die in d' inktpot kronk'lend fist,
Duikt naar beneden — maar mijn held rijst op, en mist
Zijn prooi, die nadert, nooit !.... Ontvlugt, ontvlugt zijn handen,
Of zing, als ik, zijn' lof; dan toont hij Rechts de tanden.

Rotterdam,
in de Negentiende Eeuw.

MARIA,
OF
HET HERBERGSMEISJE.

(Verhaal.)
Wie is die rampzaalge, wier flarende blik
Getuigt van verterende fmarte?
Zij weent niet, maar zucht toch zoo bang en zoo zwaar;
Zij klaagt niet, maar toch zegt haar zwijgen zoo klaar,
Wat kommer zij draagt in haar harte !
Zij vergt ons geen deernis; zij fineekt ons geen gift;
Niets fchijnt aan de droeve te ontbreken,
Schoon 't bulderend weér ook haar lompen doorjaag',
De honger haar borst en haar wangen doorknaag',
Die daaglijks al doodfcher verbleeken.
En echter, vóór kort nog, was d' arme Marie
't Geluk op het voorhoofd te lezen;
reiziger
tuigt het, (nooit trok hij voorbij)
De
Geen meisje zoo aardig, geen meisje zoo blij,
Als 't meisje uit de herberg voordezen.
Haar minzame coefpraak °bekoorde eiken gast;
Het welkom fprak Reeds uit haarblikken:
Hare onfchuld vermoedde noch list noch gevaar;
Bij nacht noch in nood werd zij vreeze gewaar,
Wie huiveren mogten of fchrikken.
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Zij hinde, en de heuglijke dag was bepaald,
Die menige maagd haar benijdde;
Maar Fredrik was valsch en loszinnig, en zij,
Die beter hem kenden, verklaarden, dat hij
Geen man was voor haar, die hij vrijde.
't Was herfst, en íiikdonker en ak'lig de nacht,
En zwanger van huilende vlagen.
Twee gasten nog zaten bij 't knappende vuur,,
En luisterden zwijgend, in 't nachtelijk uur,
Naar 't woén van den wind, met behagen.
Hoe prettig," fprak de een, „in den hoek van den haard
Naar 't fluiten der winden te hooren 1" —
„ Wien lust nu een eenzame togt naar de abdij ?" —
„ Mijn moed ," hernam de ander, „ 'k beken u dat vrij ,
Ging bij zulk een waagftuk verloren!
„ Mij dunkt, ik zou, bleek en een' fchoolknaap gelijk,
Van 't ritf'lende klimop reeds ijzen;
'k Zag zeker de fchim van den kloostervoogd ftaan,
Wier grimmige blik mij met fidd'ring zou flaan:
Dit weér doet de dooden verrijzen !" —
Ik wed om een maal, dat Maria het waagt l" —
„ Zoo wed en verlies! Ik wil zweren,
Dat, kgmt flechts een lakenfche koe op haar af,
Ze een fpook waant te zien , dat verrees uit het graf,
En gillend weér huiswaarts zal keeren." —
Indien zij 't beroep op haar' moed ons vergunt,
Dan win ik; het kan mij niet falen;
Maria zal 't wagen : een muts zij de prijs,
Een tak van den vlierboom het fprekend bewijs,
Dat ze ons uit den zijgang zal halen l"
Met vrolijken moed was Maria bereid,
Terfond zich op weg te begeven.
De nacht was ítikdonker, de wind loeide fel,
En zweepte de wolken, in 't huilen, zoo fnel:
Geen vrees, maar de kou deed haar beven.
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Langs 't pad, haar bekend, ijlt zij heem naar het woud,
Waar 't klooster de rukvlagen tartte;
Zij naakte de poort en gevoelde geen vrees,
Hoe eenzaam en woest ook de bouwval verrees,
Wiens fchaduw den nacht nog verzwartte.
Geen klank treft haar oor, dan de loeijende form,
Die bindten en pijlers doet kraken;
Zij Rapt over puinen, met distels begroeid,
Terwijl zij vooruit door den zijgang zich fpoeit ,
Waarlangs zij den vlierboom zal naken.
Zij naakt hem verblijd, en treedt haastiglijk toe,
Rukt ijlings een' tak naar beneden.....
Daar dringt haar een menschlijke ftem in 't gehoor;
Zij toeft, en zij fpitst nu het luisterend oor:
Thans trillen, voor 't eerst, haar de leden.
Een windvlaag verheft zich, en giert door het loof;
Zij luistert — geen klank wordt vernomen :
De windvlaag houdt op, en nu wordt het haar bang;
Zij hoort een gefchuifel , aan 't eind' van den gang,
En ƒtappen , die nader haar komen.
Schier ademloos, poogt zij zich achter een zuil
Te bergen met wagg'lende fchreden :
De maan treedt hervoor, en, van uit hare wijk,
Wat ziet zij ! — twee roovers ; zij torfchen een lijk ,
En nad'ren met fluipende treden.
Toen Rolde Maria het bloed om het hart:
De ftormwind verhefte zich weder;
Hij ligtte den jongsten der fchelmen den hoed,
En wierp dien de fidd'rende maagd voor den voet:
Thans zonk zij , als uitgeput, neder.

„ Vervloekt zij de hoed !" riep hij uit. —„ Eerst het lijk;
Den hoed kunt ge daarna wei vinden."
Zij nad'ren haar digt — zij gaan verder; en zij,
Zij grijpt nu den hoed, en vliegt weg van de abdij :
De vrees gaf haar vleugels der winden.
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Daar fluift zij verwilderd ter kamer weer in
En flaarde verwezen near buiten;
Nu droeg zij den fcbrik en zichzelve niet meer;
Onmagtig en uitgeput zeeg zij ter neer;
Geen woord, ja geen klank kon zij uiten.
En eer zij berigt van hetgeen haar weérvoer
Met fidd'rende lippen kon geven,
Daar ziet zij .... wat ijskou vertlijft haar het bloed!
Daar ziet zij , o God ! in des moordenaars hoed
Den naam van haar' minnaar gefehreven ! ... .
Niet ver van de abdij toont een kruis u de plek,
Waar Fredrik de doodflraf moest lijden.
De dorpeling ziet het met huivering (laan ;
Geen reiziger, die niet een' zucht of een' traan
Aan de arme Maria zal wijden.
Naar het Engelsch van $ o v T I-I E Y.

J.
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DE SPREEKZAAL.

Een' man van hoogverheven. (tand ,
Van grooten naam en klein verítand ,
Was zijne woning veel te klein;
Er moest alzoo een nieuwe zijn,
En niets voldeed er aan zijn' eisch,
Dat niet geleek naar een paleis.
Men vond er mede een ruim falon,
Waar men en club vergad'ren kon,
En, tot des redenaars gerief,
Een trotfche fpreektloel zich verhief.
Onze edelman, die, fchaars bij kas,
Meest flordig in 't betalen was,
Sprak dus den baas van 't werkvolk aan:
„ Ga eens op die catheder flaan,
„ Spreek d' een' of and'ren volzin uit,
„ Dan toets ik hier het fiemgeluid."
De baas, offchoon geen Cicero,
Was bij de band en ver van blob;
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Hij hemt en kucht een reis of vier,
En fpreekt met waardigheid en zwier:
Wij, die In uwe dienst, Mijnheer,
„ Uwe orders rekenen tot eer;
„ Die Reeds, in 't zweet van 't aangezigt ,
Volijv'rig zijn in werk en pligt;
Wij fmeeken, dat het u behaag',
„ Om ons te dienen op de vraag,
„ Wanneer het loon, voor ons bepaald,
„ Door u zal worden afbetaald."
De hoorder, die geheel niet rap
Met bravo's was of handgeklap,
Riep driftig uit: „ Houd op maar! — lof
„ Verdient uw item, maar niet de fiof"
G. H. NAGEL.

DE PRINS EN DE ARME VROUW.

Eene arme vrouw,, een goede ziel,
Kwam tot den Prins, en bad met fmarte,
Den zoon, die in de loting viel,
Toch niet te ontrukken aan haar harte.
De Vorst, meéwarig van gemoed,
Doch tevens van manhaftig bloed,
Spreekt: „ Stel u, goede vrouw, tevreden!
Ik mag niet letten op uw beden:
Soldaten heeft de Staat van doen ,
En -- is 't geen land van goed fatfoen Y
Ik zelf, fchoon Prins, ben ook foldaat....:
De Hoof herneemt met drift: „ Wat praat!
Gij leerdet ook niets aérs aan 't Hof;
Mijn zoon is fnijder, met verlof!"

BIJ HET ZIEN VAN EEN GESCHILDERD BLOEMSTUK.

Floe toov'rend komt natuur ons hier als in 't gemoet!
Wat overheerlijk waas ! wat fchitterende gloed!"
Riep Bluf, in dichterlijk verrukken.
Ik zweeg, maar hechtte een fchrift er aan,
Waarop, in proza , dit vermaan :

Men wordt verzocht hier niets te plukken.

MENGELWERK.
VERHANDELING ,

OVER
DEN SMAAK VOOR IIET NATIONALE.

Door
F. S Dl E E R. (*)

in deze vergadering tegenwoordig
E r zal wel niemand erkennen
en toeflemmen

zal , dat
zijn , die niet gaarne
het eene eere is, Nederlander te zijn. Ik zeg Neder
,, in dien zin, waarin onze Vaderen het waren -lander ,
en waarin tinij het federt ruim drie jaren zijn. Onze Va
verwierven zich een' grooten, heerlijken naam. Hun--dern
ne dapperheid, hunne kloekzinnigheid, hunne vroomheid
en hunne vollaarding deden hen door Europa bewonderen. God zij er voor gedankt, dat de laatfte drie jaren
bewezen hebben, dat het kroost nog het onverbasterde
bloed door de aderen vloeit, en dat, wanneer meineed,
oproer, verraad, list, dweepzucht , en wat niet al, za
om ons te verdelgen, terwijl Bondgenooten-menfpa,
ons verlaten, ja zelfs met geweld ons erf ons willen betwisten , dat dan de Nederlander nog , als van ouds ,
palftaat, en, met het oog op God, zich om zijnen dier
Vorst fehaart, ten einde zijne aangerande regten-baren
manmoedig te verdedigen. Dat dit alles gefchied is, behoeft geen betoog; en dat onze Natie daardoor bij vreemden in derzelver fchatting gerezen is , ja dat zij , in zekeren zin, de bewondering van Europa verworven heeft,
hiervoor pleiten de onwraakbaarfie bewijzen. Meerma
hoorde ik zulks uit den mond van vreemdelingen, en-len
(*) Uitgefproken in de Rotterdamfehe Afdeeling der Maatfchapplj TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN, den 15 Jan. 1834.
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daaronder van dezulken , wier oordeel onzer Natie niet
onverfchillig kan zijn ; en het deed mij het harte goed ,
wanneer ik , door dezulken , de vaderlandsliefde onzer
Natie hoorde roemen en bewonderen; wanneer ik , door
hen , dit plekje gronds hoorde prijzen , als de dam ,
waartegen de ítroom van losbandigheid en van val:chen
vrijheidszin was gefluit ; als de rots , op welke de wocdende golven der omwenteling en des oproers zijn afgefluit. Doch zoo zeer mij , als Nederlander deze lof
zeer moest ik het bejammeren, wan--fpraktecld,zo
neer men mij zeide , dat men zich niet genoeg verwon
dat bij een Volk, hetwelk zoo veel vader-dernko,
toonde te bezitten, en bij hetwelk zulk een-landsief
nationale geest fcheen te heerfchen , onder vele klasfeni,
zoo weinig fmaak voor het Nationale gevonden werd.
Ik trachtte dit tegen te fprel en ; doch men wecrleide
mij door vobrbeelden. „ Uwe groote lieden rusten niet "
werd mij eenmaal te gemoet gevoerd , „ vóór dat zij
„ Franfche, Engelfche , Zwitfer fche of andere vreemde
„ Onderwijzers of Onderwijzeresfen voor hunne kinde„ ren hebben. Dat men zulks in Rusland doet , waar
de befchaving zich nog Heeds in eenen flaat van ont„ wikkeling bevindt , dit is Gene noodzakelijkheid ; maar
„ hier zijn die dingen onnoodig : men kent hier alles
zoo goed als ergens." Op eenen anderen tijd maakte
men mij opmerkzaam op dat aantal iileníchen , hetwelk ,
fchoon geborene lbollanders, echter behagen fchept, om,
door houding , kleeding , fpraak en gebaren , ja zelfs in
hunnen huifelijken kring , door het nadoen van allerlei
vreemde gewoonten , hunnen eigenen landaard te verzaken, en liever de nabootfers fchijnen te wezen van Engel/ehen y Franfchen • Duitfchers , ja Belgen enz. , dan
te vertoonen , wat zij toch eigenlijk zijn. Meer dan eens
fpralc men mij over de heerfchende zucht , om fchier
in alles vreemdelingen voor te trekken, en in Fabrijken, Handel , Letteren, en zelfs in de fchoone Kun
bijna niets goed te vinden , dat geenen vreemden-ftien,
flempel draagt , of niet door vreemden wordt aangebo,
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den , daargefleld of vertoond. Men betuigde mij over dit
alles zijne verwondering omtrent een Volk , hetwelk zoo
vele nationale verdienflen bezit , en men keurde dit gebrek aan finaak voor liet Nationale ten hoogfte af.
Ik ontken niet , M. II. , dat dit een en ander mij menigmalen ftof tot nadenken gaf. Ik had zoo gaarne gewenscht, de befchuldiging wegens gebrek aan fmaak voor
liet Nationale, op goede gronden, geheel te kunnen weg
toen mij dit niet gelukte , trachtte ik mij--redn;
zelven op te dringen , dat de zaak flechts omtrent minder belangrijke dingen waar , en derhalve niet zeer gewigtig was. Doch , hoe meer ik doordacht, des te meer
werd ik overtuigd, dat de befchuldiging waar en belangrijk was ; en ik oordeelde het eindelijk niet ongepast , om , in eene vergadering als deze , dit onderwerp
te behandelen. Vergunt mij dan uwe aandacht, wanneer
ik u, eer/lelijk, bewijze, dat er waarlijk in ons Vader
meer bijzonder in de koopfIeden en onder de-land,e
zoogenaamde hoogere klasfe , gebrek aan finaak voor het
Nationale beftaat; ten tweede, de oorzaken daarvan met
u naípore; ten derde, er de gevolgen van aanwijze; oir ,
ten flotte, eenige wenken te geven, elke, mijns inziens,
tot verbetering , zoo al niet tot herílel , leiden kunnen.
I. Wanneer ik van finaak voor het Nationale fpreek,
dan zal ik wel niet noodig hebben, mijnen G. H. te
herinneren, dat dit hemelsbreed verfchilt van nationalen
finaak. Deze laatfle toch is die finaak , welke bij een
Volk , als zoodanig , heerscht ; terwijl finaak voor het
Nationale, in mijne fchatting, de zucht is voor de voort
grond en van de na--brengflvad chen
tionale nijverheid en geestontwikkeling. Ixet zoude bij
een Volk nationale fmaak kunnen zijn, om g'eenen fmaak,
hoe ook genaamd , voor het Nationale te bezitten. Van
eene andere zijde, echter, bedoel ik ook geese zoodanige partijdigheid voor het Nationale, welke alles doet
minachten, wat van vreemden oorfprong, en flechts dat
laat goedkeuren , wat van nationale herkomst is.-gen
Ik fpreek over zoodanig oenen fmaak voor het NatioL12
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nale, welke vreemde verdienften gereedelijk erkent, maar
het eigen Vaderland te veel bemint en hoogacht, om
dc inlandfche voortbrengfeien niet voor te trekken, wanneer dezelve met vreemde gelijk {taan , ja zelfs aan het
nationale voortbrengfel eenige voorkeur geeft, al is het
ook iets minder , dan het vreemde ; ten deele, ja , uit
vaderlandsliefde, maar voornamelijk om daardoor den
lust en de eerzucht van onzen eigenen landaard op te
wekken, en in flaat te
om niet vreemden te
wedijveren.
a. Wanneer wij nu, in de eerfle plaats, onderzoeken, of er zoodanige finaak beftaat voor onze fabrijk
dan geloof ik volmondig neen te mogen ant--waren,
woorden. Wanneer wij eenvoudiglijk het oog flaan op
de kleedingftoffen : Franfche , Engelfche en Duitfche
lakens, Franfche en Engel/die katoenen, linnens, en
wat dies meer zij, worden op den duur gebruikt; en
onze inlandfche fabrijken zijn, althans wat de fijne Poorten van dit alles betreft, bijna geheel te gronde gegaan. Men zal mij tegenwerpen, dat dit alles buitens
veel goedkooper en fraaijer vervaardigd wordt.-landszo
Maar, indien dit ook als volkomen waar zij aan te
nemen, hetgeen ik niet geloof, dan vraag ik, waaraan
dit is toe te fchr;jven ? En het antwoord is: omdat
onze inlandfche fabrijken geen debiet genoeg vinden.
Wij weten het immers toch, dat eenmaal de zijden
ons land den roem hadden van het-fluweabrijknv
beste produkt van dien aard uit geheel Europa voort te
brengen. Immers is het niet te ontkennen, dat Utrechtfche en Leid/ehe lakens, om derzelver deugdzaamheid
en fraaiheid, beroemd waren, en dat onze weverijen
de goedkeuring van geheel ons werelddeel wegdroegen.
Doch , naauwelijks bragten vreemden ons hunne produkten, of wij ontvingen die met gretigheid; en de
hoogere ftanden lieten het veelal aan den boerenffand over,
om zich, tot kleeding, van inlandfche (loffen te bedienen.
Zoo werkten wij zelve mede, om vreemden aan te moe
onze eigene fabrijken te ontmoedigen ; en de-digen,

{teilen

,
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namen zelve van de bonte weeffels , welke door onze
dames, bij voorkeur, gebruikt en aan inlandsch fabrikaat voorgetrolzken worden, mogen mede getuigen van
het gebrek aan fmaak voor het Nationale, hetwelk te
dezen bij ons beflaat,; daar men veelal bij voorkeur
vreemde ftoffen verlangt, en zich verbeeldt, of door
vreemdelingen laat vertellen, dat zoo iets in Nederland
niet kan voortgebragt worden. Het is er intusfchen verre af, dat ik het verval van vele onzer fabrijken enkel
en alleen aan deze oorzaak zoude willen toefchrijven ;
maar ik durf toch gerust beweren , dat , wanneer wik
door daden toonen, zelve geenen prijs op de voortbreng=
felen van ons eigen land te ftellen, men het aan vreern=
den niet euvel kan duiden , dat zij er zich ílechts noode van bedienen willen , en dat zij ons eigen voorbeeld
aanhalen, om de meerdere voortreffelijkheid hunner voort
nijverheid tegen ons te bewijzen. — Ik-brengflva
vraag het met vertrouwen, en met diep gevoel voor de
eer van Hollander te wezen: „ In welk land kan men
zich op meer uitvindingen van allerlei aard beroemen?
Toont mij den grond, die, in evenredigheid van grootte
en bevolking tot den onzen , zoo veel Geniën voort
veel nijverheid ontwikkelde, en zich zoo-bragt,zo
gunftig onderfcheidde !"
Inderdaad, M. H. , ons Vaderland verdient onze liefde ; en het genie en de voortbrengfelen onzer eigene landgenooten zijti waardig, dat men fmaak voor het Nationale bezit. Voorwaar ! het papier, hetwelk onze fabrijken vervaardigen, behoeft geenen ,Engelfchen naam
in het watermerk, om voortreffelijk te zijn ; de zeep
behoeft Engelfche teekeningetjes noch Bristolfche lettermerken, om haren roem te Raven; en de noodzakelijkheid, om van dergelijke kunstjes gebruik te maken,
ten einde zich het inlandfche debiet te verzekeren, toont,
aan de eene zijde, de waarde van ons eigen fabrikaat,
maar, aan den anderen kant, ook de zucht voor het
vreemde , en het ongelukkige vooroordeel , dat bij zoo
velen onzer landgenooten beftaat. Het zoude niet moei-
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jelijl vallen, nog een aantal waren op te ibonn ien, wa,r..
omtrent dc Hollandfehe fabrijkcn bij buitenlanders den
roem bezitten van dezelve het best te vervaardigen ; terwijl de fabrikanten ondertusfchen genoodzaakt zijn., hijn
voortbrengfelen van Erg cliche, Frarafclec of 1)uit--ne
fche merken te voorzien , ten einde binnenslands eettig
debiet te kunnen verwerven. Maar ik mag de grenzen
niet overfehrijden, welke uwe aandacht naij voorf, chrijft;
en ik geloof, dat, door het bereids aangevoerde, ge
ni bewezen zal zijn,, dat , onder de oorzaken-noegza
van den minderen bloei onzer fabrijken , het gebrek
aan fmaak voor liet Nationale ecne aanzienlijke plaats
bekleedt.
b. Doch, welligt vindt men in den handel eenen
meerderen finaak voor hetgeen nationaal is. Wij willen
trachten kortelijk na te fporen•, vat hiervan zij.. ` annner ik intusfchen van finaak voor het Nationale in den
handel fpreek , dan gevoelt gij dadelijk , dat ik hier niet
de waren , waarin handel gedreven wordt, bedoelen kan.
Want te willen, dat men den handel enkel en alleen
tot nationale voortbrengfelen bepaalde, z oude hetzelfde wezen, als te willen , dat er geen handel beflond.
Ook bedoel ik er niet mede den wensch, of liever den
Tinaak, om geld te winnen: aan dezen laatíten toch
is. nergens gebrek. En indien het verlangen , om rijk
te worden, finaak voor het Nationale kon geheeten worden, dan is er wel geen twijfel aan, of onze Natie
;oogt als. een voorbeeld van zoodanigen finaak aangehhaald worden. Ik heb hier liet oog op geheel iets anders. Ik bedoel inrigtingen en perfonen voor den handel.
Onze Voorvaders hadden den roem van , als handelaars , voor geent ter wereld te behoeven te wijken; en
wie , die Hechts ecnigzins niet de Geschiedenis des Vaderlands bekend is , zal niet gereedelijk toetlennnen , dat
de Nederland/die handel eenmaal dien van alle Natiën
overtrof? Dezelve deed fchatten hcr;vaarts vlocijen ,
waarvan de overb%ffclen Hechts ons nog in ílaat flellen , om onder de \Tolken van Europa den rang te be-
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kleeden , welken wij inhouden , en om aan Vaderlam
en Vorst die offers te brengen , welke in de laatlfie drie
jaren gebragt zijn. Onze Vaderen hadden inrigtingcn
daargeíteld, om den nationalen handel te gerijven en te
helpen: hunne Gilden b. v. van vcríchillende foorte.i
van werklieden , hunne Veemen en wat dies meer zij ,
waren hun de waarborgen , dat de handel altoos bekwame handen vond , om zich , tegen een vastgeífeld en
bepaald loon , te doen helpen door menfchen , die, aan
orde en wetten verbonden en onder een ureng toevoorzigt geplaatst, verantwoordelijk en altoos te vinden waren. IIet is er intusfchen verre van daan, dat ik aan
deze inrigtingen alleen den voorfpoed. van onzen vroegeren handel zoude willen tocfchrijven , of dat ik dezelve , als voor den tegenwoordigen tijd en de tegen
berekend , zoude willen doen-wordigemflanh
voorkomen. Maar, als nationale inrigtingen befchouwd,
hadden zij eene hooge waarde , welke toenmaals erkend
en door de proef bevestigd is. En als zoodanig waren dezelve immers te wijzigen en met den gang der
zaken in verband te brengen geweest ; en alsdan immers konde men er hetzelfde nut van getrokken heb
hetwelk onze Voorvaderen er van trokken. Dit-ben,
echter
niet gefchied. Men heeft gemeend , al die
is
inrigtingen , aan onze Natie eigen , den bodem te moe
voornamelijk op grond, dat die bij vreeni--teniíla,
den niet beflonden , en derhalve ook alhier niet behoor
te beflaan. Ik herhaal het : ik ben verre van de-den
nationale inrigtingen onzer Vaderen volmaakt te keuren ;
maar de vernietiging van alles, wat zij hebben daargefield, zal ook wel niet te prijzen wezen, en getuigt
althans luide, dat ook hierin tinaak voor het Nationale
ontbreekt. — En even ditzelfde is het geval ten opzigte van perfonen. Ten allen tijde had men hier te
lande, ook in den handel , vreemdelingen noodig; en
niemand, der zake kundig , zal ontkennen , dat men
van dezelve veel partij trok. Doch uien liet er onze
knappe jonge lieden niet voor achterflaan , zoo veel te
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nmInder, omdat het bewezen was, en nog dagelijks door
de ondervinding bewezen wordt, dat onzen landaard bijzonder de gave eigen is , om vreemde talen gemakkelijk en volmaakt te leeren fpreken en fchrijvep. Geen
wonder was het intusfchen , dat men van alle zijden vreemdelingen naar dit gezegend plekje gronds
zag heenfiroomen, om er fortuin te maken. Doch,
dat men thans geene floombooten of Diligences ziet
aankomen , zonder er vreemdelingen op te vinden , wier
plaatfen op verfchillende kantoren gereed zijn , terwijl onze eigene landskinderen ledig Ioopen , of niet
dan met moeite eene plaats als kopijïst aan den lesfenaar verkrijgen kunnen ; dit verfchijnfel is in den tegenwoordigen tijd maar al te algemeen , en pleit zekerlijk niet voor het beflaan van fmaak voor het Nationale,
maar veeleer voor gebrek aan denzelven. Het is toch
wereldkundig genoeg, dat onze Hollandfche jonge lieden voor geene vreemde in bondige knapheid en vlugheid behoeven onder te doen. Wanneer wij zoo ftiraks
het oog op de gevolgen van het gebrek aan fmaak voor
liet Nationale vestigen zullen , zal ik op dit onderwerp
nog even met u terugkomen. Thans ga ik over tot
het onderzoek naar een ander punt, namelijk ; in hoe
verre wij ' ook in het vak der Letterkunde over gebrek
aan finaak voor het Nationale te klagen hebben.
c. Wanneer men Benen boekwinkel van de mode, of
Gene leesbibliotheek , welke gezocht en beklant is , binnentreedt , dan zoude men inderdaad al een' zeer ongunfligen dunk van onze Letterkunde moeten opvatten; want men vindt er overvloed van Franfche, Engelfche en Hoogduitfche werken, nmitsgaders van ver
maar oorfpronkelijk Hollandfche wei--talingedrzv,
nige, omdat die niet in den finaak vallen. Wanneer
men ondertusfchen weet , dat de kern der beste Franfche Schrijvers, zoo wel in proza als in poëzij, in onze taal is overgebragt; dat onze eigene landgenooten
P 0 P E , YOUNG , BYRON , CU wie niet al, derzelver zangen in onze taal leerden zingen, terwijl L 0 C-
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RE, H U bI E, GIBBON en bijna al de beste Engelfche Auteuren in onze taal zijn overgezet ; wanneer men
weet,datGÖTHE, WIELAND, SCHILLER, JEAN
PAUL, CLAUDIUS, KÖRNER, ja zelfs de onílerfelijke Dichter K L 0 P S T 0 C K en de diepdenkende H E ER E N, door bekwame mannen, in onze eigene taal tot
ons fpreken : dan weet men te gelijk, dat het niet aan
de Hollandfche taal haperen zoude, indien in dezelve
geene oorfpronkelijke werken in proza en poëzij gefchreven waren; en het blijkt dan tevens , dat er Geniën genoeg in ons Vaderland zijn , aan welke het opíl eilen
van oorfpronkelijke ftukken wél moet zijn toevertrouwd.
Zoodanigen toch, wier kunde, fmaak , geleerdheid en
genie hun de vertaling van werken , als de opgenoemde , toeftaat , zijn voorzeker regt gefchikt , om. Hol
echt Hollandfche produkten te leveren. Doch,-landfche,
ik behoef hier niet bij gevolgtrekking te redeneren. Of
hebben CATS, VONDEL, DE DECKER • HOOFT,
HUGO DE G R 0 O T niet reeds vóór honderd en tweehonderd jaren doen zien, wat onze taal is, en hoe gemakkelijk groote Geniën er zich in kunnen uitdrukken ,
om de wereld te helpen verlichten ? Waren die allen:
dan niet reeds toen de flonkerflerren, die over ons Vaderland hun licht deden ftralen, opdat hetzelve zich van
daar over geheel Euíropa zoude verfpreiden ? De tijd
zoude n ij te kort fchieten , indien ik hier , op dit fpoor
voortgaande , den luister onzer Hollandfehe oorfpronkelijkheid wilde doen in het oog vallen. Men zoude
mij misfchien tegenwerpen , dat die oude Schrijvers ,
met al derzelver verdienílen, niet gefchikt zijn voor
den tegenwoordigen tijd. Ik moet het ronduit belijden ,
dat deze zwarigheid bij mij geene kracht ter wereld bezitten zoude; maar al konde dezelve eenig gewigt in
mijne fchatting behouden, ik zoude dat gewigt niet vreezen. De tegenwoordige eeuw zoude mij voor het ver
Schrijvers van de vroegere wel fchadeloos ílel--liesdr
len. Of fchreef en dichtte de Benige B I L D E R D Ij K
niet in onzen tijd? Schonken de gevoelige , godvruch-
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tige en Christelijke BE LLADIV, FBITII cn VAN ALLt E N derzelver heerlijke zangen niet aan o;ixeaa leef
Hield de vaderlandfche lier van den groeten ii E L--tijd?
az ER s niet de ooren van liet tegenwoordige gelacht gekluisterd ? Zong de beminnelijke N t L ik S T n. A S z niet
in de laatíle jaren? En wanneer wij op die menigte
Schrijvers zien, welke in gebonden of ongebonden ffijl,
in verfchillenden vorm , in otaderícheidene vakken onze
eeuw en ons Vaderland hebben trachten te verlichten ;
wanneer ik LoosjEs, A. DEKEN en L. WOLFF
noem; wanneer ik (om tot reeds overledenen mij te bepalen) de verfchillende werken van v A N it A M r 1. SVELD, ENGELBERTS, MARTINET, STUART,

en zoo vele anderen aanwijs , -- dan voorzeker zal men van zelf gevoelen, dat wij eerie eigene, Nederlartdfche, Hollandfehe echt vaderlandfche
Letterkunde bezitten, en geenszins de toevlugt behoeven te nemen tot vreemden , om iets goeds te vinden;
maar integendeel, dat vreemden zelfs bij ons veel voor
vonden, en zij menig gefchrilt, uit ons Va--treflijks
derland herkomIlig , om deszelfs degelijkheids.. of fchoonheids-wil , in hunne taal ovcrbragten. Waarom , vanwaar dan die finaak voor al, wat vreemd is'? lk wil.
hier niet fpreken van zoodanigen, die beweren , dat in onze
taal niets goeds kava gefchreven worden , of die een vers
in dezelve voor ondragelijk houden ; terwijl , naar hunne
meening , alleen de Duitfche of Fran/eke taal , en vol
anderen wederom de Engel/eire, iets goeds kunnen-gens
opleveren. Ik heb echter enkele zoodanige wezens ontmoet ,
en daaronder dezulke , die meenden al zeer geleerd te zijn.
Ik heb hun vooroordeel en hunne onkunde beklaagd, en
wil u met dergelijke beoordeelaars niet ophouden. Maar,
hoe veel menfchen treffen wij niet aan, welke met onze
Hollandfehe , onze vaderlandfche Schrijvers en Dichters
fchier geheel onbekend zijn, en zich flechts ophouden
met het lezen der vertalingen , waarvan onze boekwinkels zoo ruirnfchoots voorzien zijn ! Hoe velen zijn
B ORGAR

,

OVER DEN SDIAAK VQOR lIET NATIONALE.

J)I

niet van - gevoelen , dat een origineel Hotundsch werk
hoogstvervelend is en zijn moet ! Zoo noemt men onzen vaderlandfchen zedemeester c A T S plomp , boersch
en ongefchikt voor lieden van den befchaafden fland;
V 0 N 1) E L ouder\vetsch en onverftaanbaar ; zou vetooideelt men vaak al de gelchriftcn van n r L D E 1; n II Ic ,
als afkomíiig van tenen donmperriddcr; zoo legt men
F' EI T H te groots gevoeligheid , ja dweeperij te laste;
zoo noemt men de werken en vaderlandèhe Romans van
L O os J E s droog en vervelend ; terwijl men der gecstige en vernuftige \v o L r F en D L K L N te groote burgerlijklkeid en langwijli;hciel aantijgt, menigmalen niisfchien zonder dezelve niet de vereischte oplettend- en
onpartij.cliglaeid gelezen te hebben., ja welligt zonder dezelve eens te kennen. Zoo noemt men fonts onze geleerden•
de opzamelaars en zamenvoegers van. hetgene in. andere
talen goeds is gefclíreven. Maar naauwelijks verfchenen
de werken van AUGUST LArONTAINE, SPIND
-LEw,MARONTEL,PIGAUTLEBIZUN,
W A L T E R S C 0 T T en van zoo vele anderen, of men viel
er op aan, alsof ons eigen Vaderland niets- goeds oir
leverde ; terwijl de werken der zoogenaamde Duitfche
Wijsgecren , de veelal verderfelijke fchriften uit het ligt zinnige Frankrijk , of de overdrevene voortbrengfelen
van verhitte Engelf»hc hcrfenen , als zoo vele orakelen ;
werden geroemd. IIet is er verre af, M. H. , dat ik
het zoude willen of zelfs mogen laken, dat men ook
gaarne wil kennen , wat bij anderen voorkomt. Maar
is het goed te noemen , dat men den fchat , dien men
zelf bezit , de paarlen, welke ons eigendom zijn•, bij
onopgemerkt liggen laat, dezelve der moeite des op--na
rapens niet waardig acht , of zelfs van zich werpt , om
het klatergoud of de , vaak valfche, fteenen van anderen te bewonderen ? En is dit overeen te brengen met
den fmaak voor het Nationale ? Is juist daardoor niet
veel goeds en lof olijks in onze nationale zeden en ge
verloren gegaan ? Zijn daardoor niet geheel-wonte
verderfelijke , en aan onze Natie vreemde , grondflellin-
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gen op onzen bodem overgebragt ? Maar ik heb , naar
ik meen, genoeg gezegd, om te voldingen, dat ook
in de Letterkunde, in ons Vaderland, niet die fmaak
voor het Nationale be(laat , welken men mogt wenfchen;
en ik meen, als in het voorbijgaan en kortelijk, te heb
aangetoond, dat onze Letterkunde althans dien fmaak-ben
voor het Nationale ruimfchoots verdient.
d. De Letterkunde voert mij van zelf,, immers zeer
geleidelijk , naar het gebied der fchoone Kun(len , naar
als 't ware, den natuurlijken over--demalhtTon,
gang kan gezegd worden daar te ítellen , en ik door
verdienftelijke Dichters en Schrijvers, waaronder zoo velen, die met roem voor het tooneel gearbeid hebben,
als ongemerkt daar heen geleid worde. Het valt niet
te ontkennen, dat ook hier, met betrekking tot den
fmaak voor het Nationale , zeer veel te wenfchen overig blijft. Immers wanneer men op ons Hollandsch
tooneel de ílukken vertoont van v 0 N D Z L V A N w I NTER, VAN BIERKEN, NOMSZ, ja zelfs wanneer
men de vertalingen van Franfche en Engelfche treurfpelen, door onze beste Dichters in gefpierde Nederlandfche verzen overgebragt, ter voorftelling heeft aangekondigd, dan zijn veelal onze fchouwburgen fchaars bezocht, ja zelfs dikwijls ledig; en het is voornamelijk
bij het fpelen van vaak platte en hoogst gebrekkige
vertalingen van Duitfche ftukken, dat de Hollandfche
tooneelvertooningen nu en dan bezocht worden. Maar
naauwelijks heeft een Fransch tooneelgezelfchap de hoop
en het uitzigt doen geboren worden op de tentoonfpreiding van deszelfs talenten , of dagen en weken te voren
zijn reeds alle plaatfen befproken, en de, voor vader
onze moedertale meest--landfchetovrign
al veel te ruime , zalen zijn alsdan veel te klein. Voorzeker, indien deze vreemdelingen ons de heerlijke (lukken van hunne landgenooten vertoonden; indien zij ons
vergastten op de meesterlijke voortbrengfelen van R ACINE, CORNEILLE, MOLIÈRE en anderen, wij
zouden ons hierover minder te verwonderen hebben. En
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mogt dan ook de fmaak voor het Nationale hierdoor
niet te bewijzen zijn, de fmaak voor het verhevene en
waarlijk fchoone zoude er voorzeker door aangekweekt
worden, alzoo welligt ook het gevoel voor het verhevene , hetwelk in onze eigene moedertaal te vinden is ,
er door worden aangewakkerd of bevorderd. Maar het
is er verre van af, dat zoodanige Rukken door die
Franfche tooneelgezelfchappen worden vertoond! Het
zijn de vertellingen van Moeder de Gans , welke zij ons
voorfiellen; en de gefchiedenisfen van klein Duimpje,
1lsfchepoefter, Blaauwbaard en dergelijke, de gevallen
van eenen Ekjier, van eenen Barbier, van eenen ouden
Dansmeester,, of iets foortgelijks , maken de hoofdonderwerpen hunner tooneelmatige kunflenarij uit! Ja, de ellendigfle , morfigfte dusgenaamde haudevilles worden
vaak met geestdrift toegejuicht ! Gelukkig nog , wanneer geene oproerige , zoogenaamd vrijzinnige , ftukken
de verbeelding verwilderen , en de leus geven tot oproer
en verraad! Gelukkig nog, wanneer geene zedelooze
of profane voorftellingen, waarin men den Duivel (*)
eene hoofdrol doet fpelen, jeugdige harten bederven, of
het vooroordeel wettigen , hetwelk bij fommigen tegen den
fchouwburg beftaat ! Wanneer ik deze aanmerking maak,
bedoel ik intusfchen geenszins, iemand, wien dan ook ,.
het genoegen te betwisten , hetwelk hij bij de voorflellingen der Franfche tooneelgezelfchappen fmaakt , wanneer ze voor het overige deugd noch goede zeden kwetfen. Ik verlang ílechts , dat de fmaak voor dezelve den
fmaak voor het Nationale niet verdringe. Ik wensch
slechts, dat het behagen, hetwelk men er in fchept,
dienstbaar moge gemaakt worden aan nationale pogingen,
om aan dien fmaak, op eene denzelven veredelende wijze, te voldoen. Zoodanige Hollanders toch, die de
verdienflen hunner eigene landgenooten niet kunnen hoo(*) Robert le Diable, b. v., waarin men zich niet ontziet
eene opwekking der dooden voor te dellen , en vertooningen
aanregt, welke aan de laagfle zinnelijkheid grenzen.
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ren prijzen, zonder gemelijkheid te verraden, en den genen , die hen prijst , van wanfmaak te befchuldigen
zoodanige IIollanders , die de gebreken , welke hun bij
vreemden onwederlegbaar worden aangetoond, befchouwd
willen hebben als de fchaduwen , welke in een fchoorl
fchilderftuk onmisbaar zijn , zullen hier wel niet tegen
zijn. Tegen hun vooroordeel zouden redene--wordig
ringen ook niet baten ; en gave God , dat dusdanige
Ilollánders niet beflonden ! Men zal mij intusfchen te
gemoet voeren , dat de meeste der opgenoemde flukken. Opera's of zoogenaamde Zangfpelen zijn en er
bijvoegen, dat men daar om geene andere reden gaat ,
dan om de muzijk. IIet is er verre van af,, dat ik
op eenigerhande wijze den fmaak voor de muzijk ,
die heerlijke kunst , zoude willen misbillijken. Integendeel , ik juich denzelven van ganfcher harte toe ;
maar is het dan onmogelijk, om goede Zangfpelen in
onze eigene taal te vervaardigen ? De genomene proeven hebben immers het tegendeel geleerd; de Opéra,
door eenets V A N L n N N E r vervaardigd en door eenen
VAN B It E E, alsmede die door eenen TEN C n T E
gecomponeerd , ftrekken hiervan ten bewijze. Wanneer men onze Hollanders er toe aanmoedigde en hunne
pogingen oonderl'ceunen wilde, gelijk men het die der Frau/apen doet , zouden wij dan geene nationale Zangfpelen
kunnen bezitten? En indien ook R o S S I N i, s P o Fl R,
A U B n a, en wie ik meer zoude kunnen noemen , derzelver gelijken nog alhier niet kunnen vinden , en men ,
met het hoogíle regt , de voortbrengfelen van derzelver
muzikaal genie wenscht te hooren , dan mag men toch
immers vragen , waarom men geene vadeilandfche ílukken , in onze eigene taal, op die muzijk zoude kunnen
vervaardigen , en dezelve door onze eigene landgenooten
laten uitvoeren ? Ik erken het gaarne , dat de Franfchen
bij uitnemendheid geíchikt zijn, om de firaks aangeduide
flukken uit te voeren. FIet is zoo, dat zij bij voor
te Verkiezen zijn , om als Duimpjes , Blaauwbaar--keur
den , Isfchepoe/lers , Barbiers , Pruikmakers , Dans-
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meesicis , en wat iniet al , op te treden , en dat aan
onze Natie dc eer niet toekomt van daarin uit te munten. Maar is het dan de finaak onzer befchaafde wereld,
om , in volwasfeti' en oordeelkundigen leeftijd, de ver
Moeder dc Gans , die men naauwelijks-telingva
zijnen kinderen meer wil in handen geven , te zien opvoeren ? Dit te voorondcrf{ellen , ware ongerijmd en beleedigend; en liet kan alleen in den finaak voor liet vreemde , in gebrek aan finaak voor liet Nationale ., in gebrek aan aanmoediging , meer dan in gebrek aan ijver
onzer eigene kunflenaars gezocht worden, dat men beleefd genoeg is, om de voorkeur te geven aan F. ranfchen,
die meestal naar hier komen , omdat derzelver middelma
hun Vaderland niet langer voldoet-tigkusvermon
is.
Onder onze eigene landgenooten
vergeten
of reeds
toch zoude men, bij aanmoediging en onderftieuning i voor
veel goeds kunnen Richten. Zij zonden de fchoone-zekr
voortbrengfelcn der ílraks genoemde Componisten, in
waardige en betere rollen, in minder laffe en zoutelooze,
indien al niet oproerige en hoogst zedelooze f{ukken ,
ten tooneele kunnen voeren. Als Oud - Nederlander begeer ik niets vuriger , dan dat men trachte , de voortref
welke men bij vreemden ontmoet of meent-felijkhdn,
te ontmoeten , op onzen eigenen grond over te planten ,
en er voor onzen eigenen landaard partij van zoeke te
trekken. Langs dezen weg toch zal er ook nog meer ijver
geboren worden bij onze Nederlandfche toonkunstenaars.
In de muzijk toch mogen wij , althans wat de zamen
betreft, nog achterffaan; maar-Ileingvamstrfuk
ook hier beflaat nog niet die zucht voor het Nationale ,
welke men mogt wenfchen , en welke alleen in flaat is ,
om ons eenmaal eene eigene , nationale School te doen
vormen. Zoo lang onze toonkunftenaars zich vergenoegen met de uitvoering van (lukken van vreemde herkomst ; zoo lang bij den Genen alleen de Franfche of
Italiaanfche , bij den anderen de Hoogduitfche School
geacht wordt iets goeds te kunnen opleveren , en men
zich naauwelijks verwaardigt, om naar vaderlandfche Corn-
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pofitiën om te zien: zoo lang mogen wij voortreffelijke
uitvoerders bezitten, maar er zal meer moeten gedaan
worden, om den fmaak voor het Nationale in de muzijk
op te wakkeren. Zoo lang het vooroordeel blijft beftaan,
dat er geene goede Hollandfehe muzijk kan gefchreven
worden, en men onze bekwame. hedendaagfche Componisten gelijk de vroegere verwaarloost, en zoodanige Geniën niet door gepaste, welverdiende aanmoediging tracht
te ontwikkelen, zal men altoos met reden over gebrek
aan fmaak voor het Nationale, ook in dit vak, blijven
klagen. ik zoude, alzoo voortgaande, welligt ook tot
zeden, gebruiken, taal, wijze van opvoeding, en wat
niet al, kunnen overgaan. Doch , behalve dat ik hier
veelligt de grenzen der befcheidenheid zoude fchijnen te
overfchrijden , zoo zoude ik daardoor uwer aandacht meer
vergen , dan mij gdoorloofd is. Ook meen ik genoeg
gezegd te hebben, om te bewijzen, dat bij ons geenszins die fmaak voor het Nationale beftaat, welken men
bij een Volk als het onze mag wenfchen en verwachten;
en ik kan derhalve alsnu overgaan tot het onderzoek naar
de oorzaken van het werkelijk beftaande gebrek.

(Het vervolg en flot hierna.)
IETS, OVER HET EILAND TEXEL.

H

et eiland Texel is een plekje grond van ons vaderland,
tegen hetwelk zeker vooroordeel beftaat. Eene menigte
Hollanders, die het geheele vasteland der oude zeven
vereenigde provinciën doorkruist, en meer dan een Geldersch reisje gedaan hebben, zagen nimmer meer van
Texel, dan zij er met een' verrekijker, op het ftrand aan
den Helder Taande , van konden gewaar worden; wat
zeg ik! velen, die Pars zoo goed kennen als Am/erdam, den St. Gothard als de Blinkert , het Lago di
Como als het Haarlemmer Meer, zijn nooit op Texel
geweest. Tot uitoefening van Benig burgerlijk ambt op
Texel te moeten wonen , of als Leeraar in een der dor-
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pen van dat eiland te worden beroepen, fchijnt velen
toe, niet veel beter te zijn, dan voor een' Rus eene ver
naar Tobolsk , of voor een' Prins een gedwon--banig
gen verblijf op IJsland. Echter geheel niet onbevallig
in zijne foort is liet eiland, dat, om zoo te fpreken ,
het noordelijkst gedeelte van Holland uitmaakt, en flechts
door eene finalle firaat of zeeëngte daarvan gefcheiden is.
Niet lang geleden daar geweest zijnde, lust het mij , van
hetgeen ik zag en opmerkte een kort verflag te geven ,
niet juist om het eiland flelfelmatig te befchrijven, deszelfs voortbrengfelen op 'te fommen , of de zeden en gewoonten van deszelfs bewoners haarklein te doen kennen, maar alleen met het oogmerk om eenig regt te laten
wedervaren aan een bijzonder miskend gedeelte van ons
zoo vaak miskende vaderland , en aan fommigen mijner
landgenooten, die onder het getal der vroeger vermelden.
mogten behooren en dit Tijdfchrift lezen , eenig denkbeeld te geven van iets , dat zij nooit van nabij befchouwden.
De eenige gefchikte haven , om op Texel te landen,
(voor kleine fchepen, zoo als de) postfchuit, waarmede wij van het Nieuwe Diep overgekomen waren) bevindt zich aan het zuidoostelijk gedeelte van het eiland,
zeer nabij het dorp het Oude Schild. Dit dorp firekt
zich in Gene lange , finalle rij huizen uit langs den tamelijk breeden dijk , die aan de zuidzijde liet eiland tegen
den zeeflag beveiligt ; aan de landzijde zijn, op zekeren
afiland van elkander,, tegen den dijk aan , trappen geplaatst , waarmede men gemakkelijk op de ílraat komt,
aan welker overzijde de huizen ílaan , zoodat de onder
verdiepingen van dezelve niet meer dan omtrent 20-lIe
voeten ruimte voor zich hebben , waarom waarfchijnlijk
vele lieden voor,, hetgeen wij noemen zouden , de zolder
zaten, om zoodoende een ruim gezigt, over den-venftrs
dijk heen , in zee te hebben. Voor zoo veel ik weet,
loopt genoemde dijk het eiland rond , tot waar dé duinen
aan de noordzijde hem noodeloos maken, en ook het aan
dat men het Eijerland noemt , op zichzelve-hangfel,
Mm
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eenen voormuur voor Texel vormt. — Na aan het huis
van den fchipper c. ME T S, die ons overgebragt had ,
een zeer gul onthaal genoten , en met zijne twee aanvallige dochters kennis gemaakt te hebben, beklommen wij
een' boerenwagen , ten einde , zoo veel de tijd ons toeliet, daarmede het eiland rond te rijden. Bijkans aan het
westelijk einde van het Oude Schild zwierden wij met
dit rijtuig op een' vliegenden draf den dijk af; terwijl
onze voerman gefIadig omkeek, om zich met ons te onderhouden, — zeer verpligtend voorwaar, doch zich (gelijk de Texelaren meestal) van zulke afgebrokene woorden bedienende, dat wij moeite hadden hem te verflaan,
en op zijn, ieder oogenblik herhaald: „ weetje?" dik
kortheidshalve antwoordden : „ja," zonder juist te-wijls
weten, wat wij weten moesten. Zoo hobbelden wij eerst
langs eene welgebouwde en tamelijk wél onderhoudene
ilerkte, die, dewijl Belgies kandnnen althans niet tot Texel
reiken zouden , al fchoten zij , en de lieve Engelfchen
en Franfchen ons thans niet meer met een embargo lastig vallen-, niet bezet behoeft te wezen , en ook slechts
door één' landman bewoond wordt. Deze fterkte achter
den rug latende, reden wij op een' goeden zandweg,
noordelijk op, landwaarts in. En nu dit land? Het
gelijkt naar de afbeelding, welke men weleens op oude
prenten vindt , van het doolhof,, waarin de Minotaurus
zich ophield, door de dijkjes van 3 of 4 voeten hoog,
welke, in plaats van ílooten , de weilanden van elkander
affcheiden. Vreedzame fchapen en lammeren zijn hier de bewoners van het doolhof, en ver van dat zij eenige vrees
zouden inboezemen , is liet duidelijk te zien , dat menfchen hun de baas zijn, want van meest alle zijn de
voorpooten zoodanig aan elkander gebonden, dat het
overklauteren van den dijk hun bijna onmogelijk wordt.
Een antiliberale maatregel, ik beken het! doch aan
welke de fchapen zich zoetfappig onderwerpen, dewijl
hun gemeenebest er niet te hechter om gaat. Zij maken
grootendeels den rijkdom der Texelaren uit, zoo door
de wol, die zij leveren, als door de opbrengst der kaas,
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welke van hunne melk etcera gemaakt wordt , ook door
de winst, welke de verkoop der lammeren aan Ilagters
op het vasteland fomtijds den eerften bezitter geeft.
Niet overal evenwel is het eiland Texel met de omfchrevene dijkjes bezet; niet overal ziet men fchapen; talrijk
zijn ook de veulens , welke daar gefokt worden en mede
een' belangrijken tak van koophandel uitmaken. Somtijds
wordt het oog verlustigd door graanvelden; garst en haver zag ik er welig groeijen en liefelijk affteken tegen
de witte en paarfe bloemen van de donkergroene aardappel-planten , die weder andere velden bedekken. Ook
langs onzen weg waren eene menigte en eene groote ver
duinbloemen , die mijne onkunde in de-fcheidnva
kruidkunde mij belet te noemen, doch die ik als oude,
van aanzien welbekende vrienden begroette. Maar het
groote fieraad van het landfchap , boomen , zijn die op
Texel niet? zal welligt iemand vragen, die zich verwon
mij van deze nog geen gewag te hebben hooren-dert,
maken. Ik antwoord: Met ons Rommelend rijtuig eene
wending naar het oosten gemaakt hebbende, lag het fchapen- doolhof aan onze regterhand en aan de linker eene
buitenplaats. Dit zou genoeg gezegd zijn, om de vrees
te doen verdwijnen, dat er op het eiland geene boomen
flaan ; dan ik moet meer zeggen: de buitenplaats ligt
tegen een' duinheuvel aan, en deszelfs houtgewas rijst met
den grond, en vormt gedeeltelijk de omheining van een
hoog liggend grasveld, waarop een gebouw geplaatst is,
dat tot vereenigingspunt gebruikt wordt van een bijzonder gezelfehap , hetwelk zich daar van tijd tot tijd komt
verlustigen. Dit gebouw heet de Tent; doch het is geene
tent, maar eene overdekte, in hout betimmerde ruime
zaal, rondom met lage, openflaande rainen,. die op eene
terras uitkomen , net gefchilderd en van binnen met de
a-fbeeldfels van onzen geëerbiedigden Koning en den ge
Kroonprins prijkende. Waarlijk , een regt fraai-liefdn
geheel vormt dit gebouw met het grasveld, de witte
duinen, het groene bosfchaadje en een klein, door boomen overfchaduwd, landmanshuisje, dat op een' kleinen
Min 2
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afftand ílaat ; en wel te begrijpen is het , dat lieden,
die aan het zien van de zee gewoon zijn , deze 'Liefelijke
landouw met genoegen bezoeken , daar meer niet landgezigten gemeenzame menfchen dezelve niet dan regt bevallig kunnen noemen. Grootere boomen, dan die, van
welke ik zoo even gefproken heb , flaan in de nabijheid
van , en vooral op de markt van de hoofdplaats van
Texel , het dorp de Burg genaamd; deze laatftcn zijn
zware, hoog opgaande, zeer bladrijke ipen, welker fraai
mij aan onzen begeleider (den mcergemelden c. ni E T s)-heid
de vraag 'deed doen , waarom men toch niet wat meer
booanen op het eiland plantte ? waarop hij mij antwoordde : „ Och, ze zijn hier wat zwak ; ze zeggen, wat
zou ik planten ? boompje groot, plantertje dood!" —
Ik begreep nu , dat ik het woord zwak moest opvat
als beteekenende aan oud zwak gehecht , en mijn-ten,
onderrigter bevestigde mij in die overtuiging. Het is
dus geenszins aan de natuur , maar aan den wil der
menfchen te wijten , dat weinig boomen het eiland Texel
fieren , en wie zich ááár vestigde en lust tot planten en
kweeken van houtgewas gevoelde , zou waarfchijnlijk
binnen weinig jaren zijne moeite beloond zien, en zich
onder de lommer van zijne voeditcrlingen tegen de zon
kunnen befchutten. Trouwens, wat zou niet een-neftral
man van finaak en landhuishoudelijke kennis , een vriend
van bezigheid en van zulke foort van uitfpanning als liet
landleven opleveren kan , een aangenaam leven op Texel
kunnen leiden ! Vrij , niet gebonden aan die veelvuldige
lasten , welke het (lads- , ja ook liet gewone buitenleven
medebrengt, los van die opgeworpene verpligtingen jegens buren en halve kennisfen , die elders vaak zoo veel
tijd wegnemen, zou zulk een man zoo lang in den och
avond , als hij verkoos , of hem noodig-tendofi
toefcheen , aan de zorg voor zijne fchapen , voor zijne
zaailanden, moezerij en kweektuin kunnen befteden; voorts
zich verlustigen met de visfcherij , want daartoe is gele
zekere kleine meren of ruime plasfen , die-genhid
fnoek en anderen visch opleveren , en in den bevoegden
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tijd niet jagtmaken op konijnen, hazen, houtfnippen, eend
welke alle er veel op het eiland gevonden wor--vogels,an
den. Had hij lust tot het vangen van vinken , en legde
hij te dien einde eene baan kunstmatig aan , eene menigte
van die fmakelijke vogeltjes zou hem, bij derzelver overkomst in den hêrfst , zeker in handen vallen , want bij
groote fcharen worden zij in het najaar op het eiland befpeurd, doch niet gevangen, dewijl tot nog toe daar geene
vinkenbaan beftaat. Bij ongunilig weder , of des winters,
of gedurende de meer of min lange avonden, zou ge
niet met zijnen tijd. behoeven verlegen te-noemda
wezen , want dagelijks vaart eene postfchuit van Texel
naar het vasteland heen en weder, en zou hem boeken,,
fchrijfgereedfchap , nieuwspapieren , touw tot nettenbreiden, en wat hij meer verlangen mogt, kunnen aanbrengen; en verkoos hij zich in eenen gezelligen kring te
gaan vermaken, ook daartoe zou gelegenheid zijn, want
in de zeven dorpen op liet eiland zijn Inenfchen genoeg
om mede te praten, vele gewezene zeelieden, die, groote
reizen gedaan hebbende, daarvan eene menigte belangrijke
bijzonderheden weten te verhalen , en ook vrouwen , leden van bijzondere gezelfchappen , waar quadrille en
kombre wordt gefpeeld. Verbeeld ik mij zulk een' man,
gehuwd aan eene. verflandige gade, die geene modepraal ,
Beene talrijke gczelfchappen van welopgepronkte onverfchilligen , geene fchouwburgen , en wat van dien aard
meer zij, noodig heeft, om weltevreden te zijn, maar die
in huifelijke bezigheden en de vermaken , die de natuur
aan de hand geeft, haar geluk vinden kan ; verbeeld ik
mij hem, daarenboven, met eenige gezonde en welig opgroeijende kinderen gezegend — o , dan meen ik voor
mij te zien een mensch , op Texel een veel benijdenswaardiger leven leidende , dan menig ander , in de overfchoonfle landitreek der wereld gevestigd , of de groot
bewonende ! — Maar kinderen ! zou-fte,prachigí[d
voor de onderrigting derzelven op dit afgelegen eiland
geene bezorgdheid beltaan ? Zij zou noodeloos wezen ;
in fommige der zeven dorpen zijn goede fcholen en Leer.
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aars van onderfcheidene gemeenten. — Doch ílierven de
ouders, wat dan? In den Burg heb ik een weeshuis
gezien; welligt zijn er elders ook: hoe het zij, aan de
zorgvuldige goeddadigheid onzer landgenooten behoeft men
nergens te wanhopen. Mag men bovendien uit een enkel gezegde iets ten voordeele van zekere masfa menfchen befluiten, ik zou de Texelaren voor goedgezinde
en onbaatzuchtige lieden houden ; want zekere vrouw
van het Oude Schild, welke ik aangaande hare leefwijze
ondervraagde, gaf mij te kennen, dat zij in groote ver
geburen fond, en fcheen zoo-trouwelijkhdma
weinig vrees voor iemand op liet geheele eiland te hebben, dat zij haar antwoord befloot met de woorden:
„ Wi fluten niet."
Eenigzins door den tijd gedrongen, moesten wij het bezoeken van de meest noordelijk gelegene helft des eilands
en van het Eijerland daarlaten ; doch wij konden , van
waar wij ons bevonden, (in de nabijheid van het dorp
de 11/aal) het eerstgenoemde overzien en het laatfle befpeuren. Onze gids verhaalde ons , dat beide zich door
niets bijzonders van hetgeen wij van Texel gezien hadden onderfcheiden ; en zoo namen wij getroost den te
volgens eenen eenigzins anderen weg, naar de-rugto,
ligplaats van ons vaartuig aan.
Verlangen mijne lezers welligt nog naar eenige bijzondere merkwaardigheden , welke het meergenoemde eiland mogt opleveren, en mogten zij vermoeden, dat er
niets van dien aard gevonden wierd , indien ik het niet
opzettelijk vermeldde, zoo diene hun hetgeen volgt: Gravinne A D A, de jeugdige echtgenoote van L o D E w IJ K
V A N L 0 0 N, aan wie zelfs velen haren titel als beheerfcheresfe van Holland betwisten , rust thans 600 jaren lang in haar graf aan den Burg. Minder lang voorzeker, doch ook al federt een' geruimen tijd, rustte in
het zijne (op zekeren afftand van het dorp de [Faal)
een Spaansch Officier. Bij het afgraven van zekere terp,
te midden eener fchapenweide, is zijn lijk gekleed en in
volle wapenrusting gevonden ; eenig koperen keukenge-
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reedfchap lag nevens hem , — waarom ? dit vrage men
zijner fchim! Hetgeen weg te nemen was, is weggenomen , — waarheen gebragt ? dit is mij onbekend; maar
het overfchot van de terp heb ik gezien. Ook zag ik
zekeren niet hoogen dijk, van wier gemaakt, na eene
overftrooming, die eene eeuw of drie geleden moet hebben plaats gehad. Sedert dien langverloopen' tijd is de
dijk , waarvan men de nuttigheid erkende , gedurig met
zand en fchelpen aangehoogd; maar het oude, oorfpron
kelijke wier is tusfchen het zand en de fchelpen nog in
wezen; een bewijs, hoe taai van inhoud gemelde zeegewas wezen moet. Dan , boven al het genoemde is aan
een put, of eene wel, die zich aan de west--merklij
zijde van het eiland bevindt, nimmer uitdroogt, en zeer
helder en zoet water in zoo groote hoeveelheid oplevert,
dat dikwijls fchepen , die eene lange zeereis voorhebben,
daarvan voorzien worden; ílrekkende bovendien het geHielde water ten gerijve aan de geheele , op 5000 perfonen gefchatte , bevolking van Texel.
Met mijne herinnering aan ons weder inlappen in de
postfchuit, die ons naar het vasteland moest terugvoeren,
acht ik de taak , welke ik mij oplegde, afgewerkt. Met
een veel gunfliger denkbeeld van Texel verliet ik dit
eiland , dan ik het aanvankelijk betrad. Al mijne landgenooten noodig ik uit , foortgelijken uitflap te doen ,
en geenszins twijfel ik , of zij zullen zich zulks niet
beklagen , maar integendeel verblijd, van nieuwe ftof tot
hoogfchatting van hun vaderland opgedaan te hebben,
huiswaarts keeren.
Bedroog ik mij echter in deze onderhelling, en waren er onder de bezoekers van Texel die met een koud
hart, en ongevoelig voor de belangrijkheid en de aanvalligheden van dit eiland, aan het Nieuwe Diep terugkwamen; dan toch kan het wel niet anders, of het
Nieuwe Diep zelf, met deszelfs veelvuldige, finds weinige jaren opgerigte woonhuizen en andere hechte gebouwen , met deszelfs !}raten , die eene zandwoestijn
vervangen hebben , met de , dikwijls door de Roomboot
,
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voortgefleepte, uitgaande of binnenkomende fchepen, zoll
het vuur der vaderlandsliefde in hurt hart doen ontbranden; en behoefde daartoe nog meer, dan zoude ik zeggen : Ziet het Kanaal, dat federt ruim acht jaren beflaat en als 't ware de Hoofdflad aan den Helder fnoert! Ziet
den breeden , ftevigen dijk , die langs dat Kanaal loopt,
en u een' heerlijken , gemakkelijken rijweg oplevert , in
plaats dat gij eertijds door liet afzigtige Koegras u langzaam moest heenworflelen ! Ja, ziet dat Koegras zelf, weleer gedeeltelijk een moeras , gedeeltelijk eene barre heide,
thans aanvankelijk met eenige netgebouwde landhoeven
bezet , met breede ilooten doorfüeden , en weiland , teel
graanvelden aan uwe oogen vertoonende ! Ziet-land,
eindelijk de overfchoone landouwe , die den binnenkant
van de zeeduinen langs loopt! — Maar genoeg; ik zoude moeten vreezen Hollands kinderen te beleedigen, indien ik meende meer te moeten zeggen , om hun met
mij te doen uitroepen : Ons land is een hoogstbelangrijk , een heerlijk , een gezegend land !
Julij, 1834.

M. J.
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I. Over de ijzeren wegen , die op het vasteland van Europa
ontworpen of aangelegd zijn.
§ 1. Sedert ongeveer twaalf jaren, en bijzonder in 1833,
zijn er in verfchillende Staten van Europa voorhagen gedaan
tot het aanleggen van ijzeren wegen, ten einde daardoor de
binnenlandfche gemeenfchap te vermeerderen en te verbeteren , de transportkosten te verminderen , en de waarde en den
verkoop der goederen te vergrooten.
In 't bijzonder heeft de in Engeland tusfchen Liverpool
en Manchester in 1826 tot 1830 aangelegde ijzeren weg bewezen, dat de gemeenfchap over denzelven, door middel
der verbeterde floomwagens , de gemeenfchap door Iiroomen
en kanalen, zoo met zeil- als floomfchepen en paarden., in
fnelheid , onkostbaarheid der transportkosten en inkomten
verre overtreft (*).
De ondervinding der laatfie jaren en de mededeelingen van
verfchillende Schrijvers over de korteling in Engeland daar
werken laten hieromtrent meestal geen twijfel over.-geftld
De gefchriften van VON BAADER, VON GERSTNEB,
VON OYNIHAUSEN, VON DECHEN, HENZE, ALBAN,
DINGLER, IIENSCHEL, GRAY, PALMER, BOOTH,
WOOD, STEPHENSON, MOREAU en anderen bevestigen
zulks voldoende.
Offchoon Engeland, reeds in 1825, 24,567 Duitfche mijlen flraatwegen, 500 uren ijzeren wegen, en 1000 uren bevaarbare kanalen bezat, die niet op kosten van den Staat,
maar door bijzondere Maatfchappijen zijn aangelegd, en waarvan federt ongeveer 70 jaren de llraatwegen 500 millioenen
P. St. gekost hebben (volgens D U P I N), en offchoon Engeland door vele bevaarbare rivieren doorfneden is, legt het
desniettegenílaande in zijne binnenlanden voortdurend ijzeren

(*) Schoon wij den Heere REIN Ii 0 L D de voordeelige uitkomst niet betwisten , die er in de eerje jaren bij den ijzeren fpoorweg tusfchen Liverpool en Manchester verkregen
is, zoo gelooven wij echter, dat de ondervinding der ijzeren wegen nog niet zoo betlisfend is , dat men het beften
voordeel derzelven als zoo zeker bewezen-digeftl
kan achten. De Vertaler laat dan ook al het hier ten voordeele der ijzeren wegen aangevoerde geheel voor rekening
des Schrijvers.
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wegen aan, van welke die tusfchen Liverpool en Manchester
de beste uitkomllen oplevert.
Noord-4merika had reeds in 1828 1000 Engelfche mijlen
ijzeren wegen en 3000 Engelfche mijlen kanalen, en het
gaat jaarlijks voort met nieuwe ijzeren wegen, op kosten
van bijzondere Actiemaatfchappijen, aan te leggen, ten einde
zijne produkten zoo fnel en onkostbaar mogelijk naar de zee
of de groote wereldmarkt te vervoeren.
De voornaamile gefchriften over de ijzeren wegen en floomwagens zijn:
1. N. w 00 D, Practical Treat ife on Railroads, etc. 2'
Edit. Lend. 1832.
2. T H. GRAY, on Iron Railways, etc.
PALMER, on Iron Railways, etc.
3. H. PALME
4. Register of Arts and Sciences, etc. Lend. 1824.
5. E. GALLOWAY, History of the Steam -engine, etc.
Lend. 1826.
6. Mechanics Magazine, No. 323 etc. 1829.
7. A. GO RD ON, an historical and practical Treatife upon
elemental locomotion by means of Steam-carriages on common
roads, etc. Lond. 1832.
8. Dr. D IN G L E R'S polytechnifches .Journal, Dec. 1829.
Stuttgard.
9. H. W EBER, Zeitblatt für Gewerbtreibende und Freunde der Gewerbe, etc. Berlin, 1830.
10. E. VON OYNHAU'SEN und H. VON DECHZN, weber
Schienenwege in England, Bemerkungen gefammelt auf einer
Reife in 1826 und 1827. Berlin , 1829.
I1. In de Verhandelingen van de Maatfchappij tot bevordering der Nijverheid in Pruisfen , 5de Aflev. , Sept. en Oct.
1831, vindt men eene Afbeelding en Eefchrijving van den
Spoorweg tusfchen Liverpool en Manchester, door NE N Z E .
12. P. MORE AU , Description raifonnée et vues pittoresques du chemin de fer de Liverpool à Manchester. Paris, 1831.
13. Over de guntlige gevolgen, inkomflen enz. van tien
ijzeren weg tusfchen Liverpool en Manchester vindt men fln
de 2de en 3de Aflev. van het fide Deel van het Bouwkundig
Journaal van Dr. A. L. C R E L L E (*) eene Verhandeling van
U. BOOTH.

(*) In de Vadert. Letteroef. aangekondigd.
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14. In de 4de Aflev. van het 2de Deel van het bovengenoemde Journaal voor 1830 vindt men een opítel van den
Schrijver dezes: Verfuch ueber die vortheilhafteste Bauart
und zweckniäsfigfle Anwendung der Eifenbahnen in Deutschland, etc.
15. De Ridder VON B A A D E R heeft reeds vóór de ver fchijning van het bovengenoemde werk eenige gefchrIftefl
uitgegeven over de door hem voor Beeren voorgeflagene
ijzeren wegen, waartoe onder anderen de volgende behooren:
Ueber die Verbindung der Donau mit den Main und Rhein.
Sulzbach, 1822.
Ueber ein neues System der fortfchafenden Mechanik. VI
und VII Band des polytechnifchen Journals.
Ueber die neuesten Verbesferungen und die allgemeine Ein
-führingdeEba.Muchn,1825
16. Over de ijzeren wegen in Noord-Amerika vindt men
in de Mittheilungen aus Nordamerika von Prof. F R. LIST,
uitgegeven door E. WE B ER en E, W. AR N O L DI, Hamburg,
1829, verfchillende berigten over de ijzeren wegen in NoordAmerika , en voorflagen om in Duitschland eenen Hanfeatisch-Beijerfchen ijzerweg aan te leggen.
17. Te Newyork verfchijnt een eigen Tijdfchrift over de
ijzeren wegen, getiteld: The Railroad-Journal, etc.
18. F. A. VON G E R S T N E R, ueber die Vortheile der Anlage einer Eifenbahn zwifchen der Moldau und Donau. LJ4en,
1824 en 1829.
F. j. V 0 N G E R S T N ER, Handbuch der Mechanik. Prag,
1831,
19. In de Nederlandfche Tijdfchriften vindt men finds
korten tijd meermalen opflellen over de ijzeren wegen. Vaden. Letteroeff. 1832. No. VIII en IX, Handelsblad, 12
Dec. 1833 en andere vroegere en latere nommets van dat
blad. Men kan hier bijvoegen de Verhandeling over de ijzeren fpoorwegen door w. C. BR A DE, nu korteling te 's Hage
uitgegeven, en de daaruit genomene extraeten, geplaatst in
den Algem. Korist- en Letterbode, 1834. No. 24. en very.
20. Over de Stoombooten en derzelver verbetering, de
bekroonde Verhandeling van M. ROE N T GEN, Utrecht, 1824.
21. Van Dr. E. ALB AN, te Stubbendorf, vindt men in
het Polyt. Journal van Dr. D I N G L E a., en in het Pract.
Handb. zur gründlichen Eenntnisf der Dampfmafehierren , von
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Quedlinburg , 1831, verfcllillende leerrijke opbellen over floomwerktuigen , iloomwagens , enz.
22. E. A. II E N S C H EL, Neue Confiruction der Eifenbahnen
und „fnwendung comprirnirter Luft zur Bewegung der Fuhr
Kastel , 1833.
-werk.
Er beftaan nog meerdere gefchriften over dit onderwerp ;
doch de hier aangehaalde zullen genoegzaam zijn, om zich
met de zaak bekend te maken. (*)
J. E. A. M ii N TER,

(*) Men zie onder anderen Description de la route en fer
d etablir d',lnvers à Cologne. Bruxelles, I833.
(Het vervolg hierna.)

IETS, VOOR TOONEELBEMINNAARS, OVER DE VERMAARDE
BLIJSPELSPEELSTER MARS, TE PARIJS.

W

at raakt ons bij den tooneelfpeler de ouderdom, zoo
lang zijn talent niet verouderd is ? Was TAL MA niet nog
altijd Hechts 20 jaren, toen hij in zijne laatfle levensdagen
den Orestes gaf ? Mademoifelle MARS telt thans (1834)
ruim 55 jaren, en ik zeg dit zonder omwegen, wijl ik niet
inzie , hoe de herinnering daaraan iets beleedigends voor eene
MARS zou kunnen hebben. De 60 jarige NINON, wie de
pronkers nog hun hof maakten, mogt, met reden, vol ijdel
zekere jonge Hertogin zeggen: „ Bedenk toch,-heid,to
Mevrouw, wat ik ben en wat gij zijt, en ik ben 60
jaren oud !"
Velen, evenwel, bederven hun genot door eene dwaze
behoefte van hetzelve te ontleden. Wat raakt en publiek,
dat alleen om jonge en aardige Actrices en fchoone en wel
bezoekt, vernuft,-gemaktonlfprsdechuwbgn
kracht of fijnheid van fpel, talenten, ja het genie zelfs?
Zulke aanfchouwers letten alleen op de perfoonlijkheid, niet
op den dramatifchen kunftenaar. Voor hen werden die reus
kijkglazen vervaardigd, die zelfs eene ítevige hand-achtige
niet lang aaneen voor het oog kan houden, en die misfchien
goed waren om maanmenfchen te befpieden , maar mij
den Acteur veel te nabij brengen. 't Is inderdaad een groot
vermaak, diens gelaat, even als een infekt met het microscoop, te onderzoeken, de vlekken in zijn aangezigt te be-
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Ituderen, de pokputten in hetzelve te tellen, door de.gezigtkunde vergroot , en , met één woord , voor een kun(lig daargefteld, leelijk, maar op affland berekend masker,
(want wat toch is een geblanket aangezigt anders ?) een
menfchelijk aangezigt in plaats te flehen ! Daartoe geraakt
men met behulp dier glazen, en ik bedank zeer voor hunnen, alle betoovering oplosfenden bijfland. Ik wil een tooneelgelaat zien in zijne werking, even gelijk een tooneel.
fcherm. Zie ik daarin de afzonderlijke penfeeltrekken, weg
is mijne begoocheling ! En hoeveel te meer moet zulks
het geval zijn, wanneer ik die aanfchouwe op een vrou.
welijk aangezigt!
Ik kom inzonderheid in den fchouwburg om te hooren,
en daar ik, gelukkig, wat bijziende ben, maakt mij zulks
voor tooneelgenot bijzonder gefchikt. Ik weet, dat ik bedrogen worde ; maar het zou mij fpijten , zoo dit niet gebeurde, want ik vorder geene wezenlijkheid, maar waarheid,
de waarheid der kunst. De eerfle is vaak plomp en gemeen, de andere vol betoovering. Wel is waar, die waar
iets, waaromtrent men is overeengekomen, en daar -heids
een deel leugens; maar de kunst beflaat daarin,-bijfleds
voegzaam te liegen, en uit een zeker deel fireelende onwaarheden eerie waarheid te fcheppen. Wilde men de wer
brengen, dan moest in de eerfle plaats-kelijhdtno
op klaarlichten dag gefpeeld worden, want lampen zijn een
zeer flecht behulp voor het licht der zon. Verder moest
men in het open veld, in wezenlijke paleizen, op een' wezenlijken oceaan handelen, en alle fchermen moesten wegvallen. Van coudisfes, van dolken, die in het hecht terug.
wijken, en andere fchijnvertooningen, kon geene vraag meer
zijn; er moest werkelijk gemoord en allerlei onmogelijks,
ontzettends en belagchelijks uitgevoerd worden. Maar de
kunst heeft hare eifchen; deze verloochenen, is haar mis
verminken.
-handel
De theaterkunst bevestigt de dramatifche : aan deze is
eenige overdrijving des gevoels, des effekts, der fpraak
eigen, dewijl zij op het in de verte verzamelde publiek
wil werken; en gene bezit gebaren, decoratiën, rood en
wit, en een aantal bijzaken ten dienste der dichtkunst. Opdat eenftemmigheid tusfchen beide kunflen heerfche, moet
de tweede der erde gehoorzamen en haar onderfleunen. De
middelen, welke zij daartoe aanwendt, kan zij echter niet
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zó4 verbergen, dat dezelve den kijker ontgaan. Wie het
tooneel waarlijk bemint , begeve zich zonder telescoop derwaarts, met welke, om zoo te fpreken, de tooneelfpeler
èn zijn daarom en waarom ontleed wordt.
Niet zonder oorzaak wenschte ik de te goede, en daardoor zeer onaardige , kijkers verbannen. Ik kan aan dezelve
niet vergeven, dat ze van onze fchouwburgen ware fchouwplaatfen van boosaardige ontleding gemaakt hebben. Onlangs nog ben ik, in het Thédtre Franfais, bijkans het f]agtoffer van zulk een ellendig werktuig geweest. Mademoifelle MARS fpeelde de Elmire met al hare gewone aanvalligheid en zwier. Ik bewonderde haar opregt, vond haar
wegfiepend, verleidelijk, en eens edeleren minnaars waardig, dan Tartufe. Naast mij zat een jong heer naar de
mode, een dier wezens, wien alles verveelt, die alles flecht
vinden, en die zich, lastig genoeg, aan het gezelfchap voor
hunne tijdsverveling wreken, door zich aan hetzelve op te
dringen. Hij had een' kijker, hoewel wij beiden in het orchest gezeten waren. In het genot verdiept, hetwelk mij
MO ii É RE'S meesteriluk en het fpel van Mad. MARS ver
ik de verachtende, fpottende houding niet op--fchaten,d
gemerkt, waarmede mijn buurman de groote Actrice opnam.
Eindelijk werd hij zoo luidruchtig , dat ik hem te kennen
gaf, dat mij zulks hinderde; hij, daarentegen, vond het geduld ongehoord, waarmede ik de jammerlijke uitvoering gade
Ik hernam , dat dit den finaak betrof, waarover niet-floeg1
viel te twisten, maar dat ik voor 't minst daarmede niemand
tot last was; en zoo kwamen wij op Mad. MARS. Met
zijnen onverbiddelijken kijker voor het regter oog, riep hij
uit: „ Hoe, voor den D ..... , durft zij het wagen, nu
nog jeugdige rollen te fpelen 1" en thans volgde eene overdrevene perfoonsbefchrijving. „ Van dat alles," hernam ik,
„ zie ik niets." — „Bezie haar ílechts door dezen kijker." —
„ Tot geen' prijs l” — „ Gij wilt u dus niet overtuigen ?" —
» Waartoe dat ? Mijne oogen zien niets van al het onheil, wat
uw glas u verkondigt. Ik zie eene bekoorlijke geftalte, een
keurig en welfandig gebarenfpel, een' bevalligen lach, een
levendig oog, fraaije tanden, gitzwart haar; ik verneem eene
kostelijke Item, den hoogfatfoenlijken toon; in 't kort, ik
zie nog altijd Mademoifelle M A R s voor mij , zoo als ik haar
vóór twintig jaren kende, toen zij 35 jaren telde, en zich
niemand verwonderde, haar, als een zestienjarig meisje, met
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betooverende aanvalligheid, te zien optreden. Ik wil mijne
begoocheling niet misfen. Ik befchouw Mad. MAR s gelijk
eene heerlijke fchilderij van V A N D IJ K of eenigen anderen
grooten meester. Sta ik voor een hunner portretten, dan
neem Ik geen Loup, maar treed tot op den afftand terug, van
waar men hetzelve moet befchouwen. Wilt ge alleen eene
fchoone vrouw zien, zie dan de zaal in 't ronde. Is u de
Actrice niet jong en mooi genoeg, draai dan uw kijkglas
om, en befpied haar van het andere einde." Hij deed zulks,
en riep uit: „ Waarlijk, dat is het aanbiddelijke miniatuurbeeld , dat is de kleine M A R s , van wie mijn vader mij vaak
vertelde !" — „ Wel nu ," dus vervolgde ik, „ wat zijn
gebreken, die wegvallen zoodra men zijnen kijker omdraait,
of liever zoo wijs is van zich in 't geheel niet van een' kijker te bedienen ? Mad. M AR S is zoo oud als zij behoort
te zijn, om hare rollen met de vereischte kracht en bevallige afwisfeling te vervullen. Meer verlang ik niet. Mademoifelle D A N C O U R T fpeelde in zestigjarigen ouderdom
nog de jonge minnaresfen met toejuiching, terwijl de jonge
Dames GA U S S IN en D UM E S N I L naast haar fchitterdert:
wie (laat Mad. MARS ter zijde, om ons voor haar gemis
fehadeloos te (iepen ? Zij zal nooit te oud zijn, vóór dat
hare welluidende ttem raauw en bevende wordt, zij niet
meer gaan kan, de woorden op hare te vergeefs roodgeverwde lippen fterven , en de kunst niet meer volüaat,
om de verwoesting van den Tijd te verbergen. Wees verzekerd, dat die dag nog verre is. M O N V E L had geene
tanden, geene kracht meer, toen hij nog den Augustus gaf;
maar -- hij bezat eene ziel! Men zeide, dat het, op zijn
meest, de fchaduw van M 0 NV EL was ; maar — het was
eene grootfche fchaduw!" Dus redekavelde ik nog eene geruime poos voort; mijn gebuur fchoof zijn glas ineen, en
fprak: „ Gij hebt niet geheel ongelijk ; maar ge zult toch
wel erkennen, dat jeugd en fchoonheid ook de beste Aetrice niet fchaden." — „ Zeker niet, even min als echt
goud haren tooi; maar, wanneer koper in de verte er als
goud uitziet, wat raakt het mij dan, of het goud dan
koper is Y"
H IPPOLTA MARS werd in 1778 te f'arfailles geboren.
Hare moeder fpeelde eerste treurfpelrollen , maar alleen op
provinciale tooneelen, dewijl hare zuidelijke uitfpraak het
optreden te Parijs verbood. M o N v E L werd, op eerie zij-
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ner kunstreizen , met haar bekend. Zij was fchoon , hij ver.
liefd. M O N VE L werd vader. Het kind werd groot, was
mooi , aardig , geestig , en MO N VEL ontdekte fpoedig deszelfs aangeboren tooneeltalent, zoodat hij het voor eenen
roof hield , aan de kunst gepleegd , de kleine MA R s aan het
tooneel te onttrekken, hoezeer zijne omflandigheden hem zeer
wel veroorloofden , haar eene anderfoortige opvoeding te ver
Maar hij wilde zichzelven in een vrouwelijk talent-fehan.
overleven, en dit kostte hem luttel arbeids. Zoodra zij oud
genoeg was geworden, om zich te doen verflaan , deed hij
haar op den fchouwburg van Mad. M ON T ANS I ER verfchijnen, ten einde haar met het werktuigelijke der kunst zoo
vroeg mogelijk bekend en vertrouwd te maken. Hier fpeelde
zij de kinderrollen met veel bekwaamheids en met ongemeene
toejuiching. Vervolgens tot de naïve rollen overgaande , viel
zij der tooneelkritiek meer in het oog, die nu het publiek
oplettend maakte op hare aanvalligheid , zedige fcha]kschheid, ongedwongene vrolijkheid en befcbeidene levendigheid,
als tot duslange in dusdanige volkomenheid niet ten tooneele verfchenen zijnde. Het gevolg was fchitterend. Twintig
jaren lang verhief zich geene enkele flem tegen de bewondering , welke het publiek , fchier onwederflandelijk , aan de
betooverende jonge Actrice bragt. De Nijd zelf vond geen
gebrek in haar, en zelfs de kabaal werd door haar fchoon
talent te eenemale ontwapend.
De Natuur, maar de uitgelezene Natuur, welke alleen de
nabootfing der Kunst waardig is, was het voorwerp van al
de ftudiën der met zoo uitnemenden'aanleg begaafde MARS.
Zij had fraaije modellen voor oogen, maar was verflandig
genoeg, er geen te kopiéren, zonder, na zorgvuldige beproeving, dezelve op hare eigene wijze zich ten nutte te
maken. Wie intusfchen de Natuur wil befluderen, moet menfchen zien. Mad. MAR S zocht alzoo goed gezelfchap, en
vond welverdiende opname. Innerlijke en uitwendige voor
gepaard met haren als bij den dag flijgenden roem,-deln,
in de cercles van Mademoifelle C 0 N T A T fchittehaar
deden
alle begaafde lieden der Hoofdflad lieten vinden.
waar
zich
ren,
Zonder débuts was zij van het Thédtre Feydeau naar het
Thédtre Franfais overgegaan. Toen zich de vermaarde C o NT A T van het tooneel verwijderde, nam Mad. MAR s, welke
tot dusverre de gevoelvolle minnaresfen en de fchalkfche
kameniers fpeelde , ook de eerfte rollen der Komedie in haar
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gebied op, en werd eene Sylvia zoo als zij eene Re/me en
Henriette geweest was. Bijaldien ik iets in haar talent berispen moest , -- en het is fchier hoogverraad, daaraan te
denken — dan zou niet de Komedie, maar het Drama daartoe eenige aanleiding geven. Mad. MAR s weet, dat de heftige uitdrukking van zekere gewaarwordingen hare kunstrijke
bewerktuiging, om zoo te fpreken, geweld aandoet. Fijn.
heid en waardigheid Honden haar ten dienfle , waar alleen
kracht en hartstogt noodig waren. Zij bezat eene zachte,
heldere, welluidende item, waar een berk en geweldig orgaan
vereischt werd. Zij lachte zoo goed, dat het haar bezwaarlijk
moest vallen goed te weenen. Vanhier,, dat zij bijkans nooit
in het Treurfpel optrad, en gevolgelijk in hare fpheer zich
Reeds bewoog. Waarom zich dan, finds eenige jaren, ook
aan het Drama gewijd, hetwelk harer talenten, gelijk ik zeide;
geweld aandoet? Zij heeft daarvoor eene verontfchuldiging,
welke ik mij haaste haar toe te Haan.
Het was fchier ondoenlijk geworden een Blijfpel te fchrij.
ven. De conflitutionele gelijkheid had het onderfcheid der
flanden weggenomen ; het thema der karakters en derzelver'
zwakheden was door M o L I è RE en diens navolgers als uitgeput; P I C ARD had al de belagchelijke zijden der middel.
klasfen ten toon gefield; liet Treurfpel bleef koude, ziel
navolging van C O R N E I L L E, RACI NE en VOLTA!.-lOoze
R E. Die beperking moede, beproefde ook de Kunst eindelijk
hare Revolutie. Natuur en raarheid, werd hare nieuwe zin.
fpreuk; maar zij offerde aan dezelve al te driftig, en hare
Natuur werd dikwijls gemeen , hare Waarheid vaak afkeer wekkend. Dit te bewijzen, is hier de plaats niet. Mad.MARS
wilde intusfchen der hervorminge haren bijfland verleenen,
even als T A L M A. Men moge hare bedoeling prijzen ; maar
zij deed het, mijns achtens , te haren koste. Gaarne erken.
nende, dat zij in menig Drama haren welgevestigden roem
handhaafde, kan deze toch niet halen bij dien, welken zij in
het Blijfpel verwierf. Haar pasfen dáárom de meeste dezer
martelaarsrollen niet, omdat zij de geperfonificeerde fmaak.,
het fijne , elegante , geestige Blijfpel zelve is. Zij kan geen
N! o» E zijn, omdat de Natuur haar tot lagchen gefchapen
heeft. Het oude Blijfpel bezit in MAR s nog den tieun, dien
het oude Treurfpel in T A L M A had. Zij is ons alleen M o.
L 1 * R E fchuldig , late aan anderen het Drama over , en geve
MENGELW, 1834. NO. 12.
Nn
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ons het Blijfpel. Ik hoop overigens, dat zij hare baan nog niet
hebbe afgeloopen; want, zoo dikwijls ik haar in de Komedie
zie, vind ik haar telkens volmaakter. Zij is voor mij hetzelfde als een fink van M 0 L t k a: het laatst gelezene fchijnt
mij altijd het beste.
Mad. M A R S trekt van het Théätre Franfais jaarlijks 30,000
franken, waarvoor zij driemaal 's weeks gehouden is te fpelen; gefchiedt zulks meerdere malen, zoo wordt zij daarvoor
buitengewoon beloond. Een jaarlijksch verlof van twee maan
kan op 15,000 fr. gefchat worden. Bovendien heeft zij-den
nog een, met hare dienstjaren in verband flaand, jaargeld
van 8000 fr. ; dus te zamen ten minfle 53,000 fr.
Mad. MARS leeft op een' grooten voet. Dagelijks rijdt
onder mijne venílers eene elegante equipage voorbij, die haar
van haar fraai hotel in Nieu+w- Athene naar den fchouwburg
In de flraat Richelieu brengt. Hare gemeenzarne cercles worden zeer geroemd, daar deze Vrouw, welker kennis als tot
een fpreekwoord geworden is , de uitverkorenen in kunst en
letteren te harent ontvangt.
Zal ik nu nog, met betrekking tot hare tijdelijke omflandighed'en , van eene erfenis gewagen , haar vóór weinige jaren van een' grijsaard te beurt gevallen, die een eerbiedig
vereerder harer verdienflen was geweest? Van hare vermeende
beursfpeculatie weet ik te weinig, om deswege 1teilig te fpreken. Men wil ook, dat zij in het denkbeeldig ontwerp gedeeld hebbe, om Par js te verfi aaijen, en diensvolgens , in
zekere nog onbebouwde wijk , grond tot bouwen van huizen hebbe gekocht. Naardien echter die bouwkoorts federt
is afgegaan, is het te dezen, ook bij haar, bij den goeden
wil gebleven.
Misfchien behoorde ik verfchooning te vragen, van in Demoïfelle MA R s, nevens de kunflenaresfe , ook de vrouw naar
de wereld te hebben opgemerkt. Ik hoop intusfchen te dezen niet indiscreet geweest te zijn. Hadde ik van Demolfelle
LE C 0 U V REU R gefproken, zoo ware ook de Maarfchalk van
Sah/en niet onvermeld gebleven; maar deze beide perfonen
behooren tot de Gefchiedenis.
Ik eindig met te zeggen , dat de moeder van Mtrd. M AR s',
te Per/allies, in hoogen ouderdom, nog leeft.
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Aesthetica. De kunst, om over dingen, die elk gevoelt
en ondervindt, zóó te fpreken, dat niemand hetverßaaJtrká^n.
.4kademiën. Behooren te firekken, om het vuur te onder.
houden, bet welk groote geesten ontftoken hebben.
Amazonen. Duiven, die men eene broek heeft aangetrokken.
Anonym-us. De grootfte is — God.
Armoede. De eenige last, die zwaarder wordt naar ge.

lange meer van de onzen daarin deelen.
tlrtfen. Lieden, met welke de Natuur verftoppertje fpeelt.
Baden. Het laatfte beroep van den Arts.
Bed van Eer. Voor het meisje een Bal. Eene wakkere
maagd zal den Dood in den dans, al zag zij hem in eigen

perfoon voor zich slaan, even moedig onder de oogen zien,
als een held op het flagveld: op zijn best zal zij nog een
uitftel voor één' enkelen wals vragen.
Bedelzak. Hoewel ledig, zwaarder te dragen, dan een
volle geldzak.
Boekencatalogus. Vrachtbrief der geleerde koopwaren.
Boekenfchrijven. Eene edele kunst, maar een verachtelijk
handwerk.
Brie yen. Verligehatnelijkte gedachten.

Candidatus Theologiae. Animal ratieasode, meliora tempera
expecmns.
Costum. Gewaad, door danfers en danteresfen verbannen;
daar derzelver kleeding niets anders is, dan ffierlJjke váriatles
van het vijgeblad øi het Paradijs.
Couche -toi. De logica voor honden en lafaards.
Deelneming. Duurt getneenlijk Hechts zoo lang, als er
iets te deelen valt.
Dwaasheid. Wie dezelve niet wil dulden, werwaarts zal
hij in de menfehenwereld haar ontvlieden ?
Echt. Verzorgingsinrigting en foms Hospitaal voor Vrpu.
wen, of Kostfehool voor Mannen.
Echteflaat. Dikwijls eene artfenij , fomwijlen een vergif,
doorgaans een bitterkoekje.
Eerbaarheid. Eene Dame, welke in zeden en gemad

eene halve eeuw ten achtere is.

Eerprijzen. Behoeft men niet voor Satyres uit te lofren;
Nn2
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want j U VE N A L is zesde reeds , dat het bezwaarlijk viel, er
geene te fchrijven.
Egoïsmus. Eene dievenlantaren , welke alleen hem licht
geeft, die haar draagt, en anderen verblindt.
Evenwigt van Europa. Berust enkel op de punt van den
degen en op bajonetten.
Fortuin. Eene dame van rang en aanzien, welke zich
echter niet zelden aan haren kamerdienaar veil geeft.
Galg. Vleijer van het menfchelijk gefacht. Men hangt
aan dezelve nu en dan drie, vier perfonen, om daardoor alle
andere menfchen te overreden , dat zij deugdzaam zijn.
Geduld. Gemeenlijk de voedíier van onophoudelijke beleedigingen.
Geheugen. Het foedraal, of de koker, der kennis.
Gekheid. Een gangbaar artikel bij Verliefden en Dichters.
Geleerde Vrouwen. Kabinetftukken, welke men aan nieuwsgierige vreemdelingen vertoont, en meestal van geen ander
gebruik.
Geloof. Een kostbaar edelgefleente in de dorenkroon
der menschheid ; eene verkwikkende vrucht in het dal der
ontbering; eene lichtende ftar in den donkeren chaos van het
menfchelijk weten.
Geloof. De poëzij des levens.
Geluk. Eene ladder: even zoo vele fporten als men klimt,
moet men tveêr afftijgen.
Genie. Hebben alleen die Schrijvers , welken het niet aan
goede vrienden onder de Recenfenten ontbreekt.
Gierigheid. De hoogíle armoede.
Goddeloozen. Dikmaler door eene heftige koorts, dan door
eene predikatie te bekeeren.
Godenvonken. Bij dezelve laat zich geen leeuwrik braden,
geen foep koken, geen pijp tabak opfleken.
Hazen. Gulzige beesten, die met twee lepels eten.
Heer. Ten aanzien van gehuwde mansperfonen een zeer
ongepaste titel.
Heerfchen. Onzin, gelijk regeren wijsheid is: hij heerschc,
die niet regeren kan of wil.
Idylle. Eene duiventil op eene mestvaalt.
Inquijitie. Eene geestelijke Douane, om het infmokkelen
van het gezond verfland te beletten.
Jongelingsjaren. Het Pinkfierfeest des levens , waarop de
heilige Geest des Ideaals over hetzelve wordt uitgeflort.
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Jubelfeesten. Gouden zerkfpijkers.
Kaartfpel. Schermen voor de verveling, gelijk parapluien
voor den regen.
Kanonnendonder. Travestie van het klokkengelui.
Kaptafel. Voor de Dames eene Akademie, waarin de
zucht om te behagen, in al hare wijzigingen, wordt betiudeerd.
Kerkklokken. Duikerklokken , onder welke men de paarlen
van de Godsdienst opfpoort.
Koketten. Weérhanen, die niet eerder vast en onbewege.
lijk worden, vóór dat zij roestig zijn.
Kookman. De beste koopman is de krijg; hij maakt van
ijzer goud.
Krijg. Eene fchool voor roovers, welke de Vrede laat
opknoopen.
Kunst. Eene ligte vracht, maar zwaar om op te laden.
Lastdragen. Een lastig beroep in dit wereldje, en echter
zoo algemeen, dat de klasfe der lastdragers ongetwijfeld de
culrijkile op aarde is.
Lasteraars. Zijn gelijk de bommen; altijd befchrijven zij
eenen boog, vóór zij treffen en vernielen.
Leven. De Maskeradetijd, die met Aschdag een einde
'neemt. Wat toch blijft, na al de rollen, die wij gefpeeld,
na al de potfen , die wij nitgeregt , na al de maskers, die
wij voorgedaan, en na al de vermommingen, waarin wij ons
gehuld hebben, over, dan — een hoopje asch ?
Leven. Een Epigram, waarvan de vrouwen de pun.
tjes zijn.
Liefde. Die der hovelingen voor het vaderland even edel.,
als die der fpreeuwen voor de kerfen.
Lof. De lier van Orpheus ; hij kan zelfs den Duivel
temmen.
Manier. Zie Manie.
Mensch. Minder ellendig, wanneer hij zonder verfland ,
dan wanneer hij tegen hetzelve handelt.
Mercurial/a. Door zekere Doctoren in allerlei vormen
toegediend, zelfs gedrukt.
Metalen. Door de Joden befneden, door de Christenen
gedoopt. Zie Klokken.
Moraal. Een deel der Wijsgeerte , dat wel geleerd, maar
niet uitgeoefend wordt.
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Natuur. Groote Dichters vinden haar Reeds in hare ver
dan alleen geeft zij eene Echo : in hare-hevnid;wat
eenvoudigheid blijft zij Flom.
Onheil der Wereld. Stamt niet af van nietsdoen, maar van
kvaaddoen.
Opera. Dramatifche huspot van kunst en onzin,
Paradijs. Is Hechts dáár op aarde aanwezig , waar ver
vruchten gevonden worden.
-bodenè
Part. (Goede) Eene rijke weeuw, die men heden trouwt,
en die morgen íierft.
Penfioen. Een gefchilderd bedelflafsperfpectief.
Poézij. Bij vele Dichters niets anders, dan Rijmvapeurs.
Prozaisten. De grootfle Prozaïsten in de Liefde zijn — de
Vroedmeesters.
Raad. De beste is de vóórraad.
Regements- kleermakers. Vormen helden.
Regtvaardig. Zijn die Vorilen , welke in het Teeken der
Weegfehaal geboren zijn.
Rijk. Wordt men dikwijls door middel van duren tijd en
goedkoop geweten.
Schoonhieid. Een vogellijm, waaraan elk gaarne blijft kleven.
Snelvooetigheid. Helpt altijd in den oorlog, zij moge voor of achterwaarts worden aangewend.
Soldaat. Eene levende fatyre op den eeuwigen vrede
en de onvervreemdbare vrijheid des menfchen; maai een nood_
zakelijk voorbehoedmiddel voor de menschheid.
Stilzwijgen. Het doffe flilzwijgen des volks is eene Lille, maar ontzettende fpraak voor tirannen.
Strafen. Zullen dezelve anderen verbeteren, dan moeten zij
bij ons eerst zelve verbeterd worden, en vervolgens ons zelve
verbeteren.
Tijd. Met dit edel goed gaat de Franschman galant om
hij zegt: il faut pas/er le temps ; --- de Romein barbaarsch ;
hij verfcheurt hem: tempus terere; — de Duitfeher en Nederlander lomp ; hij verdrijft hem.
Vaderland. Kan zonder ons, maar wij niet zonder hetzelve leven.
Ferdienffen. Meermalen hetzelfde als een mooi je rok en
blanke daalders.
Verveling. Dikwijls verdrijven zich de Dichters dezelve,
terwijl zij haar anderen op den hals fchuiven.
Perzen. Maken zelden de fortuin hunner vervaardigers
maar dc vervaardigers dikwijls de fortuin hunner verzen.
t
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Vleljer% . Eene no volkomen nagemaakte munt, dat de
fijniie kenner haar voor goed geld aanneemt.
Volksoproer. Wordt geffild, zoodra de etenstijd daar is.
Vriendfchap. Wordt dikwijls in menigte en rijke volheid
gevonden op den bodem van een okshoofd wijn.
Vrouwen. Zie Raadfels.
,Vrouwen. Sommige van haar zijn gelijk bedorvene kinderen, die met fpeelgoed zoet gehouden, met vleijerij in flaap
gefust, en met beloften gepaaid worden.
Waarzeggen. Kan men beter van leven, dan van — waar
-heidzgn.
Weder. Slecht weder en flechte menfchen moet men leeren verdragen, zoo men het leven hier beneden niet onverdragelijk vinden zal.
Wereld. Is eene hangklok: het gewigt is 'de geldzak , en
de flinger het vrouwelijk gefacht.
.tVerk. In onze tijden prijst niet zelden de Meester het:
weleer was- .zulks omgekeerd ; het prees den Meester.
Wijf. (Boos) Een Duivel, die op Aarde gastrollen geeft.
Wijn. Postpaard der Dichters.
Zelden. Wordt gevonden onder het woord Zelfkennis.
Zeldzaamheid. Een meisje zonder ijdelheid.
Zingen. Hooren alle menfchen gaarne, maar vooral wanneer hun eigen lof gezongen wordt.
Zingvogels. Smaken het lekkerst gebraden. Zouden Menfcheneters ook onderfcheid kunnen bemerken tusfchen gebradene Dichters en gebradene Prozafchr vers ?

ONS TER FELIJKHEID.

O

f mij, in 's levens rozengaard,
Het fehooníle bloempje blijft gefpaara,
Of dat mijn • og het weg ziet flerven;
Of vreugde en fmart mij hier verbeidt,
Mij heil befehikt of heil doet derven , —
Ik juich in mijne onfferßijkhéid!
Die juichxoon is mij fchoon en zoet,
Ën Herkt mijn' ijver,, kracht en. moed,

'8O
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Tot elke taak, mij hier gegeven;
Ja, fchoon mij de onfpoed tranen kost,
Ik weet: het raadfel van dit leven
Wordt eenmaal heerlijk opgelost.
Op aarde fpeelt zoo vaak de fmart
Een treurfpel met het lijdend hart;
Maar eenmaal zal de voorhang vallen;
Eens is het laatst bedrijf gefpeeld,
En dan, mijn broeders! wordt aan allen
't Onflerflijk aanzijn toebedeeld.
Een wijze Vader fchikt ons lot;
Het grootst verdriet en 't reinst genot
Zijn giften van Zijn trouw en liefde;
Elk onzer, wat zijn hand ontving,
Of welk een fmart zijn' boezem griefde ,
Blijft, in Gods leerfchool, kweekeling.
Maar, wat in 't flof ons hier omklemt,
Wij zijn voor hooger fpheer beflemd,
En eenmaal vrij van de aardfche zorgen:
Loopt hier ons pad door duist'ren nacht,
Eens groeten wij den fchoonen morgen,
Die ons onfterflijk tegenlacht.
Wat wordt dan, wereld ! uw verdriet?
Een korte stormbui, anders niet,
Onwaardig dat ze ons fidd'ring baarde.
Wat wordt uw fchrikbewind, o Dood?
We ontwaken eens voor hooger waarde,
En zijn dan tijd en lot te groot.
Onaerflijkheid 1 gij lacht mij aan;
Uw troostrijk licht omzweeft de baan,
Mij , tusfchen graven, voorgefchreven ;
En, voel ik mij aan 't flof verwant,
Ook mij is 't burgerregt gegeven
In 't eeuwig, hemelsch Vaderland.
Drukt mij 't gewigt der droefheid near,
Bloeit op mijn pad geen roosje meer,
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Schijnt uit mijn' nacht geen licht te dagen,
Dan houdt de hoop mijn fchem'rend oog
Behendig op uw' glans geflagen,
O onbewolkte itarrenboog !
Dáár, Aldebaran! waar gij flraalt,
Orion! waar uw luister praalt,
is 't vaderland van licht en leven;
Dáár heerscht de reinfle liefdewet;
De taak, hier fchijnbaar afgeweven,
Wordt, broeders! dáár wear voortgezet.
Dáár, aan den boord van 't grensloos meer
Der eeuwigheid, vind ik hen weêr,
Met wie ik hier mogt nederknielen:
Dan is voor ons de nacht voorbij ;
Dan zal ons hemelvreugd bezielen,
Van aardfche fmart en banden vrij.
De vriend van 't ware, goede en fchoon' ,
Verwerft daar 't onverliesbaar loon ,
Waarop geen wereld roem kan dragen;
En, vol van ijver, moed en kracht,
Houdt hij den blik op d' oogst geflagen,
Die, na den zaaitijd, hem verwacht.
Dáár, op het veld der eeuwigheid,

Is hem een grootfcher baan bereid,
Waarop geen weêrftand hem zal hind'ren ;
Dáár fireeft hij voort, van deugd tot deugd,
En in de blijdfchap van Gods kind'ren
Vindt hij een bron der reinfte vreugd.
Onfterflijkheid ! dat heilgenot
Toeft mij, bij mijn toekomíiig lot;
Hoe gloeit mijn kloppend hart u tegen!
Dat mij uw licht tot noordilar zij !
Dan wordt mij 't lijden hier ten zegen,
En wanklank hemelharmonij.
Rol, Tijditroom 1 langs uw' breeden boord
Uwe opgeftuwde baren voort!
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Voer vreugd of rampfpoed langs uw zoomen!
Scheur met u, wat u mogt weêrfiaan !
Eenmaal verliezen zich uw ilroomen
In d' onafzienb'ren oceaan.
Dan flaan wij wel onze oogen neêr,
Maar zien dien breeden ftroom niet meer
Hij vloeide alleen door 't flhjk der aarde:
Dan, broeders! drukt ons leed noch pijn;
Dan kennen we onzen rang en waarde,
En voelen, dat we onfterflijk zijn.
1833.

W. H. WARNSINCE, BZ.

BIJ DE FEESTVIERING VAN HET VIJFTIGJARIGE BESTAAN DER
MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. (*)

V at blijde feesttoon flijgt in 't rond,
En klinkt vereend uit ied'ren mond,
En rijst uit elke nijv're woning?
Wat blijdfchap, die op elks gelaat
In zigtb'ren dank te lezen flaat!
Is 't feest voor Neêrlands dierb'ren Koning?
Heeft wer de liefelijke vrek,
Op Neêrlands vaak herhaalde bed,
Haar' nieuwen loop voor de aard' begonnen ?
Of heeft wer Nederland in 't veld
De lauw'ren voor zoo menig held,
Of nieuwen roem door kunst verwonnen'?
Neen ! 't is Beene eer, in 't veld .behaald ,
Of kunstroem, die deez' dag beliraalt;
Neen! 't is geen feest voor enkel grooten ;
Het is een feest voor 't algemeen;
De tempel is voor iedereen,
Wie hij ook zij, of waar, onttloten.
Treedt binnen, fee•stgenooten ! kom ,
0 Nederlander! van alom ,
(*) Ter aanmoediging van sau' waarfcl nlijk jeugdigen Diether, en uit aan•
merkmg des heugelijken onderwerps, wilden wij dit lukje de kleine plaats,
voor hetzelve verlangd, niet ontzeggen. Redact.
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En doe den blijden feesttoon hooren!
Hef aan, van welken rang of Rand!
Uw toon klink' vrij door Nederland,
En dreun' den nageb^lur in de ooren
Het is geen ijd'le jubelkreet,
Waarbij Zich pligt en deugd vergeet,
Die dart'lend hier wordt aangeheven;
't Is een veel liefelijker toon,
De lof van 't ware, goede en fchoon',
Dat godsvrucht weldoend deed herleven.
Het is het feest der Maatfchappij ,
Wier doel is , eenig in waardij ,
Verlichting om zich heen te fpreiden ;
Die bijgeloof en dwaling weert;
Den mensch zijn' pligt en waarde leert,
Om hem tot hooger op te leiden.
Ten hoogtijd dan met blijden geest!
Befchaving viert een heug'lijk feest;
Zij zag den fehoonften morgen gloren;
Het duister week, de dag verfcheen,
Die licht bragt aan het algemeen,

En deugd en kennis werd geboren.

Dat licht ontflak deez' Maatfehappij;
Het fcheen dit halve eeuwgetij',
En drong in hutten, als in zalen,

En koesterde door zijnen gloed,
Gelijk de zon het aardrijk doet,

Als zij haar' glans laat nederdalen.

Triumf! heft àan! de dag is daar, -De dag, waarop, vóór vijftig jaar,
De Hemel nieuwe gunst kwam fehenken:
Toen werd deez' Maatfchappij gefticht,
En 't goede, dat zij heeft verrigt,

Doet dankbaar ons dit feest gedenken.

Schoon Is 't, kunflenaan te kweeken,
Eer te winnen in den ítrijd ,
Aan de kunflen toegewijd;
Of zijn vaderland te wreken ,
Strijdende in het oorlogsveld
Tegen onregt en geweld.
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Schoon is 't, dan een feest te vieren,
Waar men met laurieren praalt,
Roemrijk in den flrijd behaald,
En de kruin met loof te fieren,
Door den glans van eer omflraald.
Maar, hoewel in minder luister,
Met eenvoudig prijkend fehoon
Blinkt, o Maatfchappij! uw kroon;
Als de zachte maan in 't duister,
Spreidt gij uwen glans ten toon.
Stemt het lied dan, blijde fcharen !
Voor deze achtb're Maatfchappij,
Die , van eerbejag Reeds vrij
Werkte, nu reeds vijftig jaren,
Aan het heil van 't algemeen :
Schooner doel toch is er geen.
Aug. 1834.

H.

AAN DE BELGEN, BIJ DEN VOORGENOMEN BOUW VAN EEN
KONINKLIJK PALEIS TE OSTENDE.

P

estina lente met dien bouw !
Uw Leopold heeft ze in de mouw:
Hij eischt een vrij gezigt in zee;
En , 't oog gerigt naar Britfche reé ,
Ziet hij, in Claremont's vallei,
Aireeds zijn roastbeef in de wel,
En laat u, eer ge 't gist misfchien,
Met een; Gaddam ! de hielen zien.

Aug. 1834.

IJ.

DE BELGISCHE JURY, ALLE BOOSDOENERS VRIJSPREKENDE.

W

ien moord- en (teel- en Plunderzucht
De zwarte ziel vervult, en ducht,
Dat hem de Regter achterhaal'
En voor zijne euveldaên betaal',
Die neem' naar België de wijk,
Dat vrij en Christlijk Koningrijk!
Daar is men vrij , om kwaad te doen;
Daar fpreekt de Jury, vrij en koen,
Elk' booswicht vrij ; en 't zwaarst bevel:
„ Doet zelfs aan uwen vijand wél,"
Wordt, elders door de Wet verkracht,
Alleen in België volbragt 1

Aug. 1834.

U.

No. X. Meng. bl 453, reg. 2, en 454, reg. 24, Slaat lotverhefng, leas
lofverhe mg
.^--...•^•^^ BI. 457, reg. i6, leze men: De Schrijver der Bijdragen enz.

MENGEL WERK,
VERHANDELING ,

OVER
DEN SMAAK VOOR HET NATIONALE.

(,Vervolg en Plot van bl. 556.)

W

anneer ik u eenige oogenblikken wensch bezig te
i'1.
houden met het onderzoek naar de oorzaken van het gebrek aan fmaak voor het Nationale in ons Vaderland,
inzonderheid in de groote kooplieden , dan moet ik voor
zeggen , dat dit gebrek niet nieuw is. Integendeel -af ,
_hetzelve beftond bij onze Vaderen, zoo wel als bij -pns.
Een iegelijk, wien de gefchiedenis van ons Vaderland
bekend, ja wie dezelve uit prenten en afbeeldingen geleerd heeft, zal overal de fporen er van gevonden hebben; en, hoezeer ook naar het verfchil der omftandig
heden en tijden gewijzigd , geloof ik niet , dat er één
tijdvak geweest is , waarin hetzelve geheel niet beftond.
a. Ik meen dan ook, als eene eerfte oorzaak, de vroegere regeringen en daarna onze ifaatkundige gefteldhéid
te mogen opgeven. Reeds omílreeks den jare 1300 toch
ging het bewind over dit land van uit het Hollandfiche Grafelijke huis, in het Henegouwfche over, van daar in het
Beijerfche, toen in het Bourgondifehe, daarna in het Oosten r jikfche, tot dat deze landen, onder het bewind van K A R E L
D F, N V, en meer nog onder diens zoon, den beruchten F I L I P S DE N II , bijna als een deel van Spanje
befchouwd, en op de Spaanfche wijze geregeerd werden.
Wanneer men nu nagaat , hoe deze vreemde ftamhuizen
derzelver landgenooten als hofhouding medebragten, en
daarbij .in aanmerkipg neemt, hoe althans de grooten zich,
eerst uit beleefdheid en om den Vorst te believen, daar
uit fmaak, naar de vreemde zeden en gewoon--naweligt
0o
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ten hunner Landsheeren fchikten; dan is het niet te ver.
wonderen., dat reeds destijds de finaak voor het Nationale ontbrak. Ja zelfs waren deze landen , in dien tijd,
niet geheel ongelijk aan België, zoo als wij hetzelve nog
heden ten dage kennen. (*) Zij kenden geene eigenlijk
gezegde Nationaliteit; hun'finaak voor het Nationale was
hoogst bekrompen , en ftrekte zich niet verder uit , dan
voor zoo verre hun belang er in betrokken was. Gewoon
aan het gezag van vreemde Opperheeren, ílond het in de
zestiende eeuw te vreezen, dat deze landen even min gefchikt
zouden zijn geworden, om eenen vrijen, op zichzely' flaanden , Staat uit te maken , als in de negentiende eeuw de
Belgen er gefchikt toe zijn. Maar de Spaanfche dwingelandij wierp de vonk : onze provinciën fchudden de kluisters
af,, en toonden aan het verbaasde Europa, hoe veel een
moed en volharding vermogen. Maar, mogt zich-dragt,
hierdoor ook Vaderlandsliefde en Nationaliteit ontwikkeld hebben , onze Staat moest door deszclfs ligging,
door deszelfs kleinheid te veel flennen op , en te veel in
aanraking komen met vreemden. Nu was het Engeland,
dan weder Frankrijk , foms Duitschland hetwelk de
hand moest bieden. Zoo leerde men zich eenigermate
fchikken naar de vreemden, van welke men hulp ver
naar die, welke ons-wachte,nfomijds het
overheerschten en verdrukten. De zucht naar,, en de
behoefte aan vreemde hulp werkte op de begeerte naar
vreemde voortbrengfelen. Men juichte de hulp toe, welke
men bekwam, maar ook tevens de zeden, den finaak en
de voortbrengfelen der helpers. Men meende welligt, dezen
loon voor de aangebragte hulp verfchuldigd te zijn ; en
de fmaak voor het Nationale , de aanmoediging onzer
inlandfche nijverheid vonden er grootendeels hun graf.
b. Eene tweede oorzaak meen ik in onzen koophandel
te mogen vinden. De handel toch brengt de Volken met
elkander in aanraking; terwijl het oogmerk van den koop,

(*) Uitgenomen evenwel hunne nationale ellendigheid

Redact.
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wan geen ander is , noch zijn kan , dan de vermeerdering van het zijne. En of de middelen, daartoe te bezigen , meer of min nationaal en veel of weinig met den
fmaak er voor in verband ftaan, dit beteekent luttel,
wanneer flechts het groote doel bereikt wordt. Geen
wonder derhalve, dat ons land , ten allen tijde, overvloei
vreemdelingen en van vreemde zaken en voort-devan
Onze landaard, zoo gemakkelijk door beleefd--brengfl.
heid en voorkomendheid mede te voeren, zoo gaarne hét
goede geloovende , verviel er al fpoedig toe, om uit het
oog te verliezen , dat die vreemdelingen niet hier kwamen , en hunne voortbrengfelen niet medebragten , om
.Holland en deszelfs bewoners te bevoordeelen, maar om
zichzelve te verrijken. Ligtelijk ging men over , om te
gelooven , wat zij zeiden , en te meenen , dat in de landen, van waar zij kwamen , alles beter was dan hier;
dät dth r ware verlichting , goede finaak en alles , wat
heerlijk is , den zetel hadden gevestigd. Zoo greep men
vaardig naar het vreemde, dat door hen zoo hoog geroemd werd. Maar,, in plaats van het aan onze eigene
belangen dienstbaar te maken , dolven wij het graf voor
den fmaak voor het Nationale, en hieuwen wij zelve menigen tak van onze nationale nijverheid af, die fchoone
vruchten beloofde.
c. Eene andere, niet minder gewigtige , oorzaak mag
gezocht worden in de opvoeding der kinderen , welke
men zoo menigmalen aan vreemdelingen ziet toevertrouwen. Ik wil het niet betwisten , dat , voor de aanleeriÏg van vreemde talen, een kundig onderwijzer, uit het
ootd herkomflig, waar de te leerene taal gefproken wordt,
verkieslijk is ; en wij treffen ook in deze flad dezulken
aan , wier onderwijs hoogst nuttig en belangrijk is , en die
onzen kinderen van groote waarde zijn , terwijl zij zelve
zich hebben leeren fehikken naar,, en tevreden zijn met
het land, waar zij hun brood vinden. Maar dit onderwijs is ook geenszins het door mij bedoelde; namelijk
het toevertrouwen van jonge kinderen aan Engelfahe ,
Fran/the, Duitfche of Zwitferfche zoogenaamde ádnOo2

58

VEr FIANDELING ,

nes, het overgeven der vorming van jeugdige harten
aan vreemde Gouverneurs en Gouvernantes. Dat men
toch niet zegge, dat men tegenwoordig in ons land aan
dergelijke opvoeders en opvoederesfen gebrek heeft! Dit
ware eene openbare lastering tegen de Maatfchappij , in
wier gehoorzaal ik hier fpreck , daar zij , ook te dezen
opzigte , zoo veel , zoo oneindig veel goeds geíticht
heeft. In geen land van Europa zal men, naar evenredigheid van deszelfs bevolking, meer, ja zelfs zoo
veel bekwame onderwijzers aantreffen. Waarom dan toch
aan die vreemdelingen de leiding onzer jonge Hollanders
aanbevolen ? Immers deze menfchen zijn meestal ingenomen met hun land, bevooroordeeld omtrent den grond,
waarop zig geherbergd worden , onbekend met onze gefchiedenis , met onze zeden , met de waarachtige ver
onzer Natie , ja menigtiverf met onze taal. Is-dienfl
het dan te verwonderen, dat zij hunnen leerlingen finaak
voor het vreemde en afkeer voor het Nationale inboezemen ? Behooren zij niet onder de voornaamfle oor
geteld te worden van gebrek aan fmaak voor het-zaken
Nationale ?
d. Gebrek aan kennis aan de gefchiedenis en aan de
verdienflen van ons Vaderland mag almede onder die
oorzaken eene belangrijke plaats beflaan. Wie Hollands
roem , in ftrijd voor vrijheid en Vaderland ; wie Hollands roem , in helden ter zee en te land; wie hollands
roem , in {Iaatslieden en geleerden ; wie Hollands roem ,
in uitvindingen en fabrijken; wie eindelijk I-Zollands roem
in kunften in wetenfchappen kent en op prijs weet te
Rellen , -- bij dien zal liet niet aan liefde voor zijn geboorteland ontbreken. Doch , hoc vaak ontmoet men
dezulken, die van dit alles weinig of niets weten; die
ondertusfchen vreemde landen bezochten, en, onbekend
met de verdienien van hunnen eigenen geboortegrond, bij
-vreemden toejuichen , wat hier oneindig grooter,, beter
en voortreffelijker gevonden wordt !
e. De zucht naar,, en overheerfchende finaak voor
vreemde letterkunde, onverfchillig van welken aard ook;
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de lectuur van beginfelen , aan onzen landaard vreemd ,
en bovenal de gemeenfchap en opgevolgde vereeniging
met de ligtzinnige Franfchen , mitsgaders de daaina gedwongene vereeniging met de verkeerde en van alle Nationaliteit beroofde Belgen : dit alles meen ik almede onder de oorzaken van het gebrek aan fmaak voor het Nationale bij ons te mogen tellen. Doch de ontwikkeling
hiervan zoude mij van uwe aandacht te veel doen vergen. Zoo zij dan de aanitippin'g dezer oorzaken genoeg , en trede ik thans tot de korte aanwijzing der gevolgen van het gebrek aan finaak voor het Nationale.
III. a. Ik deed u, M. H. , in het eert}e deel mijner
rede , het eerst uwe aandacht vestigen op de Fabrijken.
Het zij mij vergund, er hier op terug te komen. Wanneer een Volk fabrijken bezit,, waaraan andere Volken
het voorbeeld nemen, en prijzen uitloven aan zoodanige
hunner inboorlingen , welke dezelve evenaren , dan zal
dit wel het bewijs opleveren , dat men tot Gene groote
volkomenheid geraakt is ; offchoon de menfchelijke geest
altoos verder gaat , en daardoor datgene , wat eenmaal
volkomen fcheen, minder volkomen, ja zeer onvolkomen wordt. -- Zoo was het hier te lande. Onze fabrikanten waren de leermeesters ; Frankr ijk , Duitschland, ja zelfs gedeeltelijk Engeland, waren de leerlingen onzer Nederlandfche werklieden. Doch naáuwelijks
kende men hier te lande de voortbrengIelen der vreemden, of, als bij het oorfpronkelijk Hollandfche maar
iets vreemds bijgedaan was , dan verkoos men den rok
van vreemd laken, den mantel van vreemd fluweel , het
onderkleed van vreemde flof, het tafelgoed van vreemd
damast, het hemd van vreemd linnen boven het inlandfche. Zoo ontmoedigde men onze inlandfche , zdo
bevoordeelde men de vreemde fabrikanten. Zoo deed
men, door eigen voorbeeld, den vreemden gelooven,
dat de leerlingen de meesters overtroffen. Zoo benadeelde
men zichzeiven, en moedigde vreemden aan, om hunne
voortbrengfelen te volmaken; terwijl men hier, bij gebrek aan debiet, moest flilítaan. Zoo had Hollands ge-
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brek aan Tinaak voor het Nationale het rampzalige gevolg van de vernietiging der meeste Hollandfhe fabrijken
en de vergrooting en volmaking der vreemde.
b. Als een tweede gevolg mag ik vervreemding van
onzen Handel noemen. Om mij duidelijker uit te drukken :; door ons eigen gebrek aan fmaak voor het Nationale,
door onze eigene zucht voor vreemde voortbrengfelen en
vreemdelingen, brengen wij het voordeel, dat onze eigene
Natie genieten konde , aan vreemden ten offer. In het
klein wijs ik u op die menigte winkels, waar Engelfchen, Franfchen, Duitfchers en anderen hunlne waren
ten toon flehen en verkoopen ; welke Magazijnen bij
voorkeur bezocht en beklant worden. Veelal zijn de eigenaars zoo te huis in ons land, dat, wanneer men hun
zelve naar het een of ander vraagt, het Engelfche :
„ what you fay ?°' het Franfche : • „ Madame parle
franpais, n'est -ce pas ?" of het Duitfche : „ was fagen, wie meynen fie ?" ons tegenklinkt; terwijl men,
hunne taal niet verftaande , met een' medelijdenden glim
verwezen wordt naar den eenen of anderen Hollan--lach
der, welken zij, zoo zij meenen , de eer en de genade
hebben bewezen, van hem in hunne dienst op te nemen.
En ondertusfchen die vreemdelingen komen meestal naar
hier , zonder of met zeer gering fortuin ; maar,, kennen
zij onze taal niet , de goedhartigheid der Hollanders ,
en meer nog de waarde hunner drieguldens , is hun bekend. En wanneer de Hollanders hun van deze laatfie
een' genoegzamen tol betaald hebben, dan keeren zij veel
naar hun land terug; terwijl de fabrikant, van wien-al
zij hunne goederen ontvingen , zich met hen over den
goeden uittag verheugt, maar even gaarne zijne waren
aan eenen foliden Hollandfchen winkelier had gezonden ,
indien deze flechts niet hetzelfde debiet ware beguníligd
geworden, hetwelk de vreemdeling in Holland vindt. En
Is het ten opzigte van den groothandel wel beter gefield'I
Is niet een groot deel van denzelven in handen van vreemdelingen, welke, na eerst op de kantoren der Hollanders
kundigheden opgedaan te hebben , zich daarna zelve hier
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hederzetten, fours door Hollandfehe kapitalen onderíleund,
om vervolgens het alhier gewonnene in hun eigen Vader
te verteren ? Wat gevoelt gij hierbij , M. H. ?... .-land
Ik betwist intusfchen den vreemden hunne verdienften ,
hun genie niet; maar ik wenschte, dat hetzelve aan Hol.
land ondergefchikt bleef, en dat niet de fchatten, welke
Hollands erfdeel mogen genoemd worden , het eigendom
gingen uitmaken van die vreemden, als een gevolg van
onze zucht tot het vreemde en voor vreemden; met één
woord, als een treurig bewijs voor ons gebrek aan fmaak
voor het Nationale.
c. Een ander gevolg van dit g'ebrek acht ik gelegen
in het verwaarloozen der gefchiedenis onzes Vaderlands
en onzer Letterkunde, waardoor de verdienflen onzer
voorouderen, onzer tijdgenooten, of geheel voorbijgezien, of op den achtergrond gefchoven worden; terwijl
vreemde, wijsgeerige ílelfels, vreemde zedekunde, vreemde romans de herfenen vervullen, de zeden •bederven en
het jeugdige brein verhitten. Men meene niet, dat ik
geenen fmaak, ja zelfs geenen eerbied bezitten zoude
voor hetgene vreemden voortgebragt hebben, of dat ik
iemand het genoegen zoude misgunnen, om de bloemen,
op vreemden grond gekweekt, te kennen en te bewonderen; maar Holland, Oud - Neder'land moet op den
voorgrond (laan : want waarachtig, om vroegeren en
lateren tijd verdient het zulks. Hoe veel voortreffelijke ,
Öorfpronkelijk Hollandfehe flukken blijven, helaas t ongelezen, en Vinden geenen aftrek genoeg, om derzelver
vervaardigers tot de voortzetting aan te moedigen ; terwijl enkel nietsbeduidepde , vaak hart en verstand ver
vreemde gefchriften worden gelezen. Vandaar,-pestnd,
dat menig echt Hollandsch vernuft zich niet durft of niet
kan ontwikkelen; vandaar, dat menige heerlijke, echt
Hollandfehe, letterkundige onderneming niet kan volvoerd
worden; terwijl vreemde denkbeelden, zeden en gewoonten veld winnen, en de vreemdeling onze Letterkunde
veracht en befpot, zonder dat hij haar kent, maar alleen
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omdat hij zich op onzen eigenen fmaak , op ons eigen
voorbeeld durft beroepen.
d. Dezelfde oorzaak brengt hetzelfde gevolg in de
fraaije Kunflen te weeg. Immers , wanneer de Hollandfche tooneelkunflenaar zich aan de geílrengfle kritiek onderworpen vindt , en, zoo het hem gelukken mag te
voldoen, het geheel toch wordt verworpen en gehekeld ;
terwijl men bij vreemden, wanneer er ook Hechts één
of twee goede kunflenaars zijn , het vaak armhartige
geheel toejuicht en bewondert : welke aanmoediging beflaat er dan voor den Hollander? Indien men de Inuzijk, door Hollandfehe toonkunflenaars vervaardigd, naauwelijks der moeite waardig keurt , om dezelve aan te
hooren , en maar altoos het vreemde wil uitvoeren en
toejuichen , hoe kan men dan verwachten en willen , dat
iemand zich zal toeleggen op eene nationale zamenftelling ? Voorwaar, M. H. ! ons gebrek aan finaak voor
het Nationale verhindert en belet onzen nationalen voort
indien teeken- en fchil--ganidefcloku[I.En
derkunst hier eene gunflige uitzondering maken , dan
blijft misfchien nog de vraag over , of de hooge waarde , welke vreemden aan de Hollandfehe fchool hechten , of het voorbeeld der vreemden bij velen niet wel
liet meest tot deze gunflige uitzondering toebrengt ?
e. Eindelijk (want ik kan niet al de gevolgen opnoemen) ons gebrek aan finaak voor het Nationale maakt
ons veracht en befpottelijk bij vreemde Natiën. Veracht,
voor zoo verre zij onkundig genoeg zijn, om niets van
onze nationale verdienflen te weten , en uit onze zucht
voor al , wat vreemd is , opmaken , dat wij zelve niets
goeds hebben noch hebben kunnen ; befpottelijk bij hen,
die de waarde onzer fabrijken, het genie van onzen han
onzer letterkunde, de talenten onzer-del,vrinf
kunílenaars kennen. Dezulken lagchen om onze goed
ja noemen dezelve onnoozelheid. Zij doen-hartiged,
er hun voordeel mede ; en , terwijl zij ons vleijen en
onzen zoogenaanlden goeden finaak bewonderen , trek-
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ken zij er partij van, om het Hollandfche geld naar
zich te fiepen , ten einde zich te verheugen in het geluk, dat zij genoten, van hunne, dikwijls zeer middelmatige , maar toch altijd vreemde, talenten door ons
rijk betaald te zien ; terwijl onze inlandfche onontwikkeld bleven, of naauwelijks het dagelijksch brood kunnen verdienen.
IV. Het valt intusfchen niet te ontkennen, dat aan
jaren, reeds eenige verbetering-vankelij,dtf
heeft kunnen waargenomen worden. Maar ik hoop, dat
gij het niet ongepast zult vinden, dat ik, alvorens mijne
rede te eindigen , nog eenige wenken geef, welke dienstbaar kunnen zijn aan verdere verbetering, zoo al niet tot
herfiel van het door mij, in daadzaak, oorzaak en gevolg, gefchetd:e gebrek.
a. „ Men trachte , zoo veel mogelijk , de zucht tot
beoefening onzer vaderlandfche gefchiedenis op te wek
Hollands roem in kunílen en wetenfchappen-ken,
algemeen bekend te maken." Zoo iemand er aan twijfelen mogt , of- onze dierbare erfgrond en deszelfs bewoners verdienlien bezitten, die beoefening zal hem overtuigen, hoe veel groote en vindingrijke mannen, in allerlei vakken, ons Nederland heeft voortgebragt. Het
is ontegenzeggelijk waar, geen land ter wereld heeft , in
evenredigheid van deszelfs bevolking , zoo veel groote
en beroemde mannen, zoo veel helden, zoo veel geleerden opgeleverd. Ik mag niet ondernemen u zulks
te bewijzen , vermits eene geheele redevoering te kort
zoude zijn, om het u in alle kracht en naar waarheid
voor te houden. Maar immers elk boek, waarin gij de
grootheid van ons land met gedrukte letteren leest, roept
het u toe, dat ons land een' LAURENS JANS Z.
K 0 S T E R voortbragt ; elke -Hollandfche vlag , die gij
ziet wapperen, doet u aan DE RUYTER, TROMP,
E V E R T S E N en zoo vele anderen denken, omdat zij
haar met hun bloed verdedigden , terwijl Europa hen
nog bewondert ; elke veld- of zeeflag herinnert u uwen
MAURITS, uwen FREDRIK HENDRIK, uwen
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W I L L E M D E N III en zoo

vele anderen

;

elk Dichter

doetuaanVONDEL, CATS, DE DECKER, HUY
HAREN, VAN MERKEN, BIL -GENS,VA

aan wie niet-DER1JK,FITHLMERSen
al meer, denken. Spreekt men van Letterkundigen en in
de Oudheid ervarene Mannen, wie noemt niet de namen van DOUZA, GROTIUS, HEMSTERHUYS,
VALCKENAER, RUHNKENIUS, SCHULTENS

en zoo vele uitmuntende mannen , die hier bloeiden.
Maar ik mag niet verder gaan, vermits ik toch het einde
niet zoude kunnen bereiken. Men leze Hechts met opmerkzaamheid , en voorzeker,, hoogachting en bewondering zal ieders hart ontgloeijen ; en , waar hoogachting
Voor, en bewondering van het Nationale beftaat , daar
is ílechts eene fchrede meer noodig, om den finaak voor
het Nationale te doen post vatten en wortelets,
b. „ Men hechte niet meer aan vreemden , dan hetgene zij waardig zijn." Het is aan de Hollandfehe goed
eigen om te gelooven hetgeen men zegt. De-hartiged
fabrikant, die ons vertelt, dat zijne waar zoo veel beter is , en dat hij komt , om ons het genot zijner ver
te fchenken ; de handelaar, die ons zegt -betring
dat, hoe verre wij het ook in den handel mogen gebragt hebben , hij echter nog nieuwe kanalen ontdekt
heeft , wier voordeel hij aan Holland wenscht te bezorgen ; de letterkundige of geleerde , die ons verzekert ^
dat bij eigenlijk de echte roman- of tooneelfchrijver is g
bf dat hij. den fleen der wijzen gevonden heeft; de kun
, die ons verhaalt, dat hij hier gekomen is, om-ífenar,
diet geluk te hebben van ons met zijne talenten bekend
te maken , of om door zijne uitvindingen ons levensgerijf ten top te voeren : alle deze menfchen , wanneer zij
het hechts goed aanleggen, vinden gereeden ingang, wor.
den toegelaten , krijgen eenen zekeren invloed , vinden
geloof, deelen zoo het een en ander van hunnen vreemden fmaak aan ons mede ; het Nationale gaat verloren ,
en onze eigen voorfpoed er fomtijds nog bij. Die vreemdelingen komen niet om ons, maar om zichzelve. Hunne
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betuigingen zijn valsch. Als zij meenden in hun eigen
Vaderland hun doel te kunnen bereiken , dan waren zij
niet naar hier gekomen , en hun doel is eigenbelang.
Kuufliglijk dit bedekkende , verwerven zij zich invloed
en vertrouwen , heerfchen over onzen finaak , en intus
trachten zij hun doel te bereiken , en onze goed -fchen
gastvrijheid aan hunne oogmerken dienstbaar te-heidn
maken ; menigmaal , om naderhand in hun eigen land
over onze goedheid te lagchen. Het ware van onze
zijde hoogst onredelijk, indien wij dit een en ander aan
die menfchen wilden kwalijk nemen. Maar letten wij er
op, en laten wij, zonder hen te veel te vertrouwen ,
veelmin onzen fmaak door hen te laten beheerfchen ,
van hunne talenten partij trachten te trekken, en dezelve
dienstbaar maken aan ons nationaal belang, aan onzen
nationalen fmaak. Als wij eenmaal , hetgeen bij vreemden goeds en lofelijks is , op onzen eigenen grond weten over te planten en nationaal te maken, dan zullen
wij het groote doel bereiken , en de fmaak voor het Nationale zal noodwendig moeten volgen, omdat het Nationale het heerlijkf'ce zijn zal.
c. „ Men verge niet te veel op eenmaal." De vol
kan niet op eenmaal komen. Maar wanneer-maktheid
men nationale fabrijken aanmoedigt; alles aanwendt , wat
mogelijk is , om dezelve te doen bloeijen; kleine gebreken met befcheidenheid doet opmerken, maar, om dezelve,
niet terftond het nationale voortbrengfel achter de bank
fchuift , of den Hollan dfchen kunf'cenaar er om verlaat
en hard bejegent : dan zullen, van tijd tot tijd, meer en
meer vorderingen gemaakt worden, en de fmaak voor het
Nationale zelve zal dc nationale verdienflen in alle vakken aankweeken en vermeerderen.
d. „ Maar ook de fabrilkant , de geleerde, en vooral
de kuníi:enaar,, doe van zijne zijde al , wat mogelijk is,
onl vorderingen te maken." Hij wille het toch niet , dat
men zijn voortbrengfel of zijne kunst alleen dáárom goed
zal vinden, omdat zij nationaal zijn. Hij trachte den
(maak zijner Natie op te fporen , en denzelven zoo wel te
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volgen als te leiden. Hij trachte van hetgeen hij bij vreemden voortreffelijks vindt partij te trekken, en hetzelve tot
zijn en alzoo tot een nationaal , eigendom te maken ,
opdat de voortreffelijkheid van het Nationale den fmaak
er voor meer en meer moge aankweeken en wettigen.
e. Eindelijk: „ Men trachte, door eene echt nationale opvoeding, onzen kinderen eerbied voor onze Natie,
voor onzen grond, voor onze inflellingen in te boezemen." Een ieder,, die de nationale verdienften van Hol
land en deszelfs bewoners regt kent , zal dezelve eerbiedigen. Wel zal hij trachten , de onvolkomenheden weg te
nemen, de gebreken te verhelpen, en het Vaderland in
kennis , kunflen , wetenfchappen en verlichting te doen
vooruitgaan ; wel zal hij hiertoe het voortreffelijke , van
vreemden overgenomen of bij hen aangetroffen , nu en
dan behoeven; doch juist de fmaak voor het Nationale
zal te weeg brengen , dat dit alles ons eigendom wordt.
En wanneer vaderlandsliefde, gepaard aan kunde, vlijt
en eerzucht, en vereenigd met Oud Hollandfche deugd
en godsdienstzin , de grondzuilen eener nationale opvoeding zijn, dan kan het niet misfen , of de fmaak voor het
Nationale zal bij het opkomende gell acht toenemen en wortel fchieten; en onze kinderen zullen welligt , nog waardiger dan wij, den naam van Oud- Nederlanders dragen.
Ik achte het mogelijk , dat ik , althans in den eerfien
opflag , voor dezen en genen mijner geëerde Hoorders ,
hier of daar, naar hunne, meening , wat veel gezegd, wat
flerk gefproken hebbe. Ik hoop het niet; maar, al ware
het zoo , ik heb gefproken als een Hollander, als een ,
die er eene eere in fielt, zulks te zijn. Op den Hollandfchen
grond fchonk mijne lieve moeder mij het leven ; op den
Hollandfchen grond voedde de beste vader mij op , en
wees zijne hand mij de gefchiedenis des Vaderlands , om
mij op elke bladzijde de waarde te doen gevoelen van het
Vaderland en deszelfs bewoners ; op den Hollandfchen
grond hechten mij de teederíle banden aan echtgenoot en
kroost (*), terwijl ik op denzelven mijne beste, getrouwíle
(*) Na het inzenden dezer Verhandeling ontrukte de dood
den waardigen Opfteller zijne dierbare Gade. Redact.
,

-
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en dierbaarf'e vrienden tel ; op den Hollandfchen grond
geniet ik, bij eene volkomene vrijheid, de regering en de
befcherming van den besten der Koningen, die, als het
fieraad zijner eeuw en liet voorbeeld voor Europa, nog
door volgende eeuwen zal geroemd worden. Waar zoo
veel flemmen fpreken voor het Vaderland, daar immers
mogt ik vrijmoedig handelen over den finaak voor het
Nationale. En bovendien , ik fprak tot Oud-Nederlanders , tot mijne land- en ftadgenooten , wier leuze de
mijne, gelijk de mijne de hunne is ; want, waarin wij
ook mogten kunnen verfchillen, die leuze, welke bij al,
wat Hollander heet, vasthaat, zal tevens den grondflag
van , en den waarborg voor onzen finaak voor het Nationale uitmaken. Die leuze is : VOOR GOD, VOOR HET
VADERLAND EN VOOR ORANJE!

TOEPASSING, NA DEN VERKLAARDEN 72STEN PSALM,
BIJZONDERLIJK HET 15DE VERS, OP 'S KONINGS
VERJAARDAG, 24 AUG. I834.
M. H. , is ons te beurt gevalH et zeldzame geluk,
Koning hebben, die in groote mate

len, dat wij eenen
de hoedanigheden bezit, welke in den firaks verklaarden
Pfalm van een' gewijden Dichter worden opgegeven als
de hoofdtrekken van een' goed' Koning, of van eenen
Koning zoo als hij behoort te zijn, om als een' Gezalfde des Heeren befchouwd te kunnen worden , het vertrouwen en de liefde des volks te bezitten, de algemeene
welvaart te bevorderen , en den roem zijns naams te ver
Te hooger moeten wij dit voorregt waarderen,-breidn.
naarmate het getal van goede Vorilen geringer is. Als
wij het lange register van Koningen en Keizers , die van
tijd tot tijd geregeerd hebben, nagaan en hunne levens
lezen, hoe weinigen ontmoeten wij dan, die-gefchidns
beantwoorden
aan de hooge waardigheid, waareenigzins
!
me e zij bekleed zijn hoe velen daarentegen , wier
regering een vloek voor het mensclldom geweest is !
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Na Salomo's tijd en de verdeeling van het Joodfche rijk, vinden wij flechts enkelen, die eenige gelijkenis hadden naar het model, dat de gewijde Dich
voorfielt, alwaar den Troon -terindgmlPfa
wijze, onder het open--bekldropgti
den van gebeden tot den Allerhoogflen , zijn koninklijke pligt wordt herinnerd, en levendig onder het
oog gebragt, op welke gronden hij eene gelukkige en
luisterrijke regering zich beloven mogt. Onder de flammen Jnda en Benjamin is nog wel deze en gene opgeftaan , die men onder de goeden tellen kan , maar
niet een enkele bij de tien overige flammen. En bij
andere volken van vroegeren en lateren tijd is het
niet beter geteld. De ineesten van hunne beheerfchers
waren, in plaats van weldoeners, wreede geweldenaars
en plagen voor het menfchelijk geflacht. Aan dezulken nogtans worden niet zelden de namen van groot en
goed verfpild, fchoon hunne daden het tegendeel kenmerkten; zij hoorden ook wel op hunne jaar en andere
feestdagen het geroep van: Leve de Koning ! en in de
tempels voor hun behoud gebeden hemelwaarts zenden ;
maar dat alles was flechts het uitwerkfel van hooffche
v'eijerij , of het heesch gefchreeuw van eene omgekochte
menigte, of de afperfingen van het fchrikbewind , dat
zij voerden, terwijl de harten verre van hen verwijderd
waren, en alle braven en verflandigen zuchtende naar
hunnen val uitzagen.
Inderdaad een goed Koning, in den uitnemenden zin
van het woord, is een zeldzaam verfchijnfel. KR dit
verfchijnfel vertoont zich thans aan den flaátkundigen
hemel van Oud-Nederland. Te regt is de regerende
Koning een voorwerp van algemeene hoogachting en
diefde , daar hij vasthoudt aan de beginfelen van geregtigheid en godsvrucht, wandelende in de vreeze des
--leeren. Te regt mag Nederland zich op zijnen Koning
beroemen , zoo als geen ander volk doen kan , gelijk
de Koning op de getrouwheid eener Natie, die thans
fchier geene wedergade heeft. Zijn jaardag is een waar
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volksfeest , dat niet Hechts de offers der lippen voort
maar de ongedwongene offers van verheugde -brengt,
dankbare en heilwenfchende harten.
De jaardag van ieder mensclh (laat ik tusfchenbeiden
in deze algemeene uitweiding mij eenigermate mogen
toegeven , om ten flotte op het aangeroerde punt terug
te komen) is altoos een merkwaardig tijdwip in iemands
leven , merkwaardig zoo niet voor liet algemeen , dan
toch voor zijne huisgenooten en voor hemzelven, Men
verheugt zich bij de geboorte van een kind, dat fchreijend de wereld intreedt, als had het een voorgevoel van
de wisfelvalligheden , die hetzelve ontmoeten zal in een
leven , welks dagen kort zijn , en waarin men vaak zat
wordt van onrust. De geboortedag echter blijft ons
levenslang merkwaardig, en geeft, bij zijne terugkeering, in meest alle welgeftelde huisgezinnen, telkens aanleiding tot eene foort van feestelijke vreugde , op die
wijze en in die mate, als de bijzondere omftandigheden
toelaten. Ouden en jongen omhelzen dan elkander op
nieuw als dierbare panden , als getrouwe gezellen en ge.
zellinnen op den dikwijls hobbeligen weg van onze reis
door het ondermaanfche. Met teedere ontroering fpreekt
de mond de taal van het verheugd gemoed, dat zich als
oplost in vreugdezangen en blijde heilwenfchen, verheffende alzoo den zegen van den kleinen kring 5 die niet
verbroken is geworden , gelijk die van zoo vele anderen. Zij hebben allen dezen dag weder mogen beleven. Het mag hun gebeuren , nog te zamen bij elkander in te wonen. Met vreugde tellen zij de jaren van
hem of haar, die de lieveling van het hart of de {leun
van het huis en het gedacht is. En niet genoeg kun
zij dit geluk roemen , wanneer zij terugzien op de-ne
menigte hunner bekenden, die weleer zich insgelijks ver.
heugden , doch nu in rouw gedompeld zijn € Dan fchijn^
foms het gelaat van den grijsaard te verjongen, indien
hij niet te zwaar onder den last des ouderdoms gebukt
gaat. Vergenoegd zit hij in 't midden der zijnen, deeIegde in de verlustiging zoo veel hij kan , en zich ver.
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heugende, dat hij nog een toevoegfel van levensjaren
heeft mogen ontvangen , of iemand van zijne waarden
op dezen ftond daarmede mag gelukwenfchen , en zijn
opkomend nakroost in gezondheid aanfchouwen.
Zulke huifelijke tooneelen , hoe veel ook verfchillende
van openbare en luidruchtige vreugdebedrijven, kunnen
zeer treffend zijn voor den deelnemenden aanfchouwer.
Zij behooren mede tot die verkwikkende oogenblikken,
welke eene aangename verpoozing uitmaken onder de drukke woelingen, zorgen en vermoeijenisfen van ons aard
zouden dusdanige tooneelen te klein,-fcheb1lan.O
te kinderachtig heeten , om daarop acht te ílaan ? Neen
voorzeker! Wij moeten veeleer den man beklagen, die
in dezelve geen' fmaak vindt , wiens zinnen en gevoel
reeds te veel zijn verílompt , om door de zachte ftreelingen van zulke ílille en eenvoudige genoegens aangedaan te worden, die fterker prikkelingen tot dat einde
noodig heeft, en daarom genoodzaakt is zijn huis te
ontvlugten, om in de groote wereld, onder een bedwel
-mendgruisch
genot,, zijn vermaak te zoeken.
Belangrijk ook is in een ander opzigt de verfthijning
van onzen geboortedag. Indien men niet enkel aan de
zinnelijke verlustiging blijft hangen, maar, als een redelijk wezen, eenigzins ernftig nadenkt, moeten bij zulke gelegenheden ook' hooger befpiegelingen 'het gemoed
indringen. Mogen wij ons verheugen over de verlenging van ons leven, of van het leven diergenen , welke
ons dierbaar zijn, dan moet het offer van dankbaarheid
opílijgen tot Hem , die ons den adem heeft gefchonken
en tot dusverre bewaard in het land der levenden. Ieder
jaar van de voortduring onzes beflaans is eene gifte van
den Vader der Liefde, die voor ons zorgt, en wien
wij ook daarvoor eerbiedige dankerkentenis verfchuldigd
zijn. En van Hem zullen wij ook eveneens afhangen
in den nieuwen kring, dien wij zijn ingetreden. Wij
whten niet, of wij denzelven zullen mogen ten einde
brengen. Hoe velen van onze tijdgenoten , die nog
in wezen waren toen wij den vorigen begonnen, zijn
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reeds verhuisd naar de woningen , van welke niemand
terugkeert, en werwaarts wij hen eenmaal zullen vol
dat er een jaar bij onzen ouderdom-gen.Tlkriz,
gevoegd wordt , verwijderen wij ons niet alleen verder
van den dag der geboorte , maar naderen wij in gelijken tred den dag der ontbinding. Bij de vragen, hoe
lang wij geleefd hebben, moeten wij ook in zekeren zin
de jaren of dagen tellen, die wij nog leven zullen. En
deze telling beflaat voornamelijk daarin , dat ieder dag
de laatfle zijn kan. En wee hem, die bij zijn verjaringsfeest weigert of fchroomt op het einde te letten !
Dat einde nadert niet te minder met vaste fchreden ,
maar is niet veríchrikkelijk voor den braven, die zij
Schepper eerde en den menfchen weldeed. Hoezeer-ne
hein zijn jaardag telkens het feel verloop des tijds herinnert, en tevens de nadering van het uur der fcheiding , dit kan tusfchenbeiden wel eene erníliger wending
in den loop zijner gewaarwordingen veroorzaken , maar
behoeft hem niet te ftoren in het feestelijk genot , waarvoor de dag beflemd is; want hij heeft zoodanig geleefd, dat hij zonder angst of verfchrikking, ja zelfs
met zekere íliile geestverrukking, het naderend einde kan
te gemoet zien onder de heerlijkste uitzigten • die in dc
toekomst zich voor hem openen.
Dit alles ondertusfchen verkrijgt een te treffender aanzien, en maakt daarom de verjaring van iemands geboortedag te merkwaardiger , , naar gelange hij naauwer en
veelvuldiger betrekkingen tot de wereld heeft. Is hij
het hoofd van een talrijk gezin, of een der werkzaam
leden der maatfchappij , des te belang--ftenuigíl
rijker wordt het behoud van zijn leven , waarover 'men
zich verheugt , en waarmede men elkander gelukwenscht.
Schoon het leven van ieder mensch , ook van den geringiten naar de wereld , van groote waardij moet gefchat worden , daar de voeten en handen zoo wel tot
het ligchaam behooren als de oogen , en ieder gezond
lid , tot het onaanzienlijkílc toe, nuttig, ja onmisbaar is,
Pp
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heeft echter hij , die aan het hoofd van den Staat geplaatst is , den grootílen invloed op de algemeene wel
bovenal mag zijn verjaardag als ten hoog -vart.En
gedenkwaardig befchouwd worden , voor zoo verre-fle
hij de ontzaggelijke magt , die hij in handen heeft , alleen gebruikt tot handhaving van het regt, tot bevor
heil , en langs dien weg in de op--deringva'sl
regte hoogachting en liefde van het volk deelt. Vrij
zal alsdan ook de vreugde algemeen zich ver -wilg
wegens den dag zijner geboorte. Het is dan ,-fpreidn
dat het groote huisgezin van den Staat feest houdt,
gefchaard rondom den troon van deszelfs doorluchtig
hoofd , als den vader van dat huisgezin.
Hoe vele gewigtige herinneringen moet deze dag den
geëerbiedigden Koning , die mede in zijn leven zulke
groote lotverwisfelingen ondervonden heeft , voor den
geest brengen ! Daarmede vervuld, (verbeeld ik mij)
zit hij op dezen fond neder in den tempel , gewijd aan
de dienst van den IIeer der Heirfcharcn , denkende en
biddende met het geheele volk! Hoe krachtig moet in
dit plegtig uur het gewigt der hooge waardigheid , die
hij bekleedt , en de groote pligten , die op hem rusten ,
op zijn nadenkend gemoed indringen ! Van het hofgewoel en de flaatzorgen voor een oogenblik ontheven ,
zal hij in de ítille afzondering niet kunnen nalaten met
ernílige gepeinzen en Godverheerlijkende gedachten zich
bezig te houden, als een Christenvorst , die tot nog
hooger dingen geroepen is , en zijne dure verantwoordelijkheid nog klemmender moet gevoelen, dan een Oosterling , levende onder de oude wet , en regerende over
een minder verlicht en befchaafd volk. 0! mogten de
goede wenfchen der welmeenenden vervuld , en inzonderheid de gebeden voor het behoud des Konings , voor
den luister zijner Regering , voor den Vrede, en de
algemeene welvaart van de goede Ingezetenen dezer gewesten , genadiglijk verhoord worden ! Welaan , mijne
Stad- en Geloofsgenooten ! buigen wij ons gezamen-
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lijk daartoe ootmoedig hier ter plaatfe neder, lovende en
aanbiddende den God van Hemel en Aarde!

Harlingen, Aug. 1834.
F. IIOEK S TRA.
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meest geliefde Dichters, dat
T eregt fchreef een onzeralles,
vat goed en

groot is , le
het zoet qn zalig is ,
prijzen. Ja, iemands deugden te verheffen, zijnen naam
te prijzen , zijnen lof te verkondigen , dit fchenkt vooral een waar genoegen. Het is zoo, dat de borst zweit,
als wij het voorwerp van onzen lof landgenoot mogen
noemen ; als hij , die in het een of ander uitgeblonken
heeft, Nederlander heet : doch , fchatten wij de ver.
dienflen van vaderlandfche Mannen en Vrouwen op den
regten prijs , wij zijn echter voor die van vreemden
geenszins blind, en geven dus ook gaarne hun de eer,
die zij verdienen. Zoo mag Zweden zich beroemen,
cenen Man voortgebragt te hebben, die door zijn fcherpzinnig vernuft de vraagbaak van Europa werd. Hetgeen hij fprak werd geloofd , hetgeen hij bepaalde erkend; zijn woord was eene wet voor alle befchaafde
volken ; hij verwierf zich een' naam , die altijd der vergetelheid ontrukt zal blijven. Het is de bekende natuuronderzoeker L I N N A E U S, dien wij bedoelen , en
wiens korte levensfchets wij hier herinneren.
In den jare 1707, op den 24 Mei, werd L I Neen dorpje in de
N A EU s, te Rashult of Röfchult
Zijn
vader
bekleedde algeboren.
provincie Smaland,
daar toen het ambt van Vicaris , doch werd naderhand
als Predikant te Stenbrohult beroepen. Deze, een groot
liefhebber der natuur in het algemeen en van bloemen
in het bijzonder zijnde, fchijnt deze drift het eerst.in
zijnen zoon overgeplant te hebben. Het was namelijk
Pp2
,
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aan den jongen L I N N É opgedragen , om des morgens
vroeg en des avonds na zonsondergang de gewasfen
in den tuin zijns vaders te begieten , denzelven in het
aankweeken derzelven de behulpzame hand te bieden ,
den grond om te fpitten enz. Hij kweet zich met ongemeen genoegen van deze taak , en de uren, die van
zijne fiudiën overfchoten , werden meestal in het perk ,
hem door zijnen vader tot aanmoediging ter eigene befchikking gegeven , doorgebragt. Weldra bemerkte hij ,
dat zijne gewasfen nu en dan door den wind veel te
lijden hadden, voornamelijk wanneer die uit het noorden blies , en dit deed hem beíluiten , dezelve aan dien
kant door eene omheining te befchutten, waartoe hij
de takken in het naburige bosch ging opzoeken. Hier
ontdekte hij van tijd tot tijd verfchillende planten en
heesters , welke hij allen met zeldzame weetgierigheid
onderzocht en zoo mogelijk op zijn erf overpootte ,
hetwelk niet weinig bijdroeg tot vermeerdering zijner
eerfie botanifche kundigheden.
L I N N J , reeds van zijne geboorte af beílemd om
zijnen vader in het predikambt op te volgen , werd in
het jaar 1717 naar de Latijnfche fchool te Wexjo gezonden. Hoewel liet hem diep finartte , van zijne beminde ouders en bovenal van zijnen tuin te moeten fcheiden, vond hij evenwel voor het laatfle in zijne nieuwe
woonplaats eenige vergoeding. Daar de Rector van het
Gymnafium zelf ook een beminnaar der kruidkunde was,
gaf hij aan zijnen leerling de vrijheid , om zijne fpeeluren aan derzelver beoefening te wijden. Deze evenwel , dit verlof een weinig uitgebreid opvattende , befteedde het grootíle gedeelte van den dag met het
veld te doorkruifen, waardoor hij zijne verdere onder
hierin niets nuttigs konden vinden , dik--wijzers,d
werf flof tot ernflige berisping gaf. Toen hij evenwel
in zijne wandelingen volhardde , beklaagden zij zich hierover bij zijnen vader, die eindelijk bef oot , daar hij
zijnen zoon voor de f}udie ongefchikt achtte, hem een
handwerksman te doen worden. Reeds was men daar-
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over met een' fchoenmaker in onderhandeling, die L I Ntot zich nemen en hem zijn ambacht leeren zoude,
toen gelukkig zekere R o T T MAN N, Arts te Wexjo ,
tusfchenbeiden trad. Toevallig had deze 's jongelings
werkelijken ijver en bijzondere talenten voor de natuur
opgemerkt, en wist nu den-kundigewtfchap
ouden L i N N , fchoon niet zonder veel moeite, over
te halen , om zijnen zoon aan zijne bijzondere leiding
toe te vertrouwen.
Van nu af woonde hij bij zijnen befchermer in huis,
oefende zich ongef'toord in zijn geliefkoosd vak, en
maakte daarin de grootfte vorderingen. Na een tienjarig verblijf te Wexjo , begaf hij zich naar de Univerfiteit te Lund , waar hij , reeds toegerust met vele kundigheden , zijne akademifche loopbaan opende. Profesfor S T 0 B ä u S , een zijner leermeesters , met wien hij
het mecst in aanraking kwam , leerde hem weldra in
zijne wezenlijke waarde kennen , en bood hem , door ach
genegenheid gedreven , eene kamer in zijne eige--tinge
ne woning aan , hetwelk L I N N É , ten eenemale van tijdelijke middelen, ontbloot , met dankbaarheid aannam.
Intusfchen zette hij zijne fludiën onafgebroken voort ,
begon een herbarium aan te leggen , en gunde zich dik
zelfs de nachtrust niet, om alles toch regt gron--werf
dig te leeren kennen.
Zijn verblijf alhier was echter van geen langen duur.
De Akademie te Up/al, de voornaamfie in zijn Vader
prijkte te dien tijde met de beroemdfte Leeraars-land,
in zijne wetenfchap ; waarom hij befloot , na één jaar
te Lund doorgebragt te hebben, zich derwaarts te begeven. Een' geruimen tijd moest hij nu van den onder
zijner medeftudenten leven; hij droeg hunne af--íland
gelegde kleederen, lapte hunne verfletene fchoenen met
den bast van boomen voor zich aaneen , en de meesten van hen zouden gaarne hun laatfle Pluk brood met
hem gedeeld hebben.
Dit kwam den beroemden O L A U S CELSIUS ter
oore. Hij onderzocht alles , en men fchilderde hem het
N
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karakter en de bekwaamheden van L I N N A E U S Z00
voordeelig af, dat hij befloot, zich zijn lot aan te trekken. Even als s T o B ä u s te Lund, nam hij den jongeling bij zich in huis , en deed hem in zijn bijzonder
onderwijs en gewigtige werkzaamheden deelen. Niet
lang hierna hielp L IN N A E u s den Hoogleeraar R u DB E c ix bij het lesgeven in den botanifchen tuin , hetwelk hij weldra geheel overnam. Zijne doorwrochte
verhandeling over de bevruchting der boomen (de nuptiis arborum) deed hem meer en meer bekend worden
en oenigen naam maken, zoodat de Akademie der Wetenfchappen te Up/al, iemand zoekende , die de noodige
kundigheden bezat , om eene reis door Lapland te doen ,
tot eene naauwkeuriger ontdekking en nafporing van deszelfs voortbrengfelen , hare keus op hem vallen liet. In
het jaar 1731 ondernam hij te voet dezen moeijelijken
togt; en, niettegenf'aande de hoogstzuinige toelage tot
deszelfs beílrijding, en de gedurige hinderpalen, die hem
voorkwamen, werd dezelve tot volkomen genoegen zijner zenders volbragt.
Na zijne terugkomst begon hij , bij wijze van voor
Natuurlijke Historie les te geven. Het-lezing,d
nadrukkelijke zijner rede , de kracht zijner voortlelling ,
de fcherpziunige bewijzen voor het aangevoerde , alles
lokte eene groote fchaar van toehoorders tot hem , die
den jongen mensch niet verbazing hoorden en gadelloegen. Doch hoe jammerlijk werd hij en velen dergenen,
die zijne Collegiën bezochten, te leur gefield, toen men,
na korten tijd, door bewerking van Profesfor 0.0 s E N ,
hem het lesgeven verbood , omdat hij niet als Doctor
gepromoveerd was ! Al zijne plannen en verwachtingen
voor de toekomst lagen nu in duigen , en hij bevond
zich weder in den droevigflen toehand , daar hij zijn
voornaamfte middel van beílaan verloren had.
De fortuin fcheen evenwel hem niet geheel en al verlaten te hebben. De Baron R E UT E R HOL M, overtuigd zulks aan niemand beter te kunnen toevertrouwen ,
liet hem als Gouverneur met zijne zonen eene reis door
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Zwedtn doen , ten einde zij eene betere kennis der bergwerken zoudén verkrijgen. Te Fahlun , waar zij zich
lang ophielden , leerde L I N N A L v s de dochter van den
Geneesheer M 0 R A E u s kennen , en werd haar minnaar. Dit verftandige en aanminnige meisje Relde haren
geliefde in ítaat , om op eene der buitenlandfche Hoogefcholen, waar dit te dien tijde altijd gefchieden moest,
te promoveren , hetwelk hij tot dusverre , om de groote
kosten , die hiermede natuurlijk gepaard gingen , had
moeten nalaten. Eenige weken daarna begaf hij zich
dan ook naar eene Hollandfehe Univerftteit , en werd te
Harderwijk met glans tot de doctorale waardigheid ver
reis herwaarts , over Koppenhagen en Ham--hevn.D
burg , en de uitgaven vóór en bij zijne promotie, hadden echter zijne beurs geheel uitgeput , hetwelk hein
deed befluiten, zijne toevlugt tot den wijd en zijd berbemden B o E R H A A V E te nemen. Deze beval hem bij
den Heer C L I F F o R D te Am f erdam aan , die L I NA E U s tot het in orde brengen en befchrijven van zij
Hartenkamp gebruikte,-negrotKuidpen
en , nadat hij dit verrigt had, zoo zeer over zijne vol
werkzaamheden tevreden was , dat hij hem, ne -bragte
een groot honorarium voor zijnen arbeid , nog de-vens
noodige gelden tot eene reis naar Engeland en Frankrk fchonk. Hier leerde hij de voornaamfte Natuur
achttiende Eeuw kennen , vermeerderde bij-kundiger
den dag zijne groote bekwaamheden , en kwam , na drie
jaren afzijns, in Zweden terug, waar bij zich te Stok holm als Geneesheer nederzette.
In de maand Junij 1739 trad hij niet zijne ileeds trouw
geblevene weldoenfter in den echt, en verwierf weldra
het loon voor zijne uitltekende verdieníten. De klasfieke
fchriften , welke hij reeds van tijd tot tijd uitgegeven had
en nog uitgaf, begonnen eindelijk hunne werking te
doen. Hij werd eerst tot Beftuurder van het Natura
Konings en tot Voorzitter der Akade--liënkabetds
mie van Wetenfchappen verkozen. Vervolgens mogt hij
in 1711 een zijner meest geliefkoosde wenfchen vervuld
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zien, daar liet Hoogleeraarsambt in de Kruidkunde te
Upfal hem opgedragen werd. Bijna elke Akademie van
Europa wilde nu , toen hij meer en meer in al zijne
voortreffelijkheid bekend werd, de eer genieten, om L INNA R u s te bezitten. Zijne werken ílelden eene bijna
geheele hervorming in de Natuurlijke Historie daar, die
de meeste landen aannamen. Zelfs van de verst afgelegene gewesten ontving hij nu de voordeeligíle en ver
Spaanfche Regering bood-erndfluitog.De
hem eene jaarlijkfche toelage van tweeduizend piasters
en de voorregten van den Adelfland aan, zoo hij zich
daar wilde vestigen ; terwijl hij de vrijheid genieten zou
om de Hervormde Godsdienst -te blijven belijden. -de,
Hoe aanzienlijk zulke aanzoeken ook waren , zij wer
allen door L I N N AE us afgeílagen, daar hij niet-den
hefluiten kon zijn Vaderland te verlaten. Het leed dan
ook niet lang , of zijne vaderlandsliefde , in dezen gebleken, werd op eene fchitterende wijze beloond. G u sT A A F III verhief hem , in het jaar 1753, tot Ridder
van de Noordfler,, en in 1756 tot den Adelfland , met
een verdubbeld jaarlijksch inkomen en het bezit van een
fchoon buitengoed. De beroemdfle Akademien Relden er
eene eer in, hem hun medelid te mogen noemen,; terwijl vele jonge lieden, en zelfs Pro€esforen , hun land
verlieten , om den Noordfchen Leeraar te gaan hooren.
Bij het lesgeven in de vrije natuur Was L INN A E us
dikwerf van tusfehen de twee- en driehonderd leerlingen vergezeld. Ontdekte deze fchaar een nieuw,, tot
nog toe haar onbekend gewas , dadelijk werd hetzelve aan
den grooten Man overhandigd, en met ingefpannen aan
hoorde men dan deszelfs verklaring.
-dacht
Zoo leefde L I N N A E u s, onafgebroken werkzaam aan
het heil der menschheid en de bevordering der weten
voort , tot dat de dood hem van deze aarde -fchapen,,
waar hij zoo veel goeds en groots gefticht had, wegnam. Hij overleed den 10 Januarij 1778 , en werd met
veel plegtigheid in de Domkerk te Upfal begraven. De
Koning , die ware verdienílen zeer wel op prijs wist te
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ítellen , betreurde openlijk, in eene redevoering voor de
Rijksílenden, het verlies van den grootfien Natuurkundige,
en liet een' penning te zijner nagedachtenisfe (laan.
Men vindt nog in zijne geboorteplaats een' zwaren lindeboom, naar welken zijne Voorouders de bijnamen van L I NDELUS, TILYANDER en LINNAEUS bekomen hebben.
Met het volfle regt wordt hij als Hervormer der Natuurlijke
Historie, en zijn nieuw geordend, naar hemzelven genoemd
fystema, als het beste aangemerkt.
Ook als mensch kon L I N N A E U S anderen ten voorbeeld
verfhekken. Hij bezat een godsdienftig braaf karakter, en,
zijner fpreuk , boven zijne groote vergaderzaal geplaatst:
Innocui vivite; Numen adest, (Leeft onberispelijk; eene
Godheid is tegenwoordig) immer gedachtig, was zijn levenswandel zoodanig, dat hij gerust de Eeuwigheid kon ingaan.
Rotterdam, 22 Aug. I834. S. v. E.

TAFEREELEN UIT HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN 'DER
NOORD AMERIKANEN.

(Vervolg van bl. 514.)
De Zondag te New-lork. — Rangzucht. — Loterij.

l

eder volk heeft zijne nationale feesten. De ganfche Christenheid in Europa viert den zondag, en na de godsdienstoe.
fening wijdt men veelal eenige uren aan uitfpanning en gezellige vreugde. In Engeland worden de zondagen reeds plegtiger en fomberder; maar in Amerika zijn dezelve ongemeen treurig. Men toont overdrevene naauwgezetheid en be.
krompene gehechtheid aan gewoonten. Eenmaal voormiddags en eenmaal namiddags firoomen de fcharen der geloovigen langs den Broad-way naar hunne verfchillende bedehuizen; buitendien zijn de firaten ledig, de winkels en huizen
gefloten. De fiilte van het graf heerscht er alsdan, en het
is niet raadzaam, dezelve af te breken. De bekoorlijke omI}reken worden Hechts door Negers en dienstboden bezocht,
welke des avonds bij hunne terugkomst een weinig levendig
brengen. Oppasfers, of rustbewaarders , ken--heidn(la
nelijk aan hunnen lederen pet en dikken, van onder met ijzer
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beilagenen flok, waken tegen alle ftoornis van den rustdag, en ftaan te dien einde op kleine affcanden van elkander gereed, om openbare vreugde en vermakelijkheden te
beletten. (*)
Intusfchen zijn de kroegen vol menfchen, die daar in ítilte
drinken, terwijl gewoonlijk de deur half open flaat. Daar
treedt uit zoodanig huis een vrolijke knaap , in Duitfche boe
Hij geeft aan zijn hart lucht, en juicht van-renkldagt.
vreugde, dat hij in het land der vrijheid zich bevindt, Maar
de naaste oppasfer roept hem toe: Stil, knaap! De jon
niet, en stoort zich geenszins aan de-gelinvrtahm
waarfchuwing. De man met den flok ílaat hem den nieuwen
hoed van het hoofd. De Duitfcher zoekt gelijk met gelijk te
vergelden, vergrijpt zich aan den achtbaren policiepét, en
het vrije volk van iNew-lork, zich in deszelfs rustbewaarder
gehoond achtende, valt woedend op den rustverhoorder aan,
en fleept hem naar den tower. Ten zelfden tijde werden er
met hem andere rustverftoorders binnengebragt — een Zwitter,
die op straat had gefloten; twee Franfchen , die te zamen
zeer luid gepraat en daarbij fchaterend gelagchen hadden ;
eene Zwabifche familie, welke plannen voor de toekomst
maakte, waardoor, omdat allen te gelijk fnapten, een groot
rumoer onUtond; eene halve Wurtembergfche gemeente, welke
de ftoutheid had gehad, op zondag een vaderlandsch liedje
aan te heffen. Die allen werden, onder den' fterken toevloed
van menfchen, naar den tower gevoerd, en, dewijl zij eerst
weinig lust toonden, om van zoo onverwachte herbergzaam.
heid gebruik te maken, door de ftokflagen der rustbewaarders genoodzaakt, zich te onderwerpen.
Buiten deze, nu en dan plaats hebbende, opfchuddingen,
is het op praat zoo ongemeen ftil , dat men alleen het fashlonable fiepen der voeten, den eigenlijken zondagstred van de
ontelbare, uit de bedehuizen terugkeerende, menigte, en
het gefchreeuw van den kleinen loofvorsch hoort. Het ge
ook, dat hier en daar een lwaker of andere-beurtinsfch
ijveraar eene foort van preek houdt op firaat.
(*) Overdrijven misfchien de Noord-flmerikanen op dit punt,
en bezigen zij niet de meest gefchikte middelen, om den eer
dag der weke te heiligen, het ware te wenfchen, dat-íten
men velerwegen in Europa meer prijs [telde op den dag des
Heeren. — Vert.
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De zondag heeft dus zekere eentoonigheid , die echter in
de lange en vervelende avonden dikwijls door het ontf{ aan
van brand wordt afgebroken. Dit gebeurde ook thans weder.
Daar het een fchoone zondagavond was , wandelde ik met
mijne kinderen. Op verfcheidene plaatfen ontftond brand. De
verwarring, hierdoor veroorzaakt , deed mij befluiten, om
naar huis terug te keeren. Ik kwam voorbij den winkel --falon , zegt men hier --- van den frifeur c Ii A R LE s M A RT E L L. Dezelve was gefloten ; doch men hoorde achter de
deur eene guitarre, die een volksliedje, dat half luid gezongen werd, accompagneerde. Onwillekeurig bleef ik een oogenblik ftaan; dit voorbeeld volgden meer anderen, en weldra
had zich een kleine troep gevormd. Eigenlijke policie is er in
Amerika niet; maar oppasfers of rustbewaarders loopen er in
menigte door de Piraten. Lén derzelven flond dan ook weldra
bij ons. Toen hij het fnarenfpel vernam , floeg hij niet zijnen
vreefelijken ambtshok op de deur. C it A R LE S 'I A R T E L L
trad buiten , en zeide, niet veel tegenwoordigheid van geest:
„ Mijnheer de Eiraat-officier ! en gij, mijne lieve Ladys en Gentlenzen ! fielt u gerust ; in mijn huis wordt de Sabbat niet
ontheiligd. Alleen om den heiligen dag Christelijk te eindigen, heb ik niet mijn gezin eersen lofzang aangeheven." —
„ Dat mag zijn,” fprak de door den nieuwen titel gevleide
dienaar van den Staat. „ Ilet is kerkgezang," mompelde de
menigte en verwijderde zich.
Toen ik te huis was gekomen , en zat te peinzen over de
ontmoetingen van dezen avond , werd ik fomber te moede.
Om uit die Hemming te geraken, zettede ik mij voor de piano
neder. Naauwelijks had ik eenige toonen aangeflagen , of een
paar fleenen vlogen door liet vcnfler; mijn groote fpiegel viel
in (tukken op den grond , en mijne lamp ging uit. Bevende
(loop ik in mijn bed, en wenschte het vrije, onafhankelijke,
oppermagtige volk der Vereenigde Staten een' goeden nacht!
Wie weet, welke wenfchen uit den toner, te gelijk met den
mijnen, naar den hemel opftegen !... Intusfchen vindt men bij
vele lieden eene piano of een klavier flaan. Iiet is door de
motie een fink huisraad geworden, even zoo onontbeerlijk
als de groote Bijbel. Beide fchijnen in de meeste huizen opzettelijk zoo geplaatst te zijn, dat ze in het oog moeten
vallen; maar beide hebben ook dit gemeen, dat ze fours in
langen tijd niet geopend worden.
Vele Piraten worden op zondag met ketens verfperd , zoo-

612

TAFEREELEN UIT HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN

dat men door dezelve niet kan rijden. Eene Amerikaanfche
ftad heeft geene andere wandelplaats , dan de praat. Alleen
in New -lork is men zoo verre van de ílrengheid afgeweken,
dat de ketens een paar uren op den dag weggenomen worden.
Speelkaarten en dobbelfteenen mogen niet verkocht worden; biljart en damfpel zijn verboden; men kent het fchaakfpel naauwelijks. Intusfchen is dit zoo hebzuchtige volk aan
hazardfpelen overgegeven. Er wordt even fterk gefpeeld als
gedronken. De verbodene biljarts en faro-banken beflaan bijkans in het openbaar, offchoon ze volgens de wet er niet
mogen zijn. De burger fladsopziener en de burger wijkmeester
zien gaarne iets door de vingers , wanneer dit eenig voordeel
aanbrengt. Somtijds echter doen zij amsbtwege onderzoek en
bekeuren de overtreders ; maar als zij dan de bij de wet bepaalde boete , en wat er verder te halen mag zijn , ingevor.
derd hebben, trekken zij flilletjes weder af. Zoodanige biljart
vult de beurs der ambtenaren. De regter van het zoogenaamde geregtshof in Deufe_flreet trekt van de biljart van het in
zijne wijk beflaande Franfche koffijhuis een jaarlijksch vast inkomen van 400 dollars. Deze man — het is niet te ontkennen —
verfiaat zijne belangen. Men houdt hem reeds voor een' hoog
Gentleman , uit wien binnen kort een groot man-erwadign
worden kan; namelijk zoodanig een, die, offchoon weinig
beteekenende, rijkdom heeft verkregen.
Adel en eertitels zijn , volgens eene wettelijke verordening,
afgefchaft. Dit betreft echter alleen den erfelijken adel en
dien van verdienflen, gelijk ook de Furopefche titels; want
de Iwerikaanfche geldaristokratie heeft hare eigene rangorde
en eene firenge gezetheid op zekere onderfcheidingen. Ik wil
dit met eenige voorbeelden ophelderen.
Van iemand fprekende, vraagt men: IVat is de man waard?
Wordt er geantwoord : Duizend dollars jaarlijks , zoo is hij
van goeden fiand. De zoodanige behoort tot de eerfle klasfe
boven het gemeen. Eene woning, die 500 dollars kost, geeft
aanfpraak op dezen rang, beneden welken men tot den geringen Rand wordt gerekend. De tweede klasfe moet een inkomen van ten minfie 2000 dollars hebben , en heet dan zeer
eerwaardig. Tot dc derde klasfe, de lieden van hoogen Jiand,
behororen die, welke 5000 dollars verteren kunnen. Die tweemnaal zoo veel hebben , maken de vierde klasfe uit , die der
hoogeerwaardigen ; en met 20,000 dollars is men een groot
nian. Nooit zal een groot man zich met iemand van hoogen
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rand in gemeenzaam gefprek inlaten, noch eene hoogeerwaardige op een bal met eenen zeer eerwaardigen danfen. De
dansmeester moet dus naauwkeurig den flaat der lieden kennen , welke op de partij zijn ; want men houdt het voor zeer
onwelvoegelijk , dat een Gentleman eene Lady ten dans vraagt.
Het is het werk vats den dansmeester, de paren bij elkander te fchikken, waarbij alleen op den rang gezien wordt.
Zelfs bij de gewone oefeningen op de zoogenaamde dans-akademiën moet deze rangorde onder de leerlingen in acht genomen worden.
Alle perfonen van rang voeren ook nog den titel van Esquire;
een naam, die mede aan hen wordt gegeven, wier gegoed
wel twijfelachtig is, maar die tot eenen Rand behooren,-heid
welke , althans in andere landen , jludiën vereischt , zoo als
regters, advocaten, geneesheeren. Een ambt van den Staat
geeft op zichzelve geene aanfpraak op onderfcheiding; integendeel, de ambtenaar moet zich naar het volk fchikken,
en zelfs allerlei lompheden , ook van den geringflen burger, verdragen.
De laagfle volksklasfe -- the low people — weet intusfchen
zekere regten te handhaven, en fielt zich met zekeren fchijn
van gelijkheid tevreden. De fchoenmakers- leerling b. v. brengt
een paar laarzen naar een groot man — eerst reikt hij hem
de hand , en geeft dan de laarzen. Terwijl de groote man
de laarzen past, zet de knaap zich bij den haard neder en
warmt de voeten, welke hij boven het kolenvuur uitfteekt.
Mijn bakker, die aan zijne klanten het brood op eene kar
toevoert, brengt mij nooit het mijne, zonder een weinig bij'
mij uit te rusten; en overvalt hij mij bij het ontbijt, zoo gaat
hij aan tafel zitten , en verzekert mij , dat ik eene goede oude
Fran/che vrouw ben, offchoon ik naauwelijks 36 jaren tel. (*)
De man fnapt dan gewoonlijk van allerlei, b. v.: Ik moet
maar zoo voortvaren, hem geregeld te betalen; want hij is een
zeer befchaafd Gentleman — hij had thans wel eene fchoone
gelegenheid , om bankeroet te maken , daar h ij sneer dan duizend dollars voor meel fchuldig was ; maar dit ware voor
eenen Gentleman van zijne foort te gering. Bovendien , hij
hoopte eerlang tot Stadsopziener gekozen te worden, en daartoe had hij bijzonder den invloed van een' z ijner fchuldeifchers
(*) Zoo verloochent zich dan de vrouwelijke ijdelheid zelfs
niet bij de meest degelijken van haar geflacht! — Vert.
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noodig, die een man van hoage waarde , een, hoogeerwaardige
is. Bij het weggaan eindelijk zegt hij , met de eene hand den
hoed opzettende en mij de andere toereikende: Begrijpt ge,
Madam t -- Stadsopziener heet die ambtenaar, welke er voor
zorgt, dat veegfel en andere vuilnis uit de huizen juist in
het midden der ftraat op hoopen geworpen worden. Negers
komen dezelve, wanneer ze niet vroeger door den wind verluiven, op karren laden en wegvoeren, om ze in, het water
te werpen. Staat zoodanige hoop flechts één' voet buiten de
rigting, zoo blijft dezelve onaangeroerd ílaan, tot dat de opziener dien afzonderlijk laat weghalen; waarvoor hij dan betaling der kosten, benevens eene willekeurige geldboete van
twee of drie dollars, vordert van den overtreder. Hoe beter
dus de burger opziener met de burgeresfen dienstmeiden in
verflandbouding leeft, des te voordeeliger wordt zijn post.
Zoodra mijn bakker dit ambt verkrijgt, zal hij den zitel van
broodhandelaar aannemen. De fchoenmaker, die aan verfcheidene knechten werk verschaft , noemt zich fchoenfabrikant ;
en kan bij nog daarenboven een gelukkig bankeroet maken,.
dan wordt er van hem een aanzienlijk man — een aristokraat.
Zoo gaan gelijkheid en rangzucht hier op eene verwonderlijke
wijze gepaard. Ik heb er in mijn dagboek onderfcheidene
voorbeelden van opgeteekend.
Offchoon fpelen en loterijen tegen de wet flrijden, beslaat
er toch van landswege eene loterij , die door de Regering
befehermd en begun(ligd wordt. Een .rood, afkomstig uit
4,nJlerdam, vormde een plan daartoe, en wist hetzelve zoo
aannemelijk te maken, dat men hem de loterij in pacht toefl d. Als doel der oprigting wordt namelijk het vernietigen
der ítaatsfchuld opgegeven. Het geheel is zeer wel naar het
volkskarakter berekend, en geene misleiding vergeten, om
den met de kansrekening onbekenden te verblinden. Geen
middel blijft onbeproefd, om de buitendien reeds woedende
hebzucht nog meer te prikkelen. Het erbarmelijkfte markt
, waarover de geringfle flraatzwetfer in Parijs-gefchruw,
zich fchamen zoude , wordt hier nog met het beste gevolg
aangewend. Op eerie onbefchaamde wijze worden leugenachtige berigten van uitbetaalde prijzen in de nieuwspapieren geplaatst. Van dien aard is b. v. de volgende aankondiging:
„ Eene jonge Lady in deze flad heeft bij de laatfte trekking
den kapitalen prijs van dertigduizend dollars gewonnen, waardoor zij eene zeer begeerenswaardige partij is geworden. Zij
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gelieve aan mijn íteeds gelukkig kantoor zich te vervoegen,
om haar geld te ontvangen. — C L A p, Broad-way" enz.
Dikwerf leest men dergelijke aankondigingen. Ik heb echter
nooit gehoord, dat men meer dan den inleg , die van zeven
tot tien dollars bedraagt, heeft gewonnen; en daarvan wordt
nog dertien ten honderd afgetrokken. Achter de venflers van
deze huizen des geluks ligt geld opgeflapeld. Boven de deur
flaat niet groote letters op doek gedrukt: Komt binnen! Een
voor den ingang loerende perfoon, dien men hier beambte
noemt, herhaalt zeer luide deze nitnoodiging, terwijl hij met
vele buigingen en pligtplegingen den voorbijgaanden gedurig
voor de voeten loopt en verzekert, dat het binnentreden niets
kost. De kamer is overal met lijsten behangen, waarop groote
cijfers flaan. De prefident van liet bureau , zoo als hij zich zelven betitelt, verklaart den binnenkomenden, dat alle deze
cijfers de kapitalen aanduiden, welke bij hem getrokken zijn,
en hij noemt zonder bedenken de perfonen , die zoo gelukkig
waren. Terwijl hij hiervan hoog opgeeft, hoort men achter
het kantoor geld tellen. Dan wordt de nieuweling achter een
affchutfel geleid, alwaar men hein eene afbeelding van alle
genietingen, welke voor een lot van flechts tien dollars te
bekomen zijn, laat befchouwen. Die fchilderijen doen gewoonlijk de bedoelde werking, zoodat de vrijwillige bijdrage
tot vernietiging der ftaatsfchuld volgt. Daar zijn er, die willen, dat de fchuld reeds lang geheel vernietigd had moeten
zijn. Dit althans lijdt geen' twijfel, dat de Jood rijk is.
leder jaar fpreekt een Senator eene krachtige rede tegen de
loterij uit, en dringt op de affchaffing aan. Zijn voorftel vindt
onderfleuning ; want zijne gronden zijn onwederlegbaar : Het
doel is bereikt; het middel moet dus ophouden ; een middel,
hetwelk, flrijdig wet de wetten des lands, tot fchande derzelven plaats heeft, de zedel?jkheid des volks benadeelt, en , zoo
als eene menigte regtzaken bew ij zen , verkwisters , bedriegers ,
dieven , vele bedelaars en misdadigers voortbrengt — en daarbij blijft het. Niemand denkt er aan, om liet tegen te fpreken; de redevoering wordt gedrukt, en de loterij - beambten
noodigen hunne geëerde vrienden en bekenden dringend, om
toch den korten tijd zich ten nutte te maken, die hun nog
overblijft, ten einde op zoo gemakkelijke wijze rijkdom te
verkrijgen, daar het hof van vrouw Fortuin van nu af aan
gefloten zal blijven voor de Vereenigde Staten. Intusfchen
fchijnt dit alles Hechts een middel der flaatkunde te zijn , om
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de fpeelwoede nog meer aan te wakkeren , opdat eene zoo
milde bron niet vervloeije of opdrooge. Dit althans werd
mij gezegd door welonderrigte lieden ; en eene ondervinding
van zes jaren heeft zulks telkeh jare volkomen bevestigd..
(Het vervolg hierna.)

IETS OVER DE PARIJSCHE OMNIBUS-RESTAURANS.

Des Gens enfournent,
D'autres défournent,
Flux broches tournent
Veau , boeuf et mouton.
La table est mile,
La chère exquife!
BÉRANGER.

V V aarfchijnlijk hebben deze regels van den wulpfchen B

zekeren Burggraaf DE B O T H E R E L op het gelukkige denkbeeld gebragt, — inderdaad geen der zonderlingfte
in deze hoofdpad der ontwerpmakers — om wandelende Gaar
naar de foort van rijtuig, die ze bevat, door hem-keuns,
Omnibus -restaurans gedoopt, te Pars in te voeren; zoodat
elk jong gezel, die er niet eens mes en vork op nahoudt,
om etenstijd ílechts uit zijn venfter behoeft te wenken, om
eene gedekte tafel niet allerlei fpijzen naar believen te bekomen. Het vertelfeltje: Tafeltje, dek u ! wil de Burggraaf waar
maken, met dit kleine verfchil alleen, dat men het eerfle om
niet , het andere voor kontant geld erlangt. Maar de aankon
nopens de treffelijke toebereiding en het fmakelijke-digne,
der fpijzen, de prompte bediening, de keur der geregten,
zijn zoo uitlokkend , dat een lekkerbek daarbij moet watertanden. Ook de kelder marcheert te gelijk met de keuken,
en men behoeft Hechts den wijn te noemen, dien men verlangt, opi denzelven op Staanden voet in den Beker te zien
fchuimen. De Burggraaf is begonnen, met een gebouw, voor
keukens, aan te koopen. In vervolg van-zienvagrot
tijd, fielt hij zich voor, zijne inrigting. meer en meer uit te
breiden , zoodat hij ten laatíie voor de 800,000 inwoners van
Parijs zou kunnen koken. Geheel Parijs wordt intusfchen
uitgenoodigd, de fraaije inrigting te komen zien. En inderdaad, het is der moeite wel waardig! Men bewondert reeds
RANGERR
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den ontzaggelijken vleeschketel in het Hotel der Invaliden ,
waarin voor eenige honderden perfonen foep en vleesch gekookt wordt , en die zich vertoont als een vijver in eene
buitenplaats, zoo groot en diep is hij : die des Burggraafs zal
dan wel een' dijk gelijken, die eene zee van foep, met eilanden van vleesch, omgeeft! Geen brouwketel ter ontvangst,
geene emmers ter uitfcllepping toch leverden hier een' toereikenden maatftaf. Intusfchen, terwijl de proef op kleinere
fchaal genomen wordt, laat de Burggraaf, in flede van, zoo
als het eerst luidde, een groot vermogen aan de inrigting op
te offeren, thans aankondigingen in de couranten plaatfen,
waarbij de kapitalisten, kleine zoo wel als groote, uitgenoodigd worden , in dezelve deel te nemen , bij wijze van aan
fr. Een goed Koffijhuis te Parijs, beweert-delnva750
hij, ontvangt dagelijks 1500 fr., en hoe weinig artikelen, ver
levert hetzelve op: zou dan eene algemeene-gelijkndrwz,
fpijs-, kofij- en wijn-inrigting niet op 80,000 fr. 's daags, of
omtrent dertig millioen jaarlijks , kunnen rekenen i'.... Daarbij
belooft de ondernemer den kooplieden , die aandeelen nemen,
belangrijke leverantiën, anderen weér een' post, als boek.
houders , keldermeesters , koks enz. Alles kan hij gebruiken,
geld, waren, perfonen: met het eerfte wil hij evenwel beginnen; het overige zal van zelve komen.
In de nieuwfte Vaudeville, de Toren van Babel, aan welke
een dozijn Dichters gearbeid hebben, en die vóór de vertooning even veel geruchts gemaakt heeft, als weinig of geen
na de uitvoering, wordt ook de Omnibus-restaurans gehekeld,
die, naar het groote plan des Burggraafs, i-nderdaad of eene
afzetterij of eene dolzinnigheid is.

NOG IETS OVER DE WISKUNDIGE ONTDEKKING VAN
DANIëL WAEYWEL.

Den Heere Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen.

In UEds. geacht Maandfchrift (voor Augustus, 1834, No. X)
is een ftuk geplaatst „ over DAN I E L WAEYWEL en eene
„ wiskundige ontdekking, door hem gedaan;" doch er zijn
in de daarin voorkomende berekeningen, welke dienen moeten, om de door WAEYWEL gevondene getallen met de bekende proportie te vergelijken, aanmerkelijke vergisfingen ge Qq
MENGELW. 1834. NO. 13.
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flopen, welker aanwijzing aan fommige lezers, en welligt
ook den geëerden inzender zelven, niet onbelangrijk zijn
zal, daar de beoordeeling der meerdere of mindere waarde
van W A E Y W E L'S ontdekking grootendeels van de uitkomst
dier berekeningen afhangt.
De tiendeelige breuken op bladz. 468 zijn reeds op zich.
zelve onjuist. Dezelve zijn blijkbaar ontitaan door de dee.
ling van 7 door 22, 113 door 355 enz.; maar
is = 0,3181818 enz. niet 3,181818 enz.
^Sg is ~ 0,31830 enz. niet ~ 3,18309 enz.
Op deze wijze echter is men niet gewoon de verhouding
van de middellijn tot den omtrek des cirkels uit te drukt: en ,
en kan men dezelve ook niet toetfen aan het Ludolfzaanfche
getal 3,14159 enz. Omgekeerd, men deelt 22 door 7 en
vindt 3,1428571 enz. of 355 door 113, hetwelk 3,14159292
enz. oplevert. Deze laatfte proportie is , honderd jaren vóór
-

(niet
gevonden, en verfchilt geen vierdehalf millioenfle met het ware getal. Het getal 3,14159265 enz. namelijk íIs door de nieuwere wiskunligen niet „ aangenomen,"
maar ftrikt wiskundig bewezen en tot een groot aantal deciinalen zoo naauwkeurig berekend, dat men de grenzen, binnen welke de juiste quadratutir ligt, met alle zekerheid bepalen kan; zoodat men , b. v., bid •de cijfer 2 ophoudende ,
mathematisch zeker is, dat 3 op die plaats te groot zonde
zijn. De proportie 1683:5288 daarentegen, door WAEYW E L opgegeven, en dat nog wel als volmaakt naauwkeurig, is in de practijk onbruikbaar, en in theorie zeer onvoldoende. Zij geeft namelijk in decimalen 3,142008, terwijl de omtrek eens regelmatigen veelhoeks van 160 zijden
om den cirkel befchreven, en dus grooter dan de cirkel,
blijkens eene gemakkelijke berekening , niet meer dan 3,141989
bedraagt.
Hieruit blijkt dus de reden, waarom in de gewone wis
werken niets van die ontdekking vermeld, en waar--kundige
om aan WAEYWEL de premie voor het vinden der quadratuur niet uitbetaald is. Trouwens , het door hem gevonden
refultaat, eene eeuw na V I E TA, VAN CE U LEN en METI US, was zelfs de f500 niet waard, die hem als gratificatie zijn toegelegd, ten zij er in den loop zijner (hoewel
valfche) demoniratie het een of ander gevonden wierd ,
„ waaruyt in tijden en wijlen nog wel goede faken fou.
den leeftijd van WAEYWEL, door ADRIAAN METIUS
S N E L L I U S)
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„ den konnen voortkomen," hetwelk echter niet fchijnt verwezenlijkt te zijn.
Overigens komt de naam van w A E Y w E L ook voor (doch
insgelijks uit D E L A R U E overgenomen) in een curieus boekje , door G 1 L L 1 s B o v Y , flads timmerman te Zutphen , ge
aldaar in 1754 uitgegeven , welke B o v Y de qua--fchrevn
dratuur in de getallen 7:22 naauwkertrig meende gevonden
te hebben, niettegen(laande „ vele geletterden hem daarvan
een (NB) verkeerd denkbeeld zochten te geven!"
I let blijve nu aan UEd. , Mijnheer de Redacteur, overgelaten, of, en zoo ja, op hoedanige wijze, UEd. van deze
geringe bijdrage eenig gebruik zal willen malten; en, daar
het hier hoofdzakelijk om afgetrokkene befpiegelingen, en
niet om perfoonlijke meeningen te doen is, zoo zij het den
(teller vergund, deze flechts te onderteekenen met
-

12 September , 1834.

9r.

BEETIIOVEN'S LAATSTE POGING.

Bij eene repetitie van's mans Fidelio te LVeenen wilde hij zelf
de Opera befturen. Hij greep den maatftok, en floeg in 't
ronde, even als iemand, die in de lucht fchermt, of liever,
gelijk een blinde Koning, die tot zijn volk meent te fpreken,
en in een ledig veld zijne Item verheft. De oude man had
namelijk het gehoor verloren , en Rond daar nu met zijne
ftoppelige grijze kruin, vergrijsd gelaat en kleine graauwe
oogen; alleen de laathen waren nog van echten stempel; maar
de maat was hem ontgaan, en de fchepper der Fidelio wierp de
tempo's als een chaos door elkander. Niets aandoenlijker,
dan een vader, die zijn kind wil liefkozen en — het fmarte
aandoet ! De Orchestmeester UMLAUF ítond achter hem,
en floeg de regte maat; en terwijl de oude, eigenlijke held
zijn oud, wigtig zwaard meende te zwaaijen, zwaaide hij
flechts een' galanteriedegen! Nog vóór de uitvoering der
Opera voor het publiek gevoelde hij zelf zijn onvermogen,
en ílond den muzikalen fchepter met een gebroken hart af.

ANEKDOTE WEGENS HENDRIK

V an perfoon onderfeheidde

IIENDRIK

4 q2

IV.

IV zich niet gtrn{tig,

B:©

ANEKDOTE WEGENS HENDRIK IV.

Mevrouw DE CIMIER, gewoon HENDRIK III te zien, zei de, toen zij genen voor het eerst zag: „ Ik heb den Koning
gezien, maar niet zijne Majesteit!"

DE HERFST.

Vaarwel , gij balfemende lucht,
Met duizend geuren als bevrucht;
Vaarwel, gij fchomm'lend groen der boomen!
Reeds daalt het gele blad op de aard';
Reeds treurt, ontfierd , de bloemengaard :
De gure herfstdag is gekomen.
Het ooft verkrijgt een' hooger' blos ;
De rijpgeftoofde vrucht laat los ,
En tuimelt in den fchoot der blad'ren.
Heil hem , die uit des levens fchat
Iets beters, dan een dorrend blad,
Voor zich en and'ren kon vergdd'ren!
Schud vrij uw zomerkleeding uit,
Natuur! bij 't fchorre windgeluid;
Wij hebben 't fchoone en 't goed' genoten;
Wij danken Hem, wiens liefde ons gaf,
Hij neme ons 't kort genot weer af,
Om 't namaals dubbel te vergrooten.
De blaauwe lucht, in floers gehuld,
Is met geen zang'renkoor vervuld,
Maar dort de kille regenvlagen,
Den fcherpen hagelíleen op 't veld:
't Is nu de tijd van ruw geweld;
Nu zal natuur haar rouwkleed dragen.
De beemd wordt 11i1, als de avond valt;
Geen vrolijk lied des landmans fchalt
Bij 't vlijtig, -werkzaam, nuttig leven;
Geen wand'laar zoekt het tling'rend pad,
Maar bergt zich in de muffe flad ,
En vliedt de doodfche, nare dreven.
Een enk'le loopt misfchien nog rond,
Die buiten altijd vreugde vond;
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Daar íloeg hem 't zwellend harte ligter ;
De herfstbui dring' door kleed en hoed,
Hid gaat zijn' weg, vol lust en moed:
Het is een eenzaam wand'lend dichter.
Hij zingt zijn lied en zingt het weér,
Hervormt en vormt het keer op keer,
Blikt links en regts naar nieuwe beelden,
En fchrijft het ne @r met zwanefchacht,
Opdat, waar hein de Muze lacht,
Eens and'ren in die lachjes deelden.
Dan kom' de winter,, koud en guur;
Hij oogst met lust, op 't feestlijk uur,
Wanneer het fpreekgeftoelt', hem wachtend,
Wedrgalmen zal van lied op lied;
En fmaak' de herfstvrucht velen niet,
Het handgeklap is leedverzachtend.
Vaarwel dan, balfemende lucht,
Met duizend geuren als bevrucht!
De winter tooit reeds zijne altaren;
De Muzenzoon zoekt rijm en beeld,
En .Vingert , waar hij oolijk Heelt ,
Zich verfche lauw'ren om de haren.
Zoo kom dan, barre winter, kom,
En lok den fieren dicht'rendrom ,
Om herfst- en zomervrucht te plukken!
De mensch poogt, wat hij hoort en ziet,
Wat bij verlangt, verduurt, geniet,
Toch eens in dichtmaat uit te drukken.
Gezegendi zij die oogst voor 't land,
Voor 't kloppend hart en 't koud verfland,
Voor fpreekgefloelte en heete zalen!
Kom, norfche winter! 't wordt uw tijd;
Men wacht en worstelt reeds om Ihijd,
Die magazijnen uit te halen!
R .B.

T. L. W.

HET LOT DER VINKEN.

HET LOT
DER

VINKEN. (*)

V inkjes ! die , door drang of lust,
Van een vergelegen kust,
Deze 1lreken komt bezoeken,
Waar de list u zal verkloeken,
Waar uw leven wordt belaagd,
Ach! gij hebt te veel gewaagd.
Was de prikkel tot dien tocht
Honger, die voldoening zocht?
Poogt ge aan boomen, rijk beladen,
Uwen eetlust te verzaden ?
Of aan rijp geworden graan
Ongefftoord te gast te gaan?
Dan, dan komt ge veel te laat,
Daar den boom, die ledig ftaat,
Al de vruchten zijn ontdragen,
'c Graangewas , reeds afgeflagen ,
In de fchuur is opgetast ,
En op "t veld geen fpruitje wast.
Vinkjes! zeker vondt ge hier
Niets, dan vlieg of worm of mier,
Of een graantje, in de akkerfneden,
Dat de fchoven is ontgleden ,
Zoo 't bedrog , dat op u wacht,
U geen fpijs had toegedacht.
Als de herfst haar draden fpint —
Als er hagelbui en wind
Door beroofde takken fnuiven
'En het boomloof doen verfluiven,
Houdt verraderlijk beleid
Zich op uwe komst bereid.
't Spreidt zijn netten, dun en licht,
Naauw'lijks merkbaar voor 't gezicht;
't Maakt uw broeders , die, te voren,
Ook de vrijheid hier verloren,
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Zelfs in hunn' gevangen staat,
Dienstbaar tot een nieuw verraad.
't Strooit zijn korrels op den lisch ,
Die, voor 't oog, verleidend is ,
Als ge u voelt door honger nijpen:
't Doel is, dat ge toe zult grijpen,
En , voor 't dreigend onheil blind ,
Vrees en fchuwheid overwint.
Niet Hechts tegen uw gezicht
Is het flim bedrog gericht, —
Neen! 't betoovert ook uwe ooren,
Wien 't Sirenenzang (t) doet hooron ,
Als uw eigen landgenoot
Lokt tot flavernij of dood.
,

Wantrouwt, wat gij hoort of ziet;
't Is geveinsdheid , die 't u biedt.
Ras zijt gij geboeid of lijken,
Zoo gij 't waagt om neer te firijken,
En in 's gastheers net geraakt,
Die zijn' disch tot moordveld maakt.
Vroegt gij : „ Is dan 't nut zoo groot,
„ Dat,de mensch uit onzen dood
,

„ Voor zijn leven weet te trekken?
„ Kan 't tot vreugde of roem hem ftrekken,
„ Dat zijn hand, van ons gefacht ,
„ Duizenden heeft omgebragt?
„ Kent hij 't nut der vinken niet?
„ 't Voordeel, dat hun komst hem biedt?
,, Daar we op duizend diertjes jagen,
„ Die aan teed're wortels knagen,
„ Met een' beet, die doodend kerft,
„ ZQd, dat plant en vruchtknop sterft.
„ Is hier de oorzaak fpijsgebrek?
„ Schuilt ze in vreemden lust of trek,
„ Die uit fatheid wordt geboren.?
„ Zou hem ons gezang verfforen ?
„ Is 't uit overvloed van tijd,
„ Dien bij , nutt'laos moordend, lïijt ?"
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Wat gij vroegt , íloeg , naar ik gis
('t Laatst' vooral) den bal niet mis.
'k Weet — en waag 't — u meer te zeggen ,
Schoon dat woord den grond mogt leggen ,
Dat een vinker, die het hoort,
Door de waarheid wierd verftoord.
'k Acht of vrees zijn gramfchap nooit.
Als hij flout mij tegengooit,
„ Dat zoo wel der vog'len leven
„ Is in 's menfchen magt gegeven,
„ Als 't viervoetig dier en visch
„ Hem ten dag'lijksch voedfel is :"
Dan bewere ik flout en flijf:
Nooit zij fachten tijdverdrijf!
Zelfs leer' leedgevoel , bij 't flachten,
Al, wat mog'lijk is , betrachten,
Dat, voor 't dier, en dood en pijn
Spoedig, en minst voelbaar, zijn
't Is behoefte en goed beleid,
Die zulk flachten onderfcheidt
Van 't bedrijf dier ledigloopers,
Tijdverkwisters , urenfloopers ,
Wier ontmenschte en lage lust
Door dit jacht -fpel wordt gebluscht.
Ja ! 't is fpel — geen hongersnood -Welk, in ééns , zoo velen doodt,
Dat geen Milo raad zou weten, (.)
Om, in ééns , die allen te eten,
Schoon toch eens zijn grage mond
Een' geheelen frier verffond.
't

Mag uw vleesch den lekkerbek,
Wien we, uit weelde of valfchen trek,
Smaaksvérwisf'ling na zien jagen,
Voor een' korten tijd behagen;
't Duurt niet lang, of zijn geduld
Heeft aan u zich fat gefmuld.
Maar, is reeds de tijd voorbij,
Dat ge, als groote lekkernij,

LIET LOT DER VINKEN.

Aan de tafels wierdt geprezen,
Waar ge nu wordt afgewezen ,
Echter blijft men, op de baan ,
Onvermoeid , nog vinken flaan.
Vroegt ge , waartoe dit gefchied' ?
't Nuttig doel doorzie ik niet,
Maar geloof, dat zelfi'ervelen
Hier den man als kind doet fpelen,
dat hij den dierb'ren tijd,
Laf, met beestenmoord verfujt.

Zoo,

Als de vangst voorfpoedig gaat,
En de vinker, buiten raad,
Wat met heel den boel te maken,
U zelfs dáár niet kwijt kan raken,
Waar hij ten gefchenke u gaf,
Wordt een mesthoop licht uw graf.
Weggeworpen op de mest,
Die door flank de lucht verpest,
(Dit ook zagen eens mijne oogen) ()
Zoudt gij rotten of verdroogen,
Zoo geen bunzing, wezel, kat,
Sperwer, kraai of raaf n vrat.
'k Vloek dien moordlust, en mijn hart
Krimpt, bij 't denken aan uw fmart,
Als mijn menschlijk mededoogen
't Wreede lot zich fielt voor oogen,
Dat op u, in 's gastheers raagt,
Die uw leven fpaarde, wacht.
Vielt ge een roofdier in den nlnil ,
Wierdt ge een prooi van valk of uil,
Wel zoude uwe ramp mij fpijten,
Maar 'k zou 't dier geen wreedheid wijten,
Dat door nooddrang wordt gefpoord
En alleen uit honger moordt.

Zulk een onverwachte dood,
Vinkje is niet uw grootfie nood.
't Uitzigt op een langer leven
Zoude u, als ge 't wist , doen beven.
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't Wezen, 't welk op rede roemt,
Is 't, dat dat u ter folt'ring doemt!

Dikwijls moet ge, om, op de baan,
't Slim bedrog ten dienst te ílaan
En een' landgenoot te vangen ,
Nu eens aan een roerlijn hangen,
Die uw teed're leden fchokt,
Als ge , fpart'lend, broeders lokt.
Dan weêr flaakt ge een' bangen zucht ,
Als ge u, door de vrije vlugt
Van een' makker, die nog dartelt,
Achter tralies voelt gemarteld,
En, door 't tjilpen in uw kooi,
Hem verleidt, den dood ter prooi.

Dikwijls fchenkt ge een wreed vermaak
Aan den reeds verknoeiden finaak
Van een' vroeg bedorven jongen,
Door wiens wil gij wordt gedwongen,
Onder vaak herhaalden ruk,
Om te vliegen op de kruk.
Schoon ge 't krukje als rustpunt kiest,
Weet, dat gij 't weldra verliest;
Dat ge er, na langdurig follen,
Moede en krachtloos af zult rollen.
Heil, zoo u de dood verrast,
En van uwen beul ontlast!
Uit uw' zang, die de ooren ftreelt,
Wordt u nieuwe ramp geteeld.
Stoort, door 't geen ge u ziet omringen,
Vrees of fchuwheid u in 't zingen,
Geldzucht vond het middel uit,
Dat dien toegang tot u fluit.
Geldzucht, die geen palen kent,
Zich aan wreedheid ligt gewent,
Waar ze Hechts op winst doet hopen ,
Meent u duurder te verkoopen,
Als ze , met een beulenhand,
Vliezen voor uwe oogjes brandt.
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Vloek ruste op 't verftaalde hart,
Dat, gevoelloos bij de (mart,
Die 't een fchuldloos dier doet lijden,
In een winst zich kan verblijden,
Die nooit rust of vrede fchenk',
Maar de ziel met wroeging drenk' !

Mogt her vinkje , dat nog leeft,
En gerust om d' afgrond zweeft,
Die nooit fat Is van verteren,
Uit gevangen broedera leeren,
Dat de kost, zoo duur gehaald,
Boven waarde wordt betaald 1
Hij, wien tijdverdrijf bekoort,
Dat aan wreedheid en aan moord
Meer en meer hem leert gewennen ,

Leer' hier de eeretitels kennen,
Die zijn dwaze zucht verdient!
'k Zong als mensch en beestenvriend.
(*) Op den 6 October 182:, na eens wendbling over Heemflede, gekomen
zijnde voor de herberg dmflerdam, toen toebehoorende aan de Wed. pia.
WE NCR r N z, in den Haarlemmer-Hout, en, om eens to rusten, mij daar nedergezet hebbende, onemoetede ik den Heer £, die mij terftond aanfprak en,
met drang, uitnoodigde, om deel te nemen in l ens maaltijlt, die, op den
X3 October, in deze herberg zonde gehouden worden onder verfcheidene
Heeren, zoo uit Haarlem, als onder velen uit Amferda,li, die toen nog
hunne zomerverblijven, 't zij in den Flout of in andere nabijheid, bewoon
, en, meest allen, groots liefhebbers waren van de jacht en het vinken.-den
touw. Wel begrijpende, wat waarfchijnlijk het voornaamfie onderwerp der
gefprekken zonde zijn, en, daarenboven, met de meeste deelnemers niet
bekend zijnde, poogde ik, op Bene befcheidene wijze, mij vac de deelneming te verfchoonen: doch hij drong d' uitnoodiging nader aan, en ziende dat
hij niets vorderde, gaf hij mij ten laatfie te verflaan, dat ik Slechts uitka•
rightid weigerde. Door deze onheufche aantijging mij beleedigd gevoelende,
eischre Ik teráon4 de intebkeningelijse, en zeidet ik stal voor twee deelnemin•
gen teekenen, maar niet ter maaltijd komen. Waarop hij, doch op minz amer toon, liet volgen: Neen! neen1 gij moet komen; want ik heb een vert
gemaakt, waarmede ik den lof van het vinken zal bezeigen. Bij deze woorden
gevoelde ik iets, 'e welk mij oogenblikkelijk deed zeggen: !k zal komen em
(doch met voorbehouding van het Loreekwoord: Elk vogeltje zingt naar het
gebekt is) ook zingen — niet den lof van het vinken , maar — het lot der
vinken. dan welke belofte Ik door het voorlezen van het hier vooraafgaande
versje, op den 13 October 2821, in een talrijk gezelfchap, Voldeed, zonder
eeuige onaangename ontmoeting gehad te hebben, fchoon ik, in alle nederig.
Leid, de mogelijkheid durste ondetikelkn, das ieder der hoorders bij zich,
zelven gedacht heeft aan het fpreekwoord a Mn most de gekken laten ptptse,
(t) Sireamos eng. Men hield de Sirenen. Oddtijde vo* N,mphen, dis ge•
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deeltelijk vrijsters, gedeeltelijk vogels van gedaante waren. Men verhaalde,
dat zij, wonende aan het grand van Sicllrë, da daar lange varende fchipper#,
door hare liefelijke gezangen, tot zich lokten en ten bederve bragten. Van.
daar is het woord Sirenenzang ontfproten, en wordt gebruikt om bedrog en
verleiding uia te drukken.
(+) M a L o, zoon Van D I o T I M U a, geboren te Crotona, eene Itallaanfche
[tad aan den zeeboezem van Tarentum, was een zeer beroemd wortielaar,
en van eene zoo groote lichaamskracht, dat hij eens, bij gelegenheid van
een der Olympifhs J7e1sn, een' flier, de lengte van een fadium, (zijnde zag
febreden) op zijnen fchouder droeg, en, dien met éénen vuistilag gedood
hebbende, gezegd wordt, op dienzelfden dag, geheel en achter elkander te
hebben opgegeten.
(S) Dit ook zagen, enz. Even voorbij het Klaphek, bij den zuidelijken
ingang van den zoogenaamden Aarden- (moet zijn airen of anderen, tweeden)
Hour, zag Ik eene zeer groote menigte doode vinken op eersen, daar zijnde,
nesthoop liggen.
HET HOUT EN HET VUUR.

Fabel.
Het vuur, eerst door het hout gevoed,
Verffond , tot dank, met boos gemoed,
Zijn voedller. „ Wreedaard!" riep het hout,
Ik zorgde voor uw onderhoud,
„ Ja gaf mijzelv' ten beste; en gij —
„ Ten loon daarvoor, verflindt ge mij ?"
Helaas! (met weedom moet ik 't melden)
Zóó ziet men menfchen vaak den menfchenvriend vergelden;
Zóó, fours •den leerling zijnen meester fnood verraén;
Zóó, kind'ren zelfs hunne ouders wonden Qaan!
DE DICHTER EN ZIJN VRIEND.

Vriend.
Hoe lang, mijn vriend ! hoe lang moet ik vergeefs verlangen,
In dichtmaat eens een' brief van uwe hand te ontvangah 9
Mn ,and'ren, haar onwaard' , fehonkt gij alreeds die eer.
Dichter.
fchrijven.
u
in
verzen
zal
'k
Welnu,
Vriend.
Top, vriend! ik fchrijf u dan gewis In verzen weér.
Dichter.
Zoo ! — hartlijk dank — dan Iaat ik 't blijven!
Meng. No. X?, bl. 534, reg. 25, in plaats van denzelven,
lees: beide ballen In den zak fpeelt.

MENG EL WERK.
LEERREDE,
OVER JOANN.

ILL: 29 h • 30.

Zoo is dan deze mijne blijdfchap vervuld geworden.
Ilij moet was/en, maar ik minder worden.
Door
B. VAN WIL LES,

Predikant te Lekkerkerk. (*)

O

nze tekstwoorden zijn hoogstgewigtig, zoo wel van
wege den man, uit wiens hart en mond zij voortvloeiden,
als van wege de gelegenheid, bij welke zij werden ge
0 A N N E s de Dooper,, grooter dan eenig Pro-fproken.J
feet, meer dan allen, die uit vrouwen geboren zijn,
voerde dezelve te gemoet aan leerlingen, die, door tegen
Judcér getergd , met naijver en afgunst-fprakvnde
wezen op den meerderen toeloop tot j E z u S. IIet is
niet noodig , dat wij tot aanprijzing van den tekst iets
verder in het midden brengen , daar het gewigt en de
aangelegenheid van denzelven van zelve aan het licht
komt , bij de behandeling van het onderwerp , hetwelk
ons wordt aangeboden , en voor de plegtigheid van dit
uur, zoo als ik vertrouw, bij uitnemendheid gefchikt is.
Mijn voornemen is , te fpreken over de vreugde , welke
(*) Deze Leerrede heeft gediend ter bevestiging van den
Weleerw. Heer A. x I s s i N K, als eeríten Leeraar der nieuw
gevestigde Gemeente Dedeinsvaart in Overijsfel, op den 4 Mei
1834. Op vereerend verlangen van Medebroeders, die nog
eens wilden lezen, wat zij met flichting verklaarden gehoord
te hebben, zend ik mijn gefchrijf over ter plaatfing in de zoo
algemeen gelezen wordende Vaderlandfche Letteroefeningen,
met den hartelijken wensch, dat deze eenvoudige Leerrede,
op deze wijze aangeboden, ook elders eenig nut zal moo
gen luchten.
MENGELW. 1834. NO. 14.
Rr
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ook de dienaar des Evangelies /maakt, wanneer hij,
volgens pligt , even als de Dooper , uit innige overtui
alleen de eer zines Leeren bedoelt en bevordert.-gin,
I. Zal ik aanwijzen, hoe de dienaar des Evangelies,
naar het voorbeeld des Doopers, uit innige overtuiging,
alleen de eer zijnes Heeren bedoelen en bevorderen moet;
II. aantoonen , dat hij dan , even als j 0 A N N E s , op
den duur de grootfte vreugde zal fmaken.
I. De Evangeliedienaar behoort dan , vooreerst , uit
innige overtuiging, alleen de eer zijnes Heeren te bedoelen en te bevorderen , naar het voorbeeld des Doopers.
J o A N N E s drukt vs. 30 de vastheid dier innige overtuiging nadrukkelijk uit ; Hij moet toenemen , ik afnemen. — Dit ligt in den aard der zaak zoo wel, als in het
plan van God. Profeten , zelfs j o A N N E s niet uitge
zonderd, moeten in eer en aanzien dalen, zoodra de
grootfte van alle Profeten , zoodra de Heer der heerlijkheid verfchijnt onder de menfchen. Dit is geen toeval.
Het is Goddelijke befchikking. Voor deze zijne overtui.
ging geeft de Dooper de gronden op vs. 28-36. Ik ben,
zegt hij, de Christus niet. Gij zijt mijne getuigen, dat
ik zulks openlijk heb verklaard. Maar ik ben voor Hem
henen gezonden , om den weg te bereiden, langs welken
de Koning zelf volgen zal. Ik ben dienaar, die de aan
mij trok , zoo lang de Christus-dachtermnfo
niet was verfchenen. IIij is de Heer , voor wien ik bij
menfchen gaarne onderdoe. Hij is uit den hemel ; ik ben
uit de aarde, Die van boven komt , is dus boven allen.
Hij fpreekt en betuigt, wat Hij in den hemel zag en
hoorde. — Zeer fchoon is alles, wat j o A N N E s hier zegt.
Hij ziet zichzelven geheel over het hoofd, en vindt naauwelijks woorden, naar zijn gevoel groot genoeg, om de
voortreffelijkheid des Heeren waardig uit te drukken. Die
2ijn getuigenis aangenomen heeft , dus vervolgt hij , die
heeft als met zijn zegel bekrachtigd , dat God trouw is
en woord houdt. Hij toch, door God gezonden, fpreel^t
Gods woorden, en heeft zonder toegenletene maat den
Geest ontvangen. De Vader bemint den Zoon en heeft
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alles gefteld in zijne hand. Die in den Zoon .gelooft ,
dus klimt de rede des Doopers al hooger en hooger, dle
in den Zoon gelooft, bezit reeds eeuwig le—en; maar
wie den Zoon geloof weigert, die zal geen leven zien,
op dien zal Gods toorn blijven. Naar ons gevoel fpreekt
ook hier de Dooper, niemand anders. De eenvoudigheid
van het verhaal beguniligt onze opvatting, welke ook
met des Doopers handelwijs volkomen ílrookt. -'- Ziet
daar 's mans innige overtuiging: Hij moet grooter, ïk min-.
der worden, met zijne eigene woorden blootgelegd. Doch
heerlijker komt alles uit, indien men de gelegenheid, niet
voorbijziet, bij welke j 0 A N N E s dus fprak. Vóór kor.
ten tijd had zich de Jeruzalemmer verheugd in de ver
doop evenwel ter reiniging-fehíjnigdsDopr.
en bekeering beviel hem wel het allerminst. Nu verfchijnt
j E z u s. Deze maakt opgang, en in die mate neemt
j o A N N E s af. Op zekeren dag komt één of meer Ju,
deërs tot j 0 A N N E s. Er wordt getwist met leerlingen
van den Dooper over de reiniging, bij den doop van,
j 0 A N N E s geëischt , en de toeloop tot JE z us fchijnt
gebezigd te zijn, om, hetgeen j o A N N E s had geëischt,
te wederleggen. 's Mans leerlingen gevoelen de kracht
der tegenwerping en ftaan verlegen. Aanvaller en aangevallene vervoegen zich beide tot j 0 A N N E s om opheldering , en nu ftroomt op eens uit het volle hart een
rijke vloed. Hij moet in eere en achting rijzen, ik in
de fchatting der menfchen dalen. Op eene bruiloft moge
de vriend des bruidegoms alles zijn , zoo lang de brui
toeft; die de bruid heeft, die is bruidegom; hij-degom
maakt de vreugde der bruiloftsgasten uit. Zelfs de vriend
des bruidegoms verlangt naar de komst van zijnen vriend,
en zijne blijdfchap klimt ten top , zoodra hij maar de
item des bruidegoms hoort. Zoo is dan nu deze mijne
blijdfehap ten top geklommen. Het is billijk, dat men
zich om Hem verheuge , dat men mij om Hem over het
hoofd zie. — Zoo fprak de Dooper bij elke gelegenheid,
welke hij vond, nadat hij de ftellige verzekering ontvangen had, dat de Christus reeds onder de menfchen was.
Rr 2
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Ik kende Hem eerst niet , zegt hij , (j 0 A N N. I:33,
34) maar die mij gezonden heeft om te doopen met water, die had tot mij gezegd: op wien gij den Geest
zult zien nederdalen en rusten, deze is het , die met
den H. Geest doopt. Dit heb ik dan ook gezien , en
heb betuigd, dat Hij Gods Zoon is. Ziet het lam Gods,
(H. I: 29) dat 's werelds zonde draagt. Hij komt na
mij, die vóór mij beflond , wien ik niet waardig ben
als flaaf te dienen, die met de wan in de hand gereed
(laat om zijn' dorschvloer te zuiveren , ten einde de
tarw in de fchuur te bergen en het onkruid met onuitbluschbaar vuur te verbranden. (L U K. III: 16, 17.)
Die zelfde overtuiging deed den Dooper met vastheid zijn
werk verrigten , om , gelijk Z A C H A R I A s reeds had
voorfpeld, (L U K. I: 76 volg.) de wegen des Heeren
te bereiden en allen bekend te maken met het heil der
vergiffenis van zonden. Geene hoeren of tollenaren, die
ten doop kwamen, werden afgewezen ; geene Priesters
aangenomen, die, hoezeer adderenkroost, op vader A B R AH A M (leunden ; geen Koning ontzien, die in overfpel
leefde; niemand door hein gevreesd, hoezeer magt met
boosheid vereenigd den aanval deed en volhield. Hij was
geen riet, door den wind geftadig bewogen. Met geen
zacht kleed omhangen, had hij het hart van hovelingen
niet. Gehuld in een haren kleed, drong hij, als wegbereider des Heeren, altijd aan op inwendige verbetering des
harten door woorden en daden. In de gevangenis zelfs
door den Vorst ontzien, week hij nooit éhne fchrede van
het eenmaal ingeflagen pad. Nooit vleide hij iemand, al
hield men hem ook voor bezeten. Altijd dienaar van den
lieer, bedoelde hij overal diens eer, en zocht die in leven en dood altijd te bevorderen.
Naar dit voorbeeld moet de dienaar des Evangelies,
uit innige overtuiging, de eer zijnes Heeren bedoelen en
bevorderen. J o A N N E s was als Godsgezant grooter dan
eenig Profeet; hij was Engel, van God gezonden, om
den weg des Heeren te bereiden. De Zaligmaker had
nog weinig gedaante en heerlijkheid , toen de Dooper al
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dat heerlijke van Hem getuigde. Ja, door de kennis ,
welke wij hebben opgedaan , zijn wij meerder dan j oA N N L S; maar dit juist moet ons van onze geringheid
te meer overtuigen, hoe grooter de kennis is aan die
heerlijkheid van onzen Heer. Was reeds j o A N N E s ten
volle overtuigd , de Heer moet rijzen , ieder van zijne
dienaren dalen; hoe veel te meer moet dit bij ons plaats
hebben , wier aanzien alleen in de heerlijkheid van onzen Zender is gelegen! Omdat Hij zich vernederd heeft
tot den kruisdood toe, heeft God Hem eenen naam gegeven, die boven alle namen is, opdat in den naam van
j E z u s zich zoude buigen elke knie van allen, die in
den hemel , op de aarde , onder de aarde zijn , en elke
tong C H R I S T U s als Heer zoude belijden , tot ver
Vader. (Filipp. II: 8-11.)-herlijkngvaGod
Moet niet de dienaar des Evangelies zich van zelve
rangfchikken onder die aanbidders en hartelijke vereerders
zijnes Heeren? Hij vooral, die het voorregt gevoelt, bij
het befef van eigene geringheid, dat de Heer hem heeft
getrouw geacht, om hem te fiellen in de bediening? Ongelukkig de dienaar, die, met de gemakkelijk te verkrijgen gunst der menfchen tevreden, geene behoefte aan
hoogere goedkeuring gevoelt en toont! Driewerf ongelukkig hij, die om de gunst der menfchen, welke hij
niet altijd behouden kan, laaghartig bedelt, en de vaste
overtuiging mist, dat de Heer moet wasfen, alle menfchen , vooral de Evangeliedienaar, minder worden!
Zonder zich te fchikken naar den bedorven fmaak der
menfchen, fielt de op regte dienaar van j E z u s C H R I sT u s die hoofdwaarheden onbewimpeld en aanhoudend
voor, die de eer des Verlosfers het luidife verkondigen,
al fnijdt hij zichzelven daardoor bij menfchen de gelegenheid af, om roem te behalen. Op den kanfel, bij het
onderwijs der jeugd, aan ziek- en fierf bedden verzaakt
hij deze zijne verpligting nooit. De onbegrijpelijke verborgenheid: God geopenbaard in het vleesch, maakt van
zijne prediking den grondffag uit en den hechtílen fleun.
Hetgeen voor den Engel onbegrijpelijk is , blijft ook on-
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begrijpelijk voor den dienaar des Evangelies, die, in het
onderzoek van Gods raad aan de menfchen onverdroten
bezig , bij al de kennis , welke hij mogt hebben verkre.
gen, zijne zaligheid niet zoekt in het veel weten, maar
zijn heil vindt in nederig en ongeveinsd geloof. Juist
die verborgenheid, bij welke ook de dienaar des Evangeiles gevoelt , hoe weinig hij weet , geeft waarde aan
het offer, dat de Vorst des levens, de Heer der heer.
lijkheid heeft gebragt , toen Hij om ons arm werd en
tot den dood des kruifes zich liet vernederen. Juist die
verborgenheid fielt den dood des Heeren op Golgotha in
het volle daglicht, als derf duren prijs, tot welken allen„
ook de grootflen der zondaren, voor eeuwig kunnen verlost worden. Zonder den gevaarlijken honger van menfchen te willen (lillen , die, dwafelijk verlicht , alles
willen begrijpen en bijna niets gelooven , fchaanit zich
de dienaar des Evangelies nooit over zijn eenvoudig en
kinderlijk geloof, dat in zijn hart woont, in zijne daden
fpreekt , en zich in alles , wat hij zegt, zoo duidelijk
en onbewimpeld laat hooren. Hij vermaant en dringt tot
geloof in Hem , die , fchoon Hij Gods Zoon was, ge
leerde en betoonde ; en , zonder de groot--hoQrzameid
heid van 's Heilands liefde te willen peilen , -- wie
kent de uitgefrektüeid van het offer onzes Heeren , behalve God ? -- gevoelt hij diep 's Heilands onuitfpre kelijke genade en ontferming , en fpreekt daarvan uit de
volheid des harten , zonder zwier van woorden , maar
met gloed en allesvermeesterende kracht, welke den fpreker doet over het hoofd zien , maar aandacht en eerbied
boeit aan den Vorst des levens, en de vreugde aanfchóuwelijk maakt, niet welke, onze dierbare Zaligmaker , , om
zondaren te behouden, het kruis verdroeg en de fchande verachtte.
De overtuiging, dat Hij moet wasfen, de dienaar minder worden, zet den dienaar van het Evangelie aan, om
op bekeering, als gevolg van geloof,, aan te dringen.
Van de hoorders moge de een met eigene geregtigheid
tevreden zijn, en daarom van Beene bekeering voor zich,
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zelven willen hooren; de ander, met klanken zonder beteekenis en kracht ingenomen , doof zijn voor elke opwekking tot liet doen van goede werken : de dienaar, ook
hierin gezant des Heeren , wekt tot bekeering op en tot
daden der bekeering waardig. Bij hem is geloof zonder
werken dood , zijn werken zonder geloof ook zonder
waarde, volgens het Evangelie. IIij wijst op den boom,
maar die vruchten draagt , en op de bijl aan den wortel der onvruchtbare boomen. Alles moet nieuw, moet
anders en beter worden, ter liefde van Hem , die eens
i ierf en nu altijd leeft. Om door liefde te dringen , is
hij altijd bezig , om de grootheid van 's Heilands liefde
te doen gevoelen. Hoe meer de Heer in zijne prediking
wast en rijst , hoe ílerker de drangredenen zijn , welke
voor onuitfprekelijke liefde Benige wederliefde wekken en
gaande houden. Men mag het dan willen hooren of niet,
niet alle volharding predikt hij, dat allen zondaren zijn,
die vergeving behoeven , maar dat ook allen vergeving
ontvangen , die geene zondaren willen blijven. Hij wijst
den weg tot heiligheid aan, en bidt, met en voor zondaren , om de hulp des Geestes. Zijn licht laat hij fchijnen voor de menfchen , opdat zij zijne goede werken
zien en den heer hunner zielen verheerlijken. Deze is
zijne gel'adige bezigheid. Dit zijn pogen is uitvloeifel
van zijne innige overtuiging : de Heer moet altijd in de
fchatting en liefde der menfchen rijzen. Drangredenen
tot bekeering ontleent hij uit den vollen overvloed van
het Evangelie , zoo als tijd en gelegenheid en de behoef
hoorders vorderen. Doch bij al zijn dringen en-tendr
opwekken is het altijd zijn toeleg, dat de Heer in heer
rijst ; dat op de aarde allen , die uit de flavernij-lijkhed
der zonden verlost zijn, de deugden verkondigen van
Hem, die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn
wonderbaar licht. Tot alle infpanning van krachten en
onvermoeiden ijver gevoelt hij zich genoopt , door de
heerlijke verwachting , dat in den hemel , wanneer zon
-daren,o
j E z u s verlost, door Hem in godzaligheid
geoefend, door den Geest geheiligd en gereinigd, ijverig
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in goede werken, de voorhoven des lichts betreden, door
Engelen verkondigd wordt de veelvuldige wijsheid van
God. Zód met ijver bezield, laat de dienaar des Evangelies nooit na op bekeering en goede werken aan te dringen, opdat bij en door al zijn pogen de trouwe Heiland
tot in alle eeuwigheid ontvange den lof en den dank voor
de liefde, met welke Hij zijn bloed ook ter reiniging en
heiliging gewillig deed firoomen. Voor vleijen doof, voor
dreigen onbevreesd, voor het oordeel der menfchen onverfchillig, fmoort hij nooit zijne ftem, maar verkondigt
aan allen: die den naam van c HRISTLJS noemt , fta
af van ongeregtigheid !
II. Hij vindt toch bij alles, wat hij met dien toeleg
verrigt , de grootfte vreugde. J 0 A N N E S, ook hierin
zijn voorbeeld , belijdt met hartelijkheid de blijdfchap,
welke hij ondervinden mogt: Zoo is dan deze mijne blijdfchap vervuld geworden; zoo heeft dan deze.mijne vreugde haar toppunt bereikt !
Voor Z A C H A R I A S was het groote vreugde, toen
hij, vervuld met den H. Geest, in zijnen zoon den Profeet des Allerhoogften aanfchouwde. (Lux. I: 76.) Maar
J 0 A N N E s had voor zijne blijdfchap ruimer ftof,, toen
het woord des Heeren tot hem gefchiedde, en hij zijn hoogst
ambt aanvaardde. (L u K. III: 1, 2.) Meer dan-gewit
Profeet, was hij, naar het getuigenis des Heilands, de groot
allen, die uit vrouwen geboren zijn. (L u K. VII:-ftevan
26-28.)Weinig bekoorlijks hadden voor het oog van den
zinnelijken Jood de woestijn, het haren kleed, fprinkhanen en
wilde honig; maar de ftem te mogen verheffen in de woestijn , en in Gods naam de vervulling van Gods beloften
aan te kondigen, was voor den Dooper te gelijk eere en
vreugde. Zijne blijdfchap groeide bij den dag. Hij was
het licht, waarin men zich verheugde. En offchoon velen hem met den tijd verwierpen, het volk, hoeren en
tollenaren beleden hunne zonden, en werden voor het rijk
van den Mesfias gewonnen. Toen de Heer zelf ten doop
kwam en zich door hem liet doopen , en J 0 A N N E s
na dien doop den Geest zag nederdalen en op Hew rusten , groeide die blijdfchap aan , hij het hooren der item
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van God: Deze is mijn geliefde Zoon, in wien Ik welbehagen heb ! Toen hij , na bij herhaling op j n z u s
gewezen te hebben , den toeloop tot den Heer dagelijks
zag vermeerderen , en 's mans discipelen dit met moeijelijk verkropte fpijt, 's mans vijanden met heimelijke vreugde opmerkten , toen gevoelde en erkende de Dooper,, dat
zijne blijdfchap volkomen was. Volkomen ? Ja, maar
voor de aarde. Spoedig toch geraakte j 0 A N N E s in de
gevangenis-, binnen welker muren de mare drong van den
roem des Heeren, dien Hij van zijne wonderen inoogstte.
Hij flierf door het zwaard, op den wreeden eisch der
ijdelheid, door den ligtzinnigen Vorst toegellaan, maar
te midden der toejuichingen, van welke de Heer het voorwerp, hij ook in den kerker getuige was. De gruweldaad, welke één jaar na 's mans dood te Jeruzalem
plaats had, ftoorde op aarde die blijdfchap niet. En zoo
hij in den hemel kennis droeg aan den vreefelijken moord,
op Golgotha aan den Vorst des levens gepleegd, dan droeg
hij zekerlijk ook kennis aan de liefde des Heeren tot in den
dood, en aan de zaligheid voor zondaren verworven, om
zich met hemelfche blijdfchap even als de Engelen daarover te verheugen. Hij flierf wel door het zwaard, maar
flierf tijdig genoeg , om op aarde van Wege de grootheid
des Heeren flechts vreugde te finaken en van mindere
vreugde tot hoogere en altoosdurende blijdfchap in den
hemel over te gaan. Ziet hier flechts flaauwelijk gefchetst
de toenemende vreugde van j o A N N E s over alles, wat
hij aangaande den Mesfias had verkondigd en onder zijn
oog zag gebeuren! Het is, vertrouw ik, toch genoeg,
om, naar aanleiding van hetzelve, onze aandacht te bepalen
bij de vreugde, welke ook de trouwe dienaar van het Evangelie voor zich mag verwachten en zekerlijk zal fmaken.
Tot hartelijke vreugde gevoelt zich de dienaar des Evangelies reeds geítemd , wanneer hij het oog vestigt op de
eer,, welke hij geniet , als dienaar van den Heer , die in
den hemel , door Engelen zelfs , als Koning en Hoofd
wordt gehuldigd. Een Koning vindt op aarde duizenden,
die naar de eer 1 aan , hem zelfs in het geringste te dienen. Hoe vele vreugde wordt reeds opgewekt enkel door
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een flaáuwv vooruitzigt op die eer! Hoe groote blijdfchap
gevoelt men , zoodr`a men in het bezit geraakt van hetgeen zoo lang en zoo vurig werd gewenscht ! Bij genot
echter daalt fpoedig die eer, welke men, toen zij nog
toekomitig was, zoo buitenfporig had opgefierd, en welke,
wanneer zij verkregen wordt, wel voor een oogenblik de
zinnen flreelt , maar het hart onbevredigd laat, dat door
menfchelijke meeningen en vooroordeelen niet kan gevoed
worden. Hoe geheel anders is de dienst, in welke de dienaar des Evangelies Raat ! Dienaar van den Koning der
Koningen , die alles beftuurt in hemel en op aarde , die
flierf om zondaren te behouden , en over wien de dood
geene magt heeft , doet hem de grootheid zijnes IIeeren
eigene geringheid levendig gevoelen , maar om te meer de
vreugde te finaken , dat hij door de liefde en ontferming
van den Heiland de heerlijk{te bediening heeft ontvangen,
van welke niemand hem kan, van welke j E z u s hem
nooit zal ontzetten , indien hij in die dienst trouw blijft.
Die vreugde wordt grooter, naarmate hij op den duur
inéer befeft en ondervindt , tot welken zegen voor arme
zondaren hij dienaar is van den Heer der Heeren. Aan
zondaren , die met verílagene harten dorften naar rust en
vergeving , te verkondigen , op Goddelijken last en in
den naam des Heeren te verzekeren : Weest welgemoed;
uwe zonden zijn u vergeven , om zijnes naams wil ! Bekeert u , gelooft het Evangelie , en gij zult zalig zijn !
Alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijnen
eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leve ! —
Waar vindt men ruimer flof voor hartelijke en gefladige
vreugde , dan bij den dienaar des Evangelies , die , door
hartelijk geloof aan Gods woord ook tot liefde jegens den
naasten geftemd, treurigen opbeurt, twijfelmoedigen tot
zekerheid en rust brengt, en vreugde, geloof, ftil vertrouwen op Gods ontferming wekt , de fchorre fleur der
wanhoop doet zwijgen , en hart en mond vereenigt tot
lof des Heilands , waar men vroeger zoo iets niet had
durven , niet had kunnen verwachten g Verfchaft reeds
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de heerlijkheid der P-vangéliebediening op zichzelve groote
en regtmatige vreugde, het weldadige dier bediening geeft
dan hiervoor nog ruimer ftof. De orinadenkeride jeugd
op te leiden tot de dienst van Hem, die in een' bedoren tijd den jongeling liefderijk opmerkte , die met belangfelli.ng naar den weg ten leven vroeg ; kinderen tat
I-leni te brengen, die in de dagen zijns vleefches hen op
zijne atmen nam en zegende ; zondaren tot vertrouwen
op te wekken op Flem , die den boetvaardigen moordenaar an het kruis zoo liefderijk toefprak en vertroogtte;
f ervenden in den laattien ftrijd te bemoedigen , hunne
blikken te leiden tot dat leven , waar geen dood gevoriden Wordt ; licht te ontfieken in de duisternis , allen alles te zijn, en dat alles met volle verzekerdheid des ge
alles in Gods naam en op Goddelijken last ! —-lofs,
ziet hierin ulechts flaauwe trekken van het werk des
Evangeliedienaars , maar bij hetwelk (ik roep u , mijne
ambtsbroeders, tot getuigen) hij de grootfile vreugde fmaakt,
bij Wien j n z u s alles is en de menfchen niets zijn dan
in Hem.
Somtijds beleeft de dienaar des Evangelies oogenblikken , welke hij , van wege de vreugde , welke hij dan
ftnaakt , voor niets zou willen verruilen , wanneer hij
namelijk zegen op zijn werk ontwaart , en alsdan diep
gevoelt , hoe groot liet is , zielen te redden van den
dood, en cone menigte van zonden te bedekken. Niet
altijd openbaart zich de vrucht der Evangeliebediening.
Voor den dag, die alles aan het licht brengt , blijft het
meeste bewaard , opdat de dienaar zich zou oefenen in
liet geloof, dat Gods woord krachtig tot zaligheid werkt,
al ontdekt zich telkens deszelfs werking niet. In dat geloof moet hij zaaijen en planten , en den wasdom aan
Gods trouwe zorg overlaten. Hij wacht zich zorgvuldig,
dien zegen af te meten naar den grooten toeloop. Waar
toch de menigte het grootst is , daar vindt men niet zelden de minfte gehalte. Evenmin vertrouwt hij op die
groote luidruchtigheid , waarmede fonrtijds hoog wordt
opgevijzeld, wat anders weinig beteekent. Ook weet hij,
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dat groot gefchreeuw niet zelden eene andere fleur in het
binnenfile poogt tot zwijgen te brengen. Er is , dit vergeet hij nooit , er is meer hout , hooi , ftoppelen , dan
goud, zilver en edelgefteente. In den brand openbaart
zich alles. En, zonder oordeel te vellen, laat hij alles
aan den tijd — neen, aan den Heer over, maar verheft
zich nooit, wanneer de menfchen alles fchoon en voortreffelijk noemen , wat van zijne lippen vloeit. Die hem
oordeelt , is de Heer. Doch fomtijds laat de goedheid
des Heeren zijnen dienaar vrucht zien op zijn werk , dat
daarom nog niet dadelijk op daken of ftraten behoort
verkondigd te worden. Wanneer hij dan, zoo als eens
P A U L U s, bij zijne komst in de nabijheid van Rome,
(Hand. XXVIII: 15b.) van ernílige en hartelijke ver
onverwachtst de gezegendfte uitwerking-manigeopht
ziet, dan grijpt hij in ítilte moed bij de bezwaren , die
op hem wachten, en dankt niet onbefchrijfelijke vreugde
den goeden God voor het nut, dat hij heeft mogen Richten.
Niet mindere blijdfchap vervult den dienaar des Evangelies, zoo dikwerf ook hij aan zijn hart gevoelt, hoe
troostrijk de leer is, welke hij anderen voorftelt. Weten
vorming en opleiding , meer geleerde onder--fchapelijk
zoekingen geven, als zoodanig, geenen vrede aan het
gemoed, dat in al die hulpmiddelen de hoofdzaak vindt,
maar nooit iets hoogers zoekt. De dienaar,, bij wien
j E z u s alles is , verwerpt allen waan, die Hechts opgeblazen maakt , en zoo ligtelijk eigene nietigheid over
het hoofd ziet. Met de noodige kennis toegerust, zoekt
hij die geftadig te vermeerderen , maar om meer te zijn
dan klinkend metaal zonder geest en leven. De landman
zaait , niet om te zaaijen , maar om te oogten , en zelf
de eerfte vruchten te finaken van den akker. Zoo ook
de dienaar des Evangelies. Hij arbeidt , niet om te arbeiden, maar om zondaren te behouden, en zelf niet
verwerpelijk te zijn. Met het hart gelooft hij, met den
mond belijdt en verkondigt hij den Heer, als Heiland
en Verlosfer van allen. Zijne kennis , door welke hij
boven anderen mogt uitmunten , doet hem in eigene fchat-
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Ling telkens minder worden , hoe meer hij bekend wordt
met de hoogheid en voortreffelijkheid zijnes Heeren.
Nooit in eigene oogen te geleerd, om in het geloof en
de kennisfe des Heeren op te wasfen, hoort hij met dezelfde belangílelling anderen aan, als waarmede hij gewoon is hun toe te fpreken , en gaat dan niet zelden
rijker aan troost naar huis , dan hij gekomen was. Hoe
nederiger en minder hij bij zichzelven is , hoe meer
zich die gevallen herhalen , en hoe meer e H it 1 S T u S
ook in den dienaar eene gell alte verkrijgt. En als dan
bij elke gelegenheid , dat hij fpreekt , dat hij den zon
troost, den zwakken flerkt, den dwalenden op het-dar
pad der waarheid terugleidt , telkens zijn hart zich met
zijne woorden vereenigt , en hij in zijn binnenfte diep
gevoelt den vollen troost des Evangelies, dan wordt zijne
blijdfchap onbefchrijfelijk , welke hij voor geene aardfche
genoegens of fchatten zou willen misfen. En als zich
dan , op den kanfel , of aan het ílerf bed , of waar dan
ook , in zijn hart de heerlijke overtuiging openbaart, dat
ook hem, ook hein dc zonden zijn vergeven, dan heeft,
ja, de hoorder nicer genot en zegen bij hetgeen hem voor
wordt , maar verreweg het meeste van allen ge--geftld
niet dan de Evangeliedienaar zelf,, die in zulke oogenblikken met bijna hemelfche blijdfchap gevoelt , welk
eene heerlijke bediening hem ter vervulling is opgedragen !
Eindelijk, opdat ik mij bedwinge , — de ílof is rijk ,
bijna zou ik hebben gezegd onuitputtelijk, — eindelijk wordt
de blijdfcliap van den Evangeliedienaar volkomen en bereikt haren hoogflen trap, wanneer het blijkt, wie den
Heer toebehooren, en Hij toont, wie zijne dienaren zijn.
Dit leven , waarin wij fpoedig onze ligchaamskrachten
voelen afnemen , fchenkt ons het hoogte goed voor al
ons werken niet. Er is een ander vaderland , het land
der rust, zonder moeite en teleurftelling. Daar wacht
den dienaar loon, hem door j E z u s toegezegd; daar
vindt hij vergoeding voor alles , wat hij deed en leed ,
vergoeding verre boven zijne verwachting. Daar eerst
ziet hij , waarvoor hij hier heeft gearbeid. Daar fmaakt

6

2

LEERREDE,

hij te grootere vreugde, hoe meer hij de zaligheid des
hemels aanfchouwt en volop mag genieten. En als hij
dan daar ziet, die hij daar niet had durven verwachten,
en als van zelve vindt, die hij niet zocht, en uit hunnen mond , verneemt , dat juist zijne vermaningen , zijn
voorbeeld, juist zijn ernflig en aanhoudend arbeiden te
hunner behoudenisfe heeft gefirekt , dan wordt eerst de
vreugde des Evangeliedienaars hemelsch, wanneer hij in
den hemel als fterren ziet blinken dezulken, die, op aarde
door menfchen weinig opgemerkt , hun ílil en verborgen
geloof behielden voor God. Hiermede moeten wij ons,
waarde Medebroeders ! niet vleijen. Het gewordt zeker
eerst, die daaraan voor zichzelven liet minfle-lijkhemt
denkt. Maar vreugde te genieten onder millioenen vreugdegenooten is bij het zekere vooruitzigt reeds heerlijk genoeg , om hier met vreugde te zaaijen , in de hoop van
hier namaals met eeuwige vreugde te oogftcn. De duidelijke toezegging des Heeren van te zullen ingaan in zijne
vreugde doe ons allen met blijdfchap onzen loop voleindigeu ! Indien wij 'woord houden en alles voor J E z u s
zijn, gelijk het behoort , dan zal Hij gewisfelijk voor
ons alles wezen tot in eeuwigheid. (*)
Zoo hebt gij dan nu, waarde Vriend, geacht Medebroeder, zwaarderen last op uwe fchouders ontvangen,
dan gij tot dusverre hebt gedragen! Gij aanvaardt de
heerlijke bediening des Evangelies , als eerfIe Leeraar
aan deze plaats. Het denkbeeld moge iets verzwarends
hebben; gij kunt veel opmerken, dat u dien last verligten kan. Zie op hetgeen de Gemeente te dezer plaatfe
deed, met groote opoffering deed, en befchouw dit als
voorteeken , dat gij hier goedgunflige ooren zult vinden
voor uwe prediking ! Maar zie vooral op Hem, die den last
naar de krachten afmeet, en hulp verleent, naarmate Hij
(*) Hierop is de eigenlijk gezegde bevestiging, volgens het
gewone Formulier , maar verkort , gefchied. Het volgende
behelst de toen gedane Aanfpraken, welke ik nu geene reden
heb, om achter te houden.
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queer vordert t Het werk, dat ook hier op u wacht,
hebt gij niet noodig door mij te hooren befchrijven en
blootleggen. Ga hier voort, zoo als gij in uwe vorige
.Gemeente begonnen hebt! Win voor C H R 1 S T U s zie,
]en, die hier uwe vreugde uitmaken en in den hemel uwe
zaligheid vergrooten! De Heer des vredes geve u vrede
en blijdfchap altijd en op allerlei wijze!
Broeders in de heilige bediening! Gij zult het niet ten
kwade duiden , dat ik ook u toefpreek. De gelegenheid,
bij welke ik thans het woord voer, geeft mij hiertoe
vrijheid, en de tijd, dien wij beleven, noopt mij tot
uit&orting van hetgeen mij thans op het hart ligt. Befchouwt deze toefpraak , zoo als zij wezenlijk is , als
broederlijke vermaning,, welke mij zoo wel als u aangaat!
Niet genoegelijk zijn voor ons , Predikers van het Evan,.
gelie , de tijdsomflandigheden. Ligtzinnigheid, met zichzelve ingenomen, zoekt ,vermaak. Als naar een íchouw.
fpel gaat zij naar Gods huis , meer om iets fraais dan
om iets goeds te hooren , en terwijl zij zich vermaakt,
maar helaas ! niet naar den inwendigen mensch, faapt
zij den bedriegelijken flaap der zorgeloosheid. Uitgedien,.
de zondaren, voor goede werken onvatbaar geworden,
zoeken vrede , waar geene rust is , en fluiten vijandig
het oor voor elke hartelijke en Christelijke opwekking
tot het betoon van goede werken. Blinden, door blinden
geleid, werpen zich op tot leidslieden, flepen velen naar
den afgrond, in welken zij , indien God het niet verhoede, door eigenwaan dreigen neder te ploffen. Ziet
daar onze vijanden! Wat zeg ik, onze vijanden? Neen,
vijanden van den Heer en zijn Evangelie. Wat zullen ,
wat moeten wij doen ? Zullen wij zwichten, en vergeten, dat Hij , die met ons is , boven allen en alles is ?
Hij wasfe in ons, Hij wasfe in onze prediking; dan
neemt onze vreugde , bij al dien tegenfland , in degelijk
hartelijkheid toe. Het oog, op Hem gerigt,-heidn
wordt nooit befchaamd. De Hem betoonde trouw kent
wankelen noch vreezen. Men diene allen, uit Gods woord,
fpijs toe , die voedt en blijft; geen bloemen, die ver-
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flenfen met hen, die ze zoeken en kweeken ; geen woorden, die verwarren en nooit fichten; maar Gods woord,
van alle menfchenvonden ontdaan, zij het eenige, waarnaar wij flreven, dat wij overal infcherpen, dat wij vooraan en altijd en op allerlei wijze uit het hart tot het
hart overbrengen! Zoo f}rijden en werken wij in de kracht
Gods, en zijn van de overwinning zeker, zoo wel voor
ons zelven als voor allen , die naar ons hooren. Op deze
wijze, op deze wijze alleen, zullen wij niet hebben te
verantwoorden voor het fchandelijk heftaan , dat wij de
dwaasheid der menfchen hebben gepaaid en Gods woord
misdadig verwaarloosd. Vreezen wij niemand , dan den
Heer! Maken wij niemand groot, dan Hein! Buigen wij
de knieën alleen voor Hem, die in zwakte onze fteun,
in ongelegenheid onze toevlugt , in droefheid onze vreugde is en eeuwig blijft ! De trouwe dienstknecht vindt
eenmaal loon , waarop hij hier mag hopen. De Heer zij
onze heerlijkheid, dan zal Hij ook ons loon zijn!
Gemeente van de Dedemsvaart ! De dag, op welken
dit gebouw aan de dienst van God werd toegewijd , was
voor u een hoogstgewigtige dag, dien gij nimmer behoort
te vergeten. Doch deze dag overtreft dien vroegeren in
gewigt en aangelegenheid. Thans eerst vestigt zich uwe
Gemeente, mogt het altijd zijn ! tot eenen tempel , van
welken gij de levende fteenen zijt , C H R I S T U S de
uiterfle hoekfieen en grondlag is. Gij wacht toch van al
dat uitwendige, hoezeer deszelfs nieuwheid vooral treft,
uwe zaligheid niet. Het goud aan den Tempel te Jeruzalem bewaarde dat prachtige gebouw niet voor verwoesting. Tot tweemalen toe Hortte die Tempel in puin,
omdat men van 's Heeren Tempel alles had verwacht ,
en door dien Tempel niet tot God was gegaan. Dit voorbeeld diene tot waarfchuwing voor ons allen, die in geest
en in waarheid God behooren te dienen! Op dezen dag
ontvangt gij een nieuw blijk van Gods gunst en liefde.
Uw Leeraar, nu onder u ingezegend, aanvaardt heden
de bediening onder u. Van dezen dag af hebt gij eenen
dienaar des vredes onder u, door wiens pogingen, indien
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gij gewillig zijt en hoort, C i-I R I S T U S ook in u eene
geítalte verkrijgen zal. Ontvangt hem dan in den Heer,
met all e blijdfchap ! Houdt hem in groote waarde! Bedenkt, dat hij her woord voert in Gods naam; dat hij van
Gods wege tot u fpreekt, in Gods naam u vermaant, en
opwekt ! Vertrouwt hem uwe belangen , opdat hij altijd
gelegenheid vinde , zijne blijdfchap in c x R I S T U S J Ez us te vergrooten ! Laat u opwekken tot geloof,, hetwelk zich in daden openbaart ! Houdt, maar neemt ook
ter harte, wat gij hoort ! Hij waakt voor uwe zielen ,
en zal eens rekeníchap geven van zijn werk ook onder u.
Leeft in vrede en eensgezindheid ! Wordt opgebouwd
in de kennis van onzen Heer en het betrachten zijner
geboden ! Zoo zal de gunst des Heilands nimmer van tI
wijken, en zoo zal ook dit gebouw in uwe fchatting
dagelijks rijzen , indien gij hier zoekt cd telkens voor u
en de uwen vindt eene fchool , om geoefend te worden
in de godzaligheid , welke tot alles nuttig is , en daar
beloften bezit , zoo wel van dit , als van-enbovd
het volgende leven. Voor allen , wien , in den eigenlijken zin des woords, dit gebouw tot een huis Gods ver
blijft het ook de poort ten hemel.
-ilrekt,sn
uwe
tegenwoordigheid
, de plegGij allen , die , door
tigheid van dit uur wel hebt willen vergrooten , duldt,
dat ik ook u korteliik toefpreke ! U allen onbekend, fla
ik toch tot u in betrekking. C II R I S T U S is onze
Heer. Wij allen worden door Hem geroepen tot zalig
Laat u aangenaam zijn de flem van God, die ook-heid.
tat u van vrede en zaligheid fpreekt ! Hoort naar, hetgeen u uwe Leeraars uit Gods woord voorhouden ! Die
u vleijen, uwe gebreken ontzien, onthouden u ook de
zoo noodige geneesmiddelen. Ongeroepene predikers, die
niet Gods woord te koop loopen, zijn de echte dienaars
des Heeren niet. Zij zorgen voor zichzelven. Het aard
bij hen hoofdzaak. Leeft in vrede met hen , die-fcheis
voor uwe belangen waken en zorgen, en die ,._ wat men
ook onbillijk van hen vergt , geenszins mogen goed hee ten, wat naar Gods woord verkeerd is ! Komt door uwe
SS
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Leeraars tot J E z u s ! Blijft bij dien Redder uwer zie
verheerlijkt door uwen godzaligen wandel dien-len,
eenigen Heer, die u naar ligchaam en geest zoo duur
gekocht heeft! De God des vredes , die den grooten
Herder der fcliapen , door het bloed des ecuwigen verbonds, j E zus C FIR IST US onzen Heer, uit de dooden heeft wedergebragt , volwake ons in elk goed werk ,
opdat wij Zifnen wil doen ! IIij werke in ons alwat voor
Hem welbehagelijk is, door J E Z U S C x R I S T U S,
dien toekomt de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid!
Omen!

GESCHIEDENIS VAN DEN GODESBERG.

O nder de geliefkoosde plaatfen van uitspanning onzer
Landgenooten , wanneer zij verder willen gaan dan ons
Vaterland, behoort federt bet begin dezer Eeuw, maar
vooral federt de affcheiding van België , de Godesberg
aan den voet van het Zevengebergte , met het heerlijke
gezigt op die fchilderachtige bergreeks. En niet ten onregte. De nabijheid van het bekoorlijke, ook door zijne
inrigtingen voor kunst en wetenfchap hoogstbelangrijke
Bonn; de genoegens en voordeclen tiener gezondheidsbron, die, boven Wiesbaden en Ems, een' aangenamen
fmaak met geneeskracht verbindt ; een der fchoonfle uit
wandelingen op de omringende liefelijke, wel--zigten;d
bebouwde heuvelreeks • naar den riaburig en kronkelenden
Rh jn en naar den Drachenfels, den naasten der zeven
bergen ; de zeer wel ingerigte en over 't algemeen niet
dure logementen; het heerlijke uitzigt van den nog alleen
flaanden toren des alouden kasteels : dit alles maakt den
Godesberg tot een gefchikt zomerverblijf, als middelpunt
der fchoonf e wandelingen en uitflappen , of althans tot
een verkieslijk rustpunt op de thans zoo geliefkoosde
reis lans den Rhin; en men treft hier doorgaans zeer
vele Hollanders aan. Doch het zal dezen meestal wel
onbekend zijn , dat de berg , dien zij daar voor zich
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zien , weder cene fchoone bladzijde in de Gefchiedenis
van hun aan groote daden zoo rijke Vaderland oplevert.
Wij vernamen dit ook niet van onze Landgenooten, maar
van de Duitfchers zelve, die de groote daad. der Neder
i op den Godesberg als 't ware in het voorbij -landers
verhalen. Een der aldaar in den zomer van 1834-gan
reizende Hollanders fchafte zich een boekje aan , getiteld: Kurze Gefchichie und Befchreibung vom Godesberg, von L. D I C i, waarin hij nadere bijzonderheden
vond van 't geen hij bij cene vroegere reis in 1826
reeds door Gene kronijk, op den Godesberg zelven, ver
zal , ten behoeve zoo der zaak zelve -noieha,d.Ht
als van de door onze Landgenooten zoo druk bezochte,
en door velen gewis niet weerzin verlatene plaats , onzen Lezeren wel niet onaangenaam zijn , dat wij hier
uit dat boekje eene korte Gefchiedenis van dezen beroemden Berg mededeelen.
De naam Godesberg is waarfchijnlijk afkomflig van
Wodan of Godan (*) , de Hoofdgodheid der oude Duit fc hers , die echter niet in tempelen , maar in donkere bosfclicn en op hoogten vereerd werd. De Ubtérr,
die te voren op den regter Rhijn - oever woonden , hadden hulp gezocht bij de Romeinen , welke lien , onder
den beroemden A G R I P P A, ter betere befcherming naar
den linker Rijn -oever overbragten, waar zij eerlang eene
flad bouwden , die naderhand, als Ror2einfche kolonie,
den naam van Keulen bekwam. De eerfile hoogte, die zich
op dien oever uit liet vlakke land van Xanten af verheft,
is de Godesberg, en dus werd deze misfchien cene plaats
van aanbidding voor de nieuwe bezitters der landitreek.
Volgens fommige berigten zou hij nog in het begin der
dertiende Eeuw den naam van Wodans- of Godansberg
hebben gedragen. Anderen willen den naam afleiden van
liet Goding- of Gau- gerigt, hetwelk hier in de Middel
gehouden werd; doch dan zou de berg waar--euwn
(*) Ons woord God, doch met geheele verandering van het
denkbeeld, is ook daarvan af komflig
Ss 2
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fchijnlijk Godingberg geheeten hebben, waarvan men geen
fpoor aantreft. Men heeft daarentegen fporen , dat de
Godesberg aan si n R C U ti l u s was toegewijd, gelijk de
Romeinen w o D A N noemden , hoewel de overeenkomst
zeer gering was. Na de invoering des Christendoms
werd hier eene kerk gelicht ter giere van s T. nr r C Hi E L.
Er fchijnt door de Romeinee reeds een kasteel gebouwd
te zijn, hetwelk, waarfchijnlijk ten onregte, door de
overlevering aan j u L i u S C E S A R wordt toegekend, en
welligt aan D R U S u s behoorde, die hier langs den linkeroever, ter handhaving van Romes heerfchappij • hoten begon te bouwen. Doch dit is ílechts eene gisfing.
Zekerder is het , dat de burgt , waarvan nog puinhoopen overig zijn , door T i1 E o n o o n, Graaf van H51721berg , Aartsbisfchop en Keurvorst van Keulen , in 1210
tot 1214 gebouwd is. Hij flechtte de oude St. Michielskerk, die de vestingwerken belemmerde, en bouwde daar
nieuwe, buiten de vesting , ten zuiden. De-voren
dier
Edelen en Grooten , wier puinhoopen zich
kasteelen
van verre zoo fchilderachtig en romantisch vertoonen ,
en zoo vele denkbeelden van vervlogene grootheid, roem
en heldenmoed bij ons wekken , waren nogtans te gelijk
afzigtige kerkers , waar men niet alleen misdadigers, maar
ook, en wel meermalen, krijgsgevangenen, of rijke koop
welke men geld wilde afperfèn, gevangen zette.-liedn,va
laatalen
behoorde een Jool, welken de (lich de
Onder
ter van het kasteel om zijnen woeker , dien hij langen
tijd geduld had , eindelijk in de gevangenis wierp , de
gevulde fpons uitperfle , en van die prijsgemaakte gelden
de bouwing van het kasteel bekostigde. Er was dan ook
eene onderaardíche gevangenis aan den Godesberg, waar-

toe men de veroordeelden van boven in den hoogen to-

ren diep naar beneden liet. Het eerfie gebruik daarvan
moet de Aartsbisfchop K 0 E N R A A D van Keulen , de
f{ichter van den wereldberoemden Dom in die Hoofdpad
en der muren van Bonn, gemaakt hebben , ten aanzien van
den KeiJfchen Ridder B R UT N VA N c o s s a en zijne ge-
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leiders. -- Godesberg werd weldra een geliefkoosd verblijf
der Keurvorflen , en diende tot bewaring van hunne Archiven. De plaats was namelijk zeer ílerlt, en werd in
1296 door Graaf w I L L E NI van Kleef vijf weken lang
vergeefs belegerd. I)e Keurvorst F R E D E R I ic ver
vestingwerken in 1375. Hier werd in 1463-merd
de iaatsregeling van liet Keurvorílendoin door Aartsbisfchop en Keurvorst R O B E R T plegtig bezworen. Maar
hier hadden ook fotntijds fchrikkelijke voorvallen plaats ,
bewijzen der heerfchende ruwheid van zeden. Ken Burggraaf van Rheineck doorflak op de groote ridderzaal te
Godesberg zekeren Ridder R O L L at A N N van Sintzig,
in tegenwoordigheid van den Aartsbisfchop , die daar
Burggraaf deed ter dood brengen.
-vorden
Reeds had de burgt 369 jaren onverwonnen gedaan, en
prijkte nog in vollen luister , toen hij zijne vermaardheid , maar ook zijnen ondergang , door eenen burgeroorlog bekwam. In 1583 was namelijk G E B H A R D
TRUCHSES VAN WALDBURG Aartsbisfchop en
Keurvorst van Keulen. Deze was in kennis geraakt met
AGNES VAN MAN SFELD, die in het adelijk vrouwenllift van Gerresheirn bij Dusfeldorp was opgenomen.
Aan weerszijden was dus, door den geestelijken stand, beletfel tot trouwen , en nogtans was G E B H A R D finoorlijk op de Freule verliefd. Hare broeders , die hij over
de zaak geraadpleegd had , raadden hem , zijne waardigheid neder te leggen , wanneer zij hem hunne zuster
wilden ten huwelijk geven. Hij beloofde zulks , maar bedacht weldra een middel, om de rijke geestelijke zoo
wel als de fchoone aardfche bruid , het Aartsbisdom en
A G N E 5 , te behouden. Zestig jaren vroeger had reeds
een Grootmeester der Duitfche geestelijke Ridderorde in
Pruisfen A L B r R T van Brandenburg , door het aannemen der Hervorming van L U T H E R, den geestelijken (land verlaten , en zich tot hertog van Pruisfen
verklaard. G E B H A R D befloot dit voorbeeld te volgen.
Hij gaf volkomene Godsdienstvrijheid aan de Protestanten in zijn Keurvorstendom, en liet zich door den Her,
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vormden Predikant Q, L I V I A R I U s met A C N E S in
den echt verbinden , tevens echter verklarende, dat hij
geenszins voornemens was, het land aan zijne erfgenamen te brengen (*) , maar de vrije keuze aan liet
Domkapittel te laten. Doch de Roomschgezinden , vree
daardoor toch eene f'em in liet Collegic der Keur -zend
een heerlijk land te verliezen, vcrecnigden zich-vorflen
tegen Keurvorst G E B x A R D. liet Domkapittel zette
hem af; de Stad Keulen verklaarde zich tegen hem; het
Duitfche Rijk (vooral de geestelijke I eurvorflen) en Kei
R u D o I. F wilden hens siede niet erkennen ; de Paus-zer
deed hein in den ban, en zijne onderdanen wapenden zich
tegen hem.
In dezen nood vervoegde zich G E h Ft A r. D tot de
naburige Protestantfche Staten der Ilereenigde Neclerlanden, die, wel is waar, zelve zich Hechts niet groote
moeite tegen Spanjes legers onder den krijgs- en I`laatkttndigen .k A R at A Maande hielden, Imaar toch veel belang
hadden in eenen nabuur als Keurvorst GE B H A R D,
wiens land hun ten zuidoosten tot voormuur kon ffirekken. Zij zonden inderdaad oenige hulpbenden. De nood
werd ondertusfchen groot. De Paltsgraaf 1 o A N C A S tat I R , die tot hulp zou opgetrokken zijn , werd door
den dood zijns broeders te Heidelberg teruggehouden.
De bezetting van Bonn verkocht , fchandelijk genoeg ,
die vesting , 's Keurvori}en gewone verblijf, benevens
deszelfs broeder, aldaar tegenwoordig, voor vierduizend
gulden, aan den nieuwverkozen' Keurvorst E R N S T
van Beijeren (I-), die een aantal troepen uit zij„ land
medebragt. Er bleef aan c E B H A R D bijna niets dan
(*) Zie Bolt, Ned. Hist. IIde D. bl. 360, 361. (3, 4.)
(t) Deze was tevens Bisfchop van Luik en van nog twee
aanzienlijke Duitfche Bisdommen, Freifingen en Hildesheim;
ook bekwam hij Munfler. Volgens x 0 0 F T was hij faaf
zijns bulks, en verzopen in flordige weelde, brengende den
dag wet flapen over, den nacht niet wijn en wijnen. Een
waardige zielenherder; maar hij was ongetrouwd —• dit was
genoeg.
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het noorderdeel des Keurvorftendoms , met de Steden
Nuis , Rhijnberk en eenige andere , over. Slechts aan
den Godesberg lag nog eene Nederlandfche bezetting ,
maar geheel van alle hulp en ontzet afgefneden. Hertog FE RD INA ND, broeder van den nieuwen Keurvorst , Opperbevelhebber des Beijerfchen legers, trok nu
tegen den Godesberg op , die allerhevigst befchoten
werd. Doch de brave bezetting herflelde altijd des
nachts , hetgeen over dag door het gefchut was ter
neder geveld. F F RD IN AND befloot dus tot het aan
mijnen naar den kant van Frïesdorf, het--legnva
welk met zulk een' gelukkigen uitflag gefchiedde , dat ,
op den 15 December 1583 , de muren en een gedeelte
van het flot , onder een vreefelijk gekraak , in de lucht
vlogen. Thans lag de heldhaftige bezetting aan den
aanval der vijanden onbefchut bloot ; maar nog altijd
hield zij niet op met te fchieten en zich uit het puin
te verdedigen. Zij was tot 72 man gefinolten, maar
hield zich nog twee dagen lang. Den 17 December
waren de Beijerfchen meester van liet kasteel, en offerden het geringe overfchot der Hollanders aan hun
woede. Slechts één man werd gefpaard, de Be--ne
velhebber, (ongelukkig wordt zijn naam niet gemeld)
en wel uit achting des vijands voor zijne menschlievendheid. Hij had namelijk eene voorfpraak in den Abt
van het naburige klooster Ileisterbach , die in eenen
uitval der bezetting was gevangen genomen, naar den
Godesberg gebragt, en aldaar zoo menschlievend behandeld , dat hij Hertog FE R D I NA N D om het leven
des braven Nederlanders fineekte , in wien hij meer een'
befchermer dan een' woesten vijand gevonden had. Zoo
vereenigden zich in deze verdediging heldenmoed en menschlievendheid.
Dus werd de fchoone burgt te Godesberg vernield,
en is niet weder herbouwd. GEBHARD (om nog een
woord van hem te zeggen) vlood eerst naar Dillen burg tot Graaf j A N van Nasfau , daarna tot diens broe,
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der, Prins WILLEM 1 van Oranje, te Delft, en einde
lijk naar Straatsburg, waar hij bekrompen leefde en
in 1601 overleed. Zijne A G N E s ging hierop eerst naar
Holland en vervolgens naar Engeland.
In de achttiende Eeuw werd door Keurvorst j o$ E P H CLEMENS de thans nog ftaande kerk aan
den Godesberg gebouwd en met vele voorregten begiftigd. Nog was er niets bekend van de tegenwoordige,
gezondheidsbron, tot dat Keurvorst CLEMENS A uG U S T U S , in het midden der vorige T euw , de tegen
bron door deskundigen uit Spa had doen on--wordige
derzoeken , welke echter te weinig geneeskracht- daaraan
toekenden. Eerst MAXIMILIAAN FRANS van Oostenr k, broeder van Keizer j 0 S E P H II en zijns waardig ,
die ook de vroegere Hoogefchool van Bonn in 178&
ftichtte, befloot, van de heerlijke ligging van Godesberg partij te trekken. Hij deed het overtollige zoete
water van de bron afleiden, waardoor zij tot eene ware minerale gezondheidsbron werd. Er werd eene uit
_nuntende laan boomen derwaarts geplant, tot koele-+
lommer voor de badgasten; firuiken en f{ruweelen , die
de plaats bedekten, werden uitgeroeid, aangename wandelingen aangelegd, een voortreffelijk gebouw tot eene
danszaal (de Redoute, thans op den hoek der nieuwe
gebouwen) ingerigt, vele andere huizen op die zelfde
reeks gebouwd, en daardoor vreemdelingen gelokt , waaronder vele Nederlanders , ook aanzienlijken , die de
Keurvorst prachtig onthaalde. Des avonds werd er aan
de bron muzijk gemaakt, en ook van de danszaal maak
vlijtig gebruik. De Keurvorst wilde Godes--temn
berg tot eene der belangrijkile plaatfen aan den Rhijn
maken , en er eene jaarmis vestigen , die, door de fchoone
en gunflige ligging, grooten toeloop beloofde.
Doch al dit goede, al dit fchoone werd eensklaps
genoegzaam vernietigd door die ramp der rampen, de
Franfehe Omwenteling en den daarop gevolgden oorlog,
die de omwentelaars ook aan den Nedcrrkijn brags.
-S
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Volgens hunnen grondregel: Vrede aan de hutten,.
oorlog aan de paleizen ! moest alles , wat Vorften goeds
gefticht hadden, zonder verfchooning vernield worden.
Nog veertien dagen vóór de aankomst der Franfchen
werd aan de verfraaijingen te Godesberg gewerkt ; maar
de verfchijning dier verwoestende fprinkhanen deed alles oogenblikkelijk ['taken. Er kwamen geene vreemde
meer. De muzijk zweeg. Struiken en ftruwee--linge
len fchenen de plaats der met zoo veel moeite geëffende
wandelpaden weder te zullen innemen. Doch , toen
onder N A P 0 L E 0 N de kortfondige Frau/ehe wereld
begon de Franfche ijdelheid-monarchijwspget,
er vermaak in te fcheppen , om een gedeelte van het ver
te herlellen. Er kwamen weder twee goed in--nield
gerigte logementen , waardoor vreemdelingen gelokt wer
Na de heilrijke Omwenteling van 1814 heeft de-den.
Pruisfifehe Regering te Keulen het werk van MAX IM I L IA A N FRANS voortgezet; en fchoon de Redoute
als zoodanig niet meer beflaat , is Godesberg toch weder een zeer aangenaam en druk bezocht verblijf geworden. Mogten de vele Hollanders, die men er jaarlijks
vindt, bij hun bezoek van den berg ook aan hunne
moedige Landgenooten denken , die hier voor de vrij
geweten vielen; hier, vaar de fleenen der-heidvan
puinhoopen den bezoeker fchijnen toe te roepen: Sta ,
wandelaar ! gij treedt op een' held!
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ie ook zijn leermeester zij , de man van genie kiest zelf
zijne manier. In tegenwoordigheid der Natuur moet men,
als 't ware, vergeten wat men doet, ten einde weder te
geven wat men ziet; maar men moet veel gedaan hebben
en veel weten, om wél weder te geven.
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(OKEN'S

De Baron

Ifis, 1833. S. 980, 981.)

VON SE I F F E RT I T Z deelde aan den bekenden Duit
Vogelkenner B REH II de volgende waarneming mede -fchen » In onze groote mocrasfen verzamelen zich , vooral tegen
den herfst , verfchillende foorten van wilde eenden , bij duizenden , in fcharen bijeen , vallen dan in het najaar gewoonlijk op een moeras, en vereenigen zich op eene plek van
hetzelve zoo digt bij elkander,, dat men in de verte een
eiland zou meenen te zien. Zoo vond ik ze, toen ik, in
het najaar van 1830, aan den oever van dat moeras kwam,
en een' zeeärend in geringe hoogte op de eenden zag toevliegen. In een oogenblik rees de geheele eendenfchaar met
daverend gerucht op, verdeelde zich, en vloog het moeras
in grootere en kleinere kringen rond. De arend bevond
zich in haar midden, maar kon door zijne langzame vlugt
niets uitregten, en verliet eindelijk het moeras. De een
kwamen tot rust, en íireken weldra op dezelfde plek,.-den
die zij vroeger hadden ingenomen, wederom neder. — Thans
verfcheen eensklaps een havik (duivenvalk , Astur palambarius) , en daalde fchuins op hen af. Ik was zeer verlangend te zien, wat de eenden nu doen zouden, daar, bij
dezen vijand, het opvliegen en blijven zitten even gevaar
Doch ook dit nieuwe en zeer dreigende gevaar-lijkwas.
wisten zij op eene zeer gepaste wijze te ontwijken. Zij
flodderden, eer de duivenvalk hen bereikte, op eens met
zulk eene fnelheid en zoo flerke vleugelflagen over de oppervlakte van het water op en near, dát hetzelve met
kracht naar de hoogte fprong en de geheele fchaar in een'
dikken nevel hulde. De roofvogel, die bemerkte, dat
fnelheid hier niet hielp, vloog nu langzaam en zeer laag
met uitgeftrekte klaauwen rondom hen heen , en zocht door
den watervloed te dringen , om er een' te grijpen ; maar te
vergeefs , want de eenden drongen zich onder hem altijd
digter bijeen, en wierpen hem zulk een druipbad tegen het
lijf, dat ook hij eindelijk zijne vervolgingen flaken en het
moeras verlaten moest."
Wat zal men zeggen, wanneer men deze geheel naar de
omflandigheden ingerigte en verfchillende taktiek der eenden tegen twee gevaarlijke vijanden befchouwt ? Hier is
meer dan inilinkt , hier is buitengewoon overleg zigtbaar.
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TALLEYRAND.
(Uit de Zeitung der Elegante Welt.)

T

ALLEYRAND is een boek zonder titel, waaruit men echter veel kan leeren. IIij verftaat meesterlijk de kunst , om
niet fchrander te fchijnen en er niet fcherpzinnig uit te
zien. Hierin berust het geheim van zijne merkwaardige loopbaan. Men zou zich zeer verkeerd uitdrukken, zoo men
hein een' bedrieger noemde. Dat ware even zoo dwaas ,
als wanneer de gefchie(lfchrijver eerre noodlottige gebeurtenis met den naam van d,valing wilde bellempelen. Hij
is het fatum of noodlot der nieuwere Gefchiedenis; het
fatum heeft geen geweten — het is een geweten. Hij is
een beeld der hedendaagfche liefde, die geene trouw kent,
als dezelve niet uit die liefde voortvloeit — hij bemint alleen datgene, wat hein beminnenswaardig is, en daarom ook
flechts zoo lang, als het hem beminnenswaardig is. Of
indien dit alles niet gelden mag, wel nu, men noeme hein
den Jezuit in de Gefchiedenis. Waren de Jezuiten zonder
zedelijkheid, zoo waren zij het althans geheel, en zij hadden meer fchranderheid , dan de overige wereld bezat, noodig, om dezelve te bedriegen. De grootfle flimheid is toch
ook eerie grootheid.
Wij noemende Gefchiedenis geene bedrieg er•es , offchoon zij
dagelijks ons bedriegt. Wij kennen hare moraal nog niet. Lieden
van bekrompene denkwijze zeggen weleens, dat zij er geene heeft.
Zoo voorzigtig nu moet men ook omtrent TALLEYRAND
zijn. 't Is eerre opmerkelijke omftandigheid, dat noch zij
noch hij ooit befpot werd. Al verwenscht iemand de Gefchiedenis, zij blijft dezelfde ; 111CI1 heeft TALYRAND
LE
beleedigd , en hij heeft niet opgehouden te glimlagchen.
TALLEYRAND is, naar de gewone begrippen van deugd,
de flechttle mensch. IIij heeft nooit grondbeginlelen gehad ; hij volgde Hechts dit eend -- geene begin/den te hebben. Nooit heeft hij iets anders gewild , dan eigen voor
hij is het gevaarlijkfte voorbeeld, dat doet zien,-del,n
hoe verre men daarmede kan komen. Vóór eenige weken
zat hij , bij cane vergadering van het Engelfclae Parlement ,
in het volkonmenfte genot van welhand en rijkdom , op de
galerij der St. Step'ianus kapel te Londen; zijne wangen waren rood, offchoon hij nooit gebloosd lieeft, en hij is tachtig
jaren oud geworden , ofïchoon hij nooit éCne enkele zijner
beloften heeft gehouden.
•
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CHARLES MAURICE TALLEYRAND

is in 1754 te Pa-

rijs geboren. Zijne voorvaders hadden in de Middeleeuwen
de heerfchappij over Quercy. De naam TALLEYRAND zal
oorfpronkelijk welligt die van een landgoed geweest zijn.
Zijne familie behoorde tot het geflacht der Graven VAN r itRIGORD. Hij werd voor den geestelijken Rand beflemd. Hij
had een fcherp en doordringend verfland. De Geestelijk
meende in hem eenen íteun harer wankelende heerlijk--heid
heid te zien. CHARLES MAURICE had den fchoonflen aanleg, om eenmaal Paus te worden. Dat hij een weinig hinkte, vergaf men gaarne aan zijnen geest, die over elke hin
ir, Frankrijk reeds ge--dernishfpog.Mwaet
woon, dat de fchranderfte mannen hinkten, alhoewel toen'
nog niet aan CHATEAUBRIAND en Lord BYRON gedacht
kon worden. Reeds had LE S AGE zijn' Diable boiteux ge
Duivel werd in Frankrijk heeds voor fcherp--fchrevn,d
zinnig en him gehouden; in Duitscbland alleen fpreekt men
van een' dommen Duivel.
De Geestelijkheid hoopte partij te trekken van dat booze
Beginfel. Reeds in 1780 koos dezelve TALLEYRAND tot
haren Agent- Generaal. Hij was toen nog geene 26 jaren
oud. Kort daarop gaf men hem zelfs het Bisdom 1lutun.
Hier aangekomen zijnde, zag hij rond en zocht zijne
lieden. Hij wilde eene niet onbeduidende rol fpelen. De
omítandigheden begonnen destijds reeds verwikkeld te worden. Hij wendde zich tot M I R A B E A U , maar reed nog vlij.
tig naar herfailles, fpeelde een loos fpel met de fchoone
hofdames, had fijne manieren, was geestig, aardig, hoffelijk, maakte vernuftige woordfpelingen, fchreef galante
briefjes op zijden papier enz.
Toen de Algemeene Staten vergaderden, werd hij tot Afgevaardigde voor lutun benoemd. Spoedig na de eerfte
zittingen ontdekte hij niet zijn valkenoog de groote gebreken van het oude Frankrijk ; hij begreep , dat het gedaan
was met Yerfailles, en hij zeide het I Iof, even als eene
oude minnares , vaarwel -• vaarwel ook de geestrijke billets, waarmede hij de petits levels bekoord en verrukt had.
Toen reeds was hij bezig, om in flilte zich een' republikeinfchen rok te fnijden. Men riep hem naar het Hof,.
men hield heimelijk en vlijtig mondgefprekken met hem;
doch hij was reeds lang ontrouw. Tot ieders verwonde
lutun zich voor de ver -ringvekadBsfchopn
drie Standen. Het 1-Iol bevond zich in ver--enigdr
-
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legenheid. Gelijk de meeste lieden , die eenen naam maken, had TALLEYRAND veel gelds noodig en Heeds vele
fchulden — het Hof bood hein groote fommen. Doch van
zijne jeugd af had hij rekenen geleerd, en vist thans , van
welke partij het meest te halen was. Hij wilde zijn geluk
op vasteren grondlag bouwen.
De dorm der Bastille brak los, en de zitting van 4 Augustus volgde, waarin het oude leenflelfel werd opgeheven.
Hij begint nooit daarmede, dat hij oude regten van zijnen
fland opgeeft; maar zoodra hij ziet, dat ze niet meer te
redden zijn , is hij de eerfie , die deze opgeeft — met veel
uithals opgeeft. Zoo genoot hij fleeds de wisfe voordeelen van het offer, dat hij bragt, door den fchijn van volks
-gezindh.
Dus maakte hij dan ook zijne berekeningen ten opzigte
van de goederen der Geestelijkheid. Hij zag wel in, dat
ze niet te behouden waren. Derhalve trad hij den 10 October op de tribune, en gaf, als Bisfchop van dutun, de
geestelijke bezittingen van dat Bisdom aan de Natie ten beste. — Omílreeks dezen tijd vormde zich de Club van de
Vrienden der Conflitutie, later de Jakobijnen -club geheeten.
Met LAMETII, BARNAVE, SIEYES, LAFAYETTE,
MIRABEAU en BAILLY Rond TALLEYRAND aan het hoofd
der oprigters van denzelven.
Dit was het eerfte Genootfchap , dat hij echter binnen
kort verliet. Met velen zijner politieke vrienden rigtte hij
een' tweeden Club op, die, mededinger van den eerflen,
in den beginne Genootfchap van 1789, later, naar het klooster der Feuillans , waarin men vergaderde , Club des Teuillans heette.
Verkwisters fpreken weleens het meest van bezuiniging.
Zekere flaatslieden fchijnen niet dit woord het volk te willen paaijen. TALLEYRAND beval op de tribune fleeds de
fpaarzaamheid aan, en vergat ook niet, dit te doen , toen
den 14 Julij het jaarfeest der Omwenteling gevierd zoude
worden. Iloe zal hij thans lagchen , als hij aan dien dag
op het veld van Mars terugdenkt! Geheel Parijs was op
de been — TALLEYRAND, als Bisfchop van lutun, trok
voorop met de Geestelijkheid. Wegens de gelijkheid, die
ook onder de Priesters was gekomen, droeg hij , even als
de overigen, een wit koorhemd en eene driekleurige fjerp
om de middel. Dus befteeg hij het zoogenaamde Altaar
des Vaderlands , en hield , bij het roeren der trom en het ge-
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raas der krijgsmuzijk, onder den blooten hemel de hooge
mis. Koning LODEWIJK zat op den troon — de Afgevaardigden , de Chefs der Departementen in eenen kring daar om
heen; de drieëntachtig vanen wapperden; zoo ver het oog
reikte, zag men menfchen en koppen — en TALLEYRAND
Reeg de eerfle trappen af, en wijdde den ouden koninklijken
ftandaard en de vanen. Hierop treedt LArAYETTE tot hem,
en fpreekt het eerst den eed uit , en drukt het eerst de fpits
van zijnen degen op liet altaar. De kanonnen donderen, en
het ganfche veld van Mars dreunt van het gefchreeuw der
ontzettende menigte. Toen nu ook de Koning en de Nationale Vergadering gezworen hadden, hief CHARLES MAURICE TALLEYRAND het lof- en dankgezang aan; twaalf
vele duizenden flemmen vie--hondertkuflas
len mede in.
Het is in de Gefchiedenis een der merkwaardigfle tijd
toen TALLEYRAND zoo plegtig de rol van pries--punte,
ter Gods fpeelde — hij , die aan niets , dan aan kloekzinnigheid gelooft, en in wiens hoofd daarbij waarfchijnlijk geheel aardfche plannen omgingen.
Ook wijdde hij den 25 Februarij 179I den eerflen conflitutionelen Bisfchop, zonder toeftemming van den Paus, zon
onderzoek, zonder geloofsbelijdenis -- hij zag,-dernig
dat het rad aan 't rollen was, en hij rolde mede. De Geestelijkheid had in Frankrijk hare rol uitgefpeeld ; kort na die
wijding legde hij zijne bisfchoppelijke waardigheid neder.
Men verhaalt, da F TALLEYRAND destijds ílerk gefpeeld
had, en wel met veel geluk, gelijk dit bij hein van zelve
fpreekt ; want zijne kunst en zijn geluk beilonden juist in
een gelukkig fpel. Men wilde , dat hij fpoedig 60,000 francs
had gewonnen , en deed hem deswege openbare verwijtingen, zoodat hij zich openlijk in eenen brief moest verantwoorden. De brief zegt , dat hij in den fchaak-club Hechts
30,000 fr. heeft gewonnen, en dezelve behelst voorts de,
in zijnen mond , regt kluchtige plaats : „ Ik wil mij niet
regtvaardigen. De fmaak voor het fpel heeft zich buitendien reeds op eene bekommeringwekkende wijze verfpreid.
Ik beminde het nooit, en reken het mij des te meer als
fchuld toe, aan de verzoeking geen' genoegzamen tegen
geboden te hebben. Deswege berisp ik mijzelven-i}and
als bijzonder perfoon, maar nog meer als wetgever, dewijl ik vast geloof, dat de deugden der vrijheid niet min-
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der geftreng behooren te zijn, dan derzelver grondbeginfelen,
en dat een wedergeboren volk de ganfche íirengheid der
reine zeden weder moet verkrijgen ," enz.
Doch het volk begon hem thans werkelijk te mistrouwen. Om dezen tijd lag MIRABEAU doodelijk ziek; de
vroegere vriendfchap met TALL r i R A N n was reeds lang
in vijandfchap veranderd — op zijn flerfbed liet hij hein
roepen, zij fpraken zes uren met elkander en waren ver
TA L LE T RAND las het laatut werk Van as i R A--zoend.
B E AU in de Nationale Vergadering voor, en wist de door
diens dood opengevallene plaats te bemagtigen. Dood en
leven, geluk en ongeluk alles, wat er gebeurde, fcheen
telkens te zijnen voordeele te dienen.
In Junij viel de bekende vlugt van LODE W ij K XVI voor,,
die flechts tot aan Varennes mogt komen. Daarbij werden
weder zeer ongunflige geruchten aangaande TALLEYRAND
verbreid. Men fprak , dat hij in dien tijd groote foramen
van het Iiof had ontvangen, en dat hem 80,000 fr. ontfl:olen waren. Te vergeefs liet hij door den druk openbaar
maken, dat hij ongelukkiglijk voor zoodanig verlies beveiligd was ; hij daalde in de gunst des volks.
Kort daarop werd hij als attaché bij een gezantfchap door
den Koning naar Londen gezonden , hetgeen aanleiding tot
Heeds Eierkeren weêrzin tegen hem gaf — men meende, dat
hij nu eens voor den Koning, dan weder voor den Ilertog
VAN ORLEANS intribueerde. Eerst omflreeks September 1702
kwam hij naar Parijs terug. Intusfchen was de Koning
den 10 Augustus gevallen, en TALLEYRAND had het alleen aan D A N T O N's perfoonlijke genegenheid te danken, dat
hij nog weder uit de hoofdpad mogt geraken. Met een'
door DAN T ON eigenhandig gefchreven' pas vertrok hij met
den meestmogelijken fpoed weder naar Londen.
In de ijzeren kist des Konings vond men papieren, welke
TALLEYRAND verdacht maakten. Vruchteloos zond hij een
gefchrift te zijner regtvaardiging aan de Conventie. Het decreet van aanklagt tegen hem bleef dus in volle kracht. Iiij
toonde weinig lust om terug te keeren, en werd dus op
de algemeene Iijst der Emigranten geffeld. Maar de Emigranten in Engeland verklaarden, hem voor eenen fpion
der Jakobijnen te houden, en PITT verbande hein binnen
drie dagen uit Engeland.
Hij begaf zich naar Noord- Amerika; doch ook daar verm-
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trouwde men hem niet. Men meende hem met eene witte
kokarde gezien te hebben. Hij moest dus weder fcheep
gaan , en voer naar Hamburg. Intusfchen was de aanklagt
tegen hem te Parijs ingetrokken , en hij kon terugkomen.
Mevrouw VAN s T A EL , met welke hij briefwisfeling hield,
had den beroemden CH á N 1 E R voor hem gewonnen; deze wist
hem in de Conventie te regtvaardigen. Nu maakte hij fpoe.
dig toebereidfelen , om naar Frankrijk terug te kceren ; want
hij verlangde naar bezigheid en voordeel , offchoon hij aan
Mevrouw D E GEN L is betuigd had, dat hij geen deel meer
aan de openbare zaken zou nemen, dewijl hij voor zijn ganfche leven daarvan verzadigd was.
T A L LE Y R A MD had fteeds gaarne met vrouwen te doen.
Te Hamburg leerde hij ook eene Oostindifche , zekere Madame GRAND T, kennen, en toonde veel belangltelling in
haar. Deze Mad. G R A NOT is liet , van welke hij zeide :
Zij heeft geene voorvaderen , maar een hart; en zij zal
mij nooit van eigenbaat en ondankbaarheid befchuldigen."
Mad. G R A N DT is dus eene belangrijke perfoon in de Ge
fchiedenis.
Hij kwam te Parijs en zocht zich in te dringen. De
woeste, bloedige tijd was voorbij. Ilet Directoire was thans
aan de orde. B A R R A 5 werd fpoedig door fijne befchaving
en aangename manieren gewonnen ; R E w B E L L bewonderde
in hein den doorfiepen diplomaat; c A R N o T alleen was onverbiddelijk. Hij fchilderde hem , even als hij nog wordt ge
toen hij tot C a NIE R zeide: „ Hij brengt al-fchilder,
de ondeugden der oude Regering niet zich, zonder éhne van
ale deugden der nieuwe aangenomen te hebben ; hij heeft
volftrekt geene beginfelen, maar verandert, gelijk men
van kleederen doet, naar wind en weder. Hij was fzlozoof,
toen fzlozofie mode was; thans is hij republikein , dewijl men
het heden ten dage zijn moet, om iets te worden, en morgen zal hij de onbeperkte alleenheerfcriing uitroepen, als dezelve hem voordeel aanbrengt. Ik wil van hem tot geenen
prijs iets weten. Zoo lang ik aan het flaatsroer blijf, zal
hij 1 eilig niets worden." Zoo fprak de onverzettelijke c A itNOT, de A RI s T I D E s der Franfc,'a en , mien zelfs NAP
LE O N niet kon doen wankelen — en hij hield woord.
Dat was een magere tijd voor T A L LEY R A N D, en hij
fcheen diks»erf niet zeer opgeruimd, als hij Mevrouw v A N
ST A E L bezocht. Hij deed pogingen , om zich in de gunst
-
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van den Graaf vAN PRovENcE, later LoDEwIJItXVIII,
te dringen ; maar de Emigranten riepen ach en wee over
hem. Zijn fcherp oog zag intusfchen verder. Bij de fchoone,
ligtzinnige weduwe van den Generaal a E A U II AR N A I s vond
hij dagelijks dien jongen Generaal , welke den 13 hendérniaire door zijne beradenheid en door zijn kanonvuur het Directoire gered had. De kleine Corfikrcan was finoorlijk verliefd
Op jOSEPIIINE BEAUHARNAIS, en als zijne minnarij
hem niet bezig hield, toonde hij zich even verdrietig als
r ALLE v R A ND, dewijl hij niets te doen had. Men• wil ,
dat Mevrouw VA N s T A E i, destijds, of een weinig vroeger,
den kleinen (*) meermalen niet hare beurs te hulp is gekomen.
TAI, LEYRAN1) was de eerlle, die den naam noNAP AR T E vaak noemde , en Mevrouw V A N ST A EL noemde
dien bij BAR RAS. „ Dat is uw man ," plagt T A L LE YIt A N D tot de leden van liet Directoire te zeggen ; „ hij heeft
ul. gered. " En hij moet werkelijk B A R R A S overgehaald
hebben, om den jongen n 0 N A :' AR 1' E liet leger in Italié
toe te vertrouwen.
Mevrouw V A N s T A E L hield voorts bij B AR R A S gedurig aan , dat men T AL LE Y R A ND toch eene plaats in liet
Directoire zou geven. Maar deze had Beene al te gunftige
meening van de geestrijke vrouw. IIij zeide eenmaal van
haar: „ Uit één duim in 't vierkant weeft zij honderd ellen. Ik ken haar zoo goed , dat ik haar ílechts die groote
geheimen vertel, welke ik gaarne algemeen bekend wil heb
weerwil van deze voorzigtigheid, laat zij toch-ben.I
íteeds mij duizendmaal meer zeggen , dan ik haar medegedeéld heb. Wist Zij B ONAPARTE te bemagtigen, zoo zou
zij hein met hemel en hel in onmin brengen , de planeten
en onze aarde niet te vergeten."
Maar T A I, L E Y R A N D was te diep in de openbare mee_
ving gedaald; men kon hem nog niet in het bewind brengen. Dezelfde c IIii N I E R , door wiens voorfpraak Mevrouw
VAN STA EL zijne terugkeering bewerkte , zeide eens van
hem: „ De Abt MAU R I c E wenscht, nadat hij Monarcbist en Orleanist geweest is en geen Robespierist Icon zijn,
dewijl MA X r MIL IA A N niets met hem te doen wilde heb
eens Directorist worden , in de hoop van verder dat--ben,
(*) B o NA P A R1 E, die , gelijk bekend is, door zijne
vrienden de kleine Korporaal werd gen oemd.
'l t
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gene te zijn, wat de Regering een weinig later zal worden. Hi gelijkt eene fpons , die alle vocht tot zich neemt,
met dit onderfcheid echter, dat de fpons wedergeeft, wat
men aan dezelve vertrouwt, daar onze vriend alles voor

goeden buit verklaart."
De omftandigheden werden ftecds drukkender voor hem.
De gewezen Kerkvoogd kon geenc koets meer betalen ; hij
reed dus in eene cabriolet, en verteerde zijn' laatften louisd'or. Desniettemin bevond hij zich in alle Talons, toonde
eene fijne befchaving, was aardig, geestig, glimlachte veel,
en fmachtte naar politiek; kortom , de man was regt innemend. Bij Mevrouw D E M ON T ES S 0 N, de Hertogin
waar het beste gezelfchap van-weduVANORLES,
Pars zich destijds verzamelde, was hij dagelijks. Iemand,
die door zijne bevallige manieren als betooverd was, zeide
is zoo beminnelijk, dat eene
TAL
eens: „ TALLEYRAND
vrouw hem niets kan weigeren." Mevrouw DE MONTE SS o N antwoordde daarop: „ Hare gunst niet, maar wel haar

vertrouwen."
Dagelijks begaf hij zich toen naar het hótel Salm, alwaar de conflitutionele Club vergaderde , welken B E NJ A M 1 N
CON S T A N T opgerigt had. Met de ijverigfe genegenheid
verdedigde hij hier het Directoire , en brags het eindelijk zoo
verre , dat de form tegen CA R N o T begon.
BARRAS en LARI VEILLILRE floegen voor, hem tot
Minister van Buitenlandfche Zaken aan te ílellen. CA itNO T fprong met een' vloek van zijn' floel op , en riep
in drift: „ Wat! dit fpotbecld van een' paap ! deze intriguant, die ons allen , den eenen na den anderen, openlijk
op de markt voor eene kleine winst zou verkoopen!"
„ Wien heeft hij dan reeds verkocht ?" vroeg L A R i VEI LLIÉRE gemelijk.
C A R N O T. Wien? Vooreerst, zijnen God.
L AR Li VEIL LI h RE. Hij geloofde niet in God.
C A RN. Waarom diende hij Hein dan? — Verder, zijnen f'tand.
L A R. Uit filozofae.
C AR N. Uit eerzucht. Eindelijk, zijnen Koning.
L AR. Hebben Wij regt, hein dit als een vergrijp aan te

rekenen?
CARN. Hoor, LARÉVEILLIkRE! Gij moogt mij,
zoo gij wilt, met den Duivel vergelijken, en ik zal er om
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lagehen; maar ik zou razend worden, zoo gij mij met dezen
mensch op ééne rij Meldet.
C A KNOT werd overflemd , en den 30 1lMesfidor van het
jaar V (15 Julij 1797) werd CHARLES MAURICE TALLE t R AND Minister van Buitenlandfche Zaken.

(Het 'er±'olg en (lot hierna.)

DE SNEEUw00GST VAN NAPELS.

In Engeland en andere landen van het Noorden wordt zei
ijs gebruikt, en men befchouwt hetzelve als tot de-den
weelde der rijken behoorende; maar in de heete lucht
Zuiden , inzonderheid in Sicilië en te Na--ftreknvah
pels, wordt het gedurende her zomerfaizoen tot de vol
behoeften van het leven gerekend , en , op eene of-ftrek
andere wijze, gebruikt door alle klasfen, de armfte niet
uitgezonderd. Wij voor ons gelooven, dat geen reiziger, welke die 11reken in het warme faizoen bezocht,
het ijs en ijswater niet als een natuurlijke zegen of lig
weldaad befchouwde. De wijn in die landen,-chamelijk
fchoon in de koelfle kelders bewaard, en het water, fchoon
uit de diepfile wel of bron geput, wordt, na zeer korten
tijd aan de lucht te zijn blootgefteid , zoo laauw en wal
dat het naauwelijks drinkbaar is, en, gedronken-gelijk,
wordende, niets verfrischt. Gedurende de brandende, uitputtende hitte van Junij, Julij en Augustus, zal zelfs de Na pelfche Lazzaroni het met verfmading afwijzen , indien er
geen fneeuw bij is om zijn' drank te verkoelen; maar geef
hem een handvol bevrozene, glinflerende fneeuw in zijn
glas, de minfle wijn van een' íluiver de fesch , of het
eenvoudige water zelve , wordt nektar ; hij drinkt met ver
inderdaad verkwikt.
-heugin,s
Wij fpraken van ijs en ijswater, omdat zulks de gewo.
ne benaming is in ons land , ontleend van de zelfflandigheid , waaruit het beftaat ; maar in het zuiden van Italië
is het geen ijs, maar fneeuw, die altijd gebruikt wordt;
de hoeveelheid, jaarlijks genuttigd, inzonderheid wanneer
de zomers lang en buitengewoon heet zijn , is verbazend.
In de lage landen ligt, zelfs in de koudfle winters, nooit
fneeuw op liet aardrijk ; maar op de .4pennijnen , welke zich
Tt2
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over het geheele fchiereiland uitflrekken , heeft men een'
onuitputtelijken voorraad van die onwaardeerbare zelfflandigljeid. Sommige van de hoogíle bergen dier groote keten, als Il gran Sasfo d' Italia en Monte Majello (beide
in de Ibr•uzzi), hebben op hunne kruinen het geheele jaar
door fneeuw, en zelfs ijsbeddingen in eenige van hunne
diepe kloven ; maar gemeenlijk verdwijnt de fneeuw van
den rug der ilpennijnen tegen het einde van Mei; en wierd
er geen kunst en voorzorg te werk gefield , zoo was het
niet mogelijk , om dezelve alsdan te bekomen , wanneer men er
de meeste behoefte aan heeft. De Napolitanen graven daarom
diepe holen of putten , hoog op aan de helling van den berg,
of maken foms gebruikt van natuurlijke kelders tusfchen de
rotfen. In deze verzamelen zij in het faizoen, wanneer zij
de fneeuw kunnen bekomen, dezelve in breede, dikke, hel
witte lagen. De fneeuw wordt wél te zamen geperst,-der
en als de kloof of put ten naastenbij vol is, werpen zij
er zekere hoeveelheid flroo , verdorde bladeren en boom_
takken op, om de fneeuw voor de buitenlucht te beveiligen, en fluiten daarna den mond van den kelder, zoo veel
zulks doenlijk is. Deze fneeuwkelders zijn meestal ten
noorden van den berg gelegen. Door gepaste opmerkzaam_
heid op derzelver ligging en de ftreek van het kompas ;
door partij te trekken van zware boomen, die in den zomer door hunne digte lommer fchaduw en koelte aanbrengen,
of van eene diepe, naauwe fpleet, waar de zon nimmer
doordringt, kunnen deze magazijnen ook veilig benedenwaarts den berg geplaatst worden , en wel zoo laag, als
de fneeuw valt en blijft liggen. Dit is een voordeel van
geene geringe waarde, dewijl de arbeid en de kosten des
vervoers daardoor zeer verminderen, van wege de nabijheid
der markt en den meer gemakkelijken toegang. Wanneer
de fneeuw in eenige hoeveelheid valt op het lagere en bewoonde gedeelte des bergs , geeft zulks aanleiding tot groote
vreugde onder de landlieden , die van alle kanten bijeenkomen, om dezelve te verzamelen en in veilige fneeuwkelders te bergen. Ik was eenmaal getuige van een zon
levendig tooneel van dien aard. Ik reisde van-derling
Napels naar Apulia, en doorkruiste de eerfle of laagfle reeks
der elpennijnen, tusfchen Il Cardinale, Monte forte en Iyellino, wanneer er eensklaps eene zware fneeuwbui op-
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kwam, welke den grond fpoedig met een dik wit kleed
bedekte. Zoodra de vlokken in menigte en aanhoudend begonnen te vallen, juichte al het volk, en terflond kwamen
mannen, vrouwen -en kinderen aanloopen met harken, fchoppen , manden , kruiwagens , pakmatten , en alwat voor de
hand lag, om den gevallen' fchat in te zamelen. De Israëlieten in de woestijn konden bezwaarlijk meerder vreugde
betoonen bij het vallen van hun manna. Zij zongen , lachten ,
juichten en fchertften met elkander op hunne levendige wijze ,
intusfchen geenszins verzuimende de fneeuw met ijver te
vergaderen. Geen vermakelijke fneeuwballenjagt, zoo als
wij zulks noemen, had er plarts ; — de floífe was veel te
edel, om op zulk eene wijze verkwist te worden. Ballen,
ja, werden er gemaakt, van verfchillende grootte; maar
deze werden door de kinderen zeer voorzigtig langs den
bergkant naar beneden gerold, om in de ijskelders geworpen te worden. Allen hadden blijkbaar een' voorfmaak van
het genot en de verfrisfching , welke deze wintergift hun
gedurende de aanflaande zomerhitte en verflikkende Sirocco
zou verfchaffen , waarfchijnlijk tevens niet voorbijziende de
winst, welke hun voorraad hun zou aanbrengen , door den
verkoop der te misfene fneeuw aan hunne naburen in de
heete, uitgedroogde., dorflige landen van de -Terra di Lavoro. Toen wij de menigte bezige lieden en kinderen naderbij
kwamen, riepen zij ons tóe: Ecco, Signos•i, una bella
racolta! questa è una bella racolta ! (Ziet, Heeren , welk
een fchoone , welk een heerlijke oogst ! )
Om de ftad Napels , eene der grootihe hoofditeden van
Europa, te voorzien , welke eene bevolking telt van 400,000
zielen , allen fneeuwgebruikers , is eene uitgebreide bergilreek bef}emd. Van de -4pennijnen en al de naburige tak
dier bergen wordt , gedurende de zomermaanden , aan -ken
te land en te water fneeuw aangebragt, bij voor--houden
keur te water, omdat door dit middel van vervoer de
fneeuw zuiverder,, minder aan finelten onderhevig is , en
minder van transport kost. Honderden mannen en jongens
worden uitfluitend tot dit werk gebezigd.
Een der bergen levert inzonderheid voorraad voor de
hoofdflad op , namelijk de Monte Sant 4ngelo , cie hoog le punt van het floute voorgebergte , 't welk cie baai van
Napels van die van Salerno fcheidt. Deze berg, welke
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zich onmiddellijk achter de i ad en haven van Caste/lamare majestueus verheft, is 12 mijlen van Napels zelve gelegen. Uit hoofde van dien korteren affl:and en het voordeel van den watervervoer, wordt de fneeuw aldaar met
grooten ijver en zorg ingezameld , en de berg Sant Angelo
is wel voorzien van de reeds vermelde kelders en groeven. Sommige van deze bevatten een' onmetelijken voor
maar,, hoe groot dezelve ook zij , die-radvnfeuw;
voorraad verdwijnt echter fpoedig onder de handen des
tverkmans, die niet van ijzeren punten voorziene Rokken
en fchoppen in dezelve graaft, omtrent zoo als de arbeiders in de zoutmijnen. Deze arbeid word: gedurende den
avond en nacht verrigt, dewijl Fahrenheit's thermometer over
dag dikwijls 90° a 100 0 teekent in de zon.
Lange rijen van muilezels, gelijkende naar kleine karavanen, beklimmen den berg naar de fneeuwkelders; aldaar
worden zij beladen met groote fneeuwklompen, zoo veel
mogelijk voor de buitenlucht beveiligd, en dalen alsdan,
met al den fpoed, welken zulk eerre zware vracht gedoogt ,
langs fteile, op fommige plaatfen zeer gevaarlijke wegen,
af, van Quififana (*) naar Castellamare, tot aan de kaai,
waar groote booten gereed liggen , om hare lading te ontvangen. Zoodra dc zoo broze bevrachting van eene dezer
booten volbragt, en met ftroo, drooge bladeren en pakmat
gedekt , vertrekt zij oogenblikkelijk naar Napels ; de-tenis
tijd der afreize is van 12 ure 's nachts tot 2 ure in den
morgen. Ze zijn alle van mast en zeilen voorzien, of zulks
haar te (lade mogt komen op de terugreize; maar wijl er,
in eenen zomernacht, zelden een koeltje in de baai heerscht,
zijn dezelve van weinig of geen nut in de heenvaart, en
de manfchap is verpligt , gebruik te maken van lange boomen en riemen. Deze arbeid valt, van Wege de plompe
en gebrekkige zamenffelling der booten en de zware
vracht, bij uitftek zwaar, inzonderheid wanneer zij oponthoud
•bij de afreize gehad hebben, en bedreigd worden door de
opgaande zon , alvorens zij de haven van Napels kunnen
bereiken. Vuur behoorde aangebragt te worden tot behoud
(*) Eerre heerlijke Koninklijke billa, met een dorpje in
de nabijheid aan den bergkant boven Castellamare. Het
ItaliaanJcle zaamgevoegde Qei /i Tana beteekent: „ Hier
herkrijgt amen zijne gezondheid."
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der fneeuw. Eene kleine floomboot moest eene reeks dezer booten op sleeptouw nemen, en den lijd der overvaart
verzekeren. Gedurende de zomernachten weêrgaltnt, als 't
ware, de ílad Castellanaare onafgebroken van het getrappel
der muilezels, het gefchreeuw en gezang der drijvers, her
gedruisch bij het afvaren der fneeuwbooten, het gejuich
der manfchap , en het geklots van hunne zware riemen , dat
zelfs ver buiten de baai van Napels gehoord wordt.
Zoodra de fneeuwbooten in de haven van Napels aan
worden ze terftond ontladen door eene menigte-komen,
facchini of fjouwers , uicfluitend tot dat werk gebezigd.
Deze knapen, die zeer vlug en flerk zijn, offchoon hun
voorname voedfel befiaat in brood, olijven, knoflook, enz.
afgewisfeld met maccaroni, loopen met hunne,lading fneeuw
van den waterkant naar een groot, koel gebouw, ingerigt
om dezelve te ontvangen. Dit gebouw, la Dogana della
Neva, of het Sneeuwtolhuis , genaamd , is eenigzins achterwaarts van de haven gelegen, niet ver van het groote Napelfche tolhuis. Aan dit algemeene dépót komen
de handelaars in het klein uit alle wijken der uitgebreide
ftad zich voorzien, en er is naauwelijks ééne ftraat in
Napels, hoe ellendig en afgelegen dezelve ook zij, die niet
zijne fneeuwwinkels heeft. Volgens eene oude landswet,
mogen deze winkels, gedurende het heete faizoen, nimmer bij dag of nacht gefloten zijn, of, indien de eigenaar
zijne deur wil fluiten of zich verwijderen, moet hij iemand
in den winkel laten, gereed om fneeuw te verkoopen,
wanneer dezelve geëischt wordt. Eene dergelijke wet beflaat er ook omtrent de apothekerswinkels, en wel het geheele jaar door: deze wet is in onbruik geraakt; maar de
volksbehoefte houdt die omtrent de fneeüwverkoopers Reeds
in wezen.
Nog verdient het opmerking, dat de fneeuw op zichzelve
eene artfenij en een voorbehoedmiddel is. Zij wordt inwendig in natura gebruikt, of ook gemengd met firopen en
kruiden, en uitwendig plaatfelijk aangebragt voor hoofdpijn, verrekkingen en ontelbare andere ongemakken. De op
deze wijze gebruikte hoeveelheid is zeer groot. Sneeuw
mag inderdaad de genees- en heelmeester der behoeftige
Napeliranen heecen, dewijl ze zelden een' anderen raadplegen.
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EENIGE BIJZONDERHEDEN UIT DEN LEVENSLOOP VAN
HENRIëTTE SONNTAG.

Deze door gansch Europa vermaarde Zangeres werd in 1808
te Koblenz geboren. Hare ouders waren beiden TooneelfpeIers, en befremden het begaafde kind vroegtijdig voor het
tooneel. Op haar vijfde jaar verfcheen zij voor de eerfte
finaal in het openbaar te Frankfort, in de Opera liet T" ouutje
ran den Dona. , als de kleine Salome, en op haar achtfle
bezat zij reeds veel kunstvaardigheid in den zang. In 1817
stierf haar vader, en zij volgde nu hare moeder, eene bekwame Tooneelfpeei ter, naar verfcheidene Duitfche fchouwburgen. Bij haar verblijf te Praag viel baar een grondig
zangönderrigt ten deel in het voortreffelijk Conferyatorinm;
waarop zij in baar twaalfde levensjaar met groote toejuiching
aldaar het tooneel - betrad , en kort daarna te JI7eenen aan de
Duitfche Opera geëngageerd werd, zich niet minder onder
aan de Italiaanfcze. Hier vond zij in de ver -fcheidn
F ODOR-MAIN VI L L E een model , dat met de edel -marde
4Ie uitdrukking de verwonderlijkfle buigzaam. en vaardigheid
van Item verbond. Zij werd weldra eene ijverige leerlinge
dezer groote kunftenaresfe, wie de eere toekomt , haar ge
te hebben, zoo wel wat de fchool betreft, als met-vormd
opzigt tot het beíluderen der rollen. S O N N T A G fpeelde en
zong Senairansis , Desdernona , Re/hie en hare overige beste
partijen geheel in den fmaak van r 0 D 0 R , welke zij ook
baar betooverend snezza voce had afgeluisterd.
Na de ontbinding der Opera te TJ"eenen, in 1824, gaf zij
gastrollen te Leipzig, waar zij inzonderheid in die van
Eur yanthe ongemeene geestdrift verwekte. Maar haar eigenlijk fchitteringstijdperk begon eerst met haar optreden te Berlijn, waar zij, benevens hare moeder en jongere zuster,, aan
den Koninklijken fchouwburg geëngageerd werd. De ganfche
flad verdrong zich naar de Opera , om de , door hare item,
zoo wel als door haar beminnelijk vookolven, betooverende
zangeres te hooren en te zien. Het geheele publiek was ver
zij won aller harten, en de Dichters wedijverden, om-rukt;
haar in liederen en fonnetten te bezingen. Er verfcheen
zelfs een Roman over haar , onder den titel: II RN RI ë T T E,
de fehoone Zangeres , waarfehijnlijk van R E L L s T A s. Zij
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gaf den Dagbladíchrijvers aanleiding tot onderlingen twist,
maar bleef desniettemin de lievelinge van Berlin en van het
IIof, hetwelk haar tot Koninklijke Hof- en Kamerzangeres
benoemde.
In den zomer van 1826 reisde zij naar Parijs, waar 2ij
desgelijks met de grootfte geestdrift ontvangen werd. Zij
keerde over Frankfort en Weimar naar Berlijn terug, en
werd kort daarna , voor twee jaren, aan de Italiaanfche
Opera te Parijs geëngageerd. In 1827 verliet zij Berlin,
en zong vervolgens in de Italiaanfche Opera te Londen en
te Parijs. In 1830 verliet zij Parijs, waar ook de Koninklijke Familie haar niet veel onderfcheiding had bejegend, en
betrad wederom het Berinfche tooneel. Doch, reeds tijdens
haar verblijf te Londen en te Parts, was zij , in 't geheim,
met den Graaf x OS S I, Geheimfchrijver bij het Sardinifche
Gezantfchap, gehuwd. De geboorte van een kind uit dezen
echt werd vooreerst verborgen gehouden; maar er liepen
kwaadaardige vertellingen rond, en reeds had het gerucht de
halve waarheid verbreid, toen nog altijd de openbaarmaking
van den echt achterbleef. De Zangeres wilde nog eerst eene
reis, als Concertzangfler, door Europa doen, en alleen te
Berlijn het tooneel betreden. Deze hare laatfile reis geleek
een triomftogt. Onbefchrijfelijk was de ontroering des publieks te Berlijn , toen zij daar, op den 19 Mei 1830, met
de rol van Semiramis hare theatrale loopbaan befloot. Nog
zong zij te Petersburg en te Moskou met fchitterend gevolg,
en keerde vervolgens over Haarburg naar de Nederlanden
terug. Nadat nu de echtverbindtenis in het openbaar was
verkondigd, bleef zij , met haren Gemaal te 's Hage wonen.
Hare levensomfiandigheden zijn allergelukkigst, welke geruchten van het tegendeel deswege mogen geloopen hebben.
Als Operazangeres vereenigde zij , met de bekoorlijkile
jeugdige geítalte , de gemakkelijkíte en bevalligile voordragt.
Reeds van hare vroege jeugd aan was haar een zeldzame
omvang van flem eigen, benevens de gaaf, om alle moeijelijkheden , als ware het een fpel , te boven te komen. Hare
toonen waren liefelijk, helder en zuiver; hare item ongemeen buigzaam; hare voordragt juist, bevallig en vol uit
wegfiepend, betooverend.-druking;haefl rijk,
Zij verffond he eenvoudige , kunftelooze gezang even goed ,
als de loopen en verfieringen der nieuwere Italiaanjehe fchool.
Inzonderheid verwekte haar fluitgelijkend pianisfrmo mezza
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voce algemeene bewondering. In naive , fchertfende en lieftalige rollen, en in den Italiaanfclien zang, fireefde zij de
grootfie Zangeresfen op zijde, welke zij in fmaak en vinding, alsmede in het portamento en de pus/ages, nog overtrof, waarbij hare zeldzame talenten door een zeer behagelijk
fpel nog verhoogd werden. De rollen, in welke zij bovenal
fchitterde , zijn: Rofine in den Barhier, de Italiaanfche te
Algiers, Euryanthe, Agathe in het Vuijfchot, de Prinfes
in Jean de Paris, Donna Anna in Don .Tiran , de Sneeuw,
Sophia in Sargirres, Asfcliepoester, Carolina in Piet geheime

I-Iuwelijk.

ILTS OVER ORGELS.

(Allgemeine Kirchenzeitung, 12 Aug. 1834.)
Het Orgel is in Europa federt 757 bekend. Te dien jare
gaf Keizer c o r R o N Y M us het eerfle inflrument van dien
aard, naar Europa gekomen, den Frankifchen Koning r E P i N
ten gefchenke. Die Vorst deed het in de kerk van den H.
C 0 RN EL 1 U s te Compiegne plaatfen. Elk bewonderde het
zeldzame inflrument, maar nog meer de wijze, waarop het
befpeeld werd ; want men kon er alleen door middel van
damp toonen uit halen , en Wel op navolgende wijze: men
vulde eenen bak , die zich onder cie pijpen des Orgels bevond, niet kokend water; zoodra nu op de toetfen gedrukt werd, openden zich kleppen onder aan de pijpen, en
de damp, nu hare benedenfle deelen indringende, bragt de
toonen voort.
Maar dusdanige iní1rumenten bleven niet lang in gebruik;
zelfs het geheim dezer zonderlinge inrigting is heden ten
dage geheel verloren. De werking van den wind verving nu
de plaats van den damp, en blaasbalgen, tot dat einde aan
deden denzelven in het binnenfle des Orgels drin--gebrat,
gen. Het eerfte naar dit nieuwe mechanismus ingerigte Orgel,
in het Westen bekend , is dat , hetwelk L ODE WIJ K DE
VR OME in de groote rotunde van Aken deed plaatfen. —
Kort daarna vertoonen zich reeds vele bekwame Orgelmakers
in Duitschland. Verfcheidene derzelven lokte Paus j o 11 A NNE a VIII , omflreeks het einde der negende Eeuw,, naar
Rome, en ',an daar breidde zich die kunst in gansch %take
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uit. In de tiende Eeuw verfchenen Orgels met blaasbalgen
ook in Engeland; een derzelven werd geplaatst in d.e TFestmin/ler-abdij te Londen. Het mechanismus van dat initrument Inoet nog zeer onvolkomen geweest zijn; het had
flechts 400 pijpen, aan welke 26 blaasbalgen waren aangebragt, welke 20 der fterkfle arbeiders naauwelijks in flaat
waren in beweging te brengen. De toetten waren 5 à 6 duim
breed, en de behandeling viel bovendien zoo zwaar, dat
de Organist zijne voeten in plaats van zijne handen daar
moest bezigen.
-toe
Eerst in de dertiende Eeuw werden de toetten fmaller gemaakt, zoodat liet nu mogelijk werd, de handen tot het
Orgelfpel te gebruiken. Men voerde tevens de manier in,
meerdere klavieren, het eerre boven het andere, te plaatfen,
en vond van lieverlede nieuwe registers uit, waardoor men
zich het middel verfchafte, op het Orgel het effekt van
verfcheidene te gelijk fpelende inflrumenten na te bootfen.
Aan het Orgel, hetwelk de Regensburgfche Orgelmaker
G L A B RE R omflreeks 1750 voor het klooster Weingarten,
in Zwaben, vervaardigde, bevonden zich 666 registers en
6666 pijpen; hetwelk eerder een monument dan een inflrument mogt heeten.
In de elfde en twaalfde Eeuw werden de Orgels gemeenlijk
in het koor der kerken geplaatst ; in de vijftiende vond men het
verkieslijker, dezelve als fieraad boven den grooten ingang
te plaatfen, gelijk_ men nog heden in de hoofdkerken der fIeden in Frankrk doet.

SCHOONHEDEN VAN EIGEN' EN VREEMDEN GROND.

]\ r. C o L L I N S (door fommigen de Aartsbisfchop der Vrij_
denkers genoemd) vroeg eens aan een eenvoudig landman,
werwaarts hij henen ging. „ Naar de kerk, Mijnheer!" --„ Wat gaat gij daar doen ? —" „ God aanbidden.
Zeg
„ mij, is de uwe een groote of een kleine God?" — » Hij
„ is het beide, Mijnheer !" —„ Hoe kan hij het beide zijn ?" --„ Hij is zoo groot, Mijnheer, dat de hemelen Heul niet
„ kunnen bevatten, en zoo klein, dat Hij kan wonen in mijn
„ hart." C o L L I NS verklaarde, dat het eenvoudige antwoord
des landmans meer indruk op zijn gemoed had gemaakt, dan
--- „
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al de boeken, die de Godgeleerden over de Godheid hadden gefchreven.
Volgens PLINIUS , lachte z 0 R 0 A S TER , toen hij geboren werd, en T H 0'7 A s at o R u s , toen hij ftierf. Wie is
de uitmuntendite dezer twee?
De maatfchappij heeft, zoo wel als de hemel, hare gevallene engelen, die, door de ondeugd misvormd, in hinnen
val kinderen der duisternis zijn geworden.
Helaas ! wij ondeeligen (iedividus) weten zeer wel te (pre ken over de pligten der koninklijke waardigheid , en , indien
wij er mede bekleed waren , zouden wij niet ween , hoe wij
er mede moesten omgaan. Er is een groot onderfcheid tusfchen praten en regeren.
en P VT H A G OR A s waren, wel is waar, blinde
heidenen , maar geloofden nogtans , dat de loop der sterren
een concert uitmaakte. Looft dan Mem , die deze muzijk in
toon en maat bragt! Alles , wat adem l eeft, looft den I-leer.
PLAT 0

Voorzigtigheid, bij het uitoefenen van weldadigheid, blijft
altijd een teeken van menfchelijke koelheid. Wie niet gaarne
geeft, houdt gewoonlijk eerst een lang onderzoek, meer naar
de levensgefchiedenis dan naar de behoefte des lijders , en
doet allerlei troostelijke voorftellen. De ware weldoener onderzoekt Hechts naar den nood. 1-Iij vraagt niet lang naar
fland en naam. Zijne vertroostingen zijn Rille tranen, en
overal , waar hij de eb der armoede aanfchouwt , flroomt de
vloed zijner barmhartigheid mild en zegenend binnen.
Ware befchaafdheid is inderdaad het zout der zamenleving;
zij is de liefelijkfle gezellin der deugd. Maar bij ongeluk is
er ook eene valfche befchaafdheid, die niet regt eene pest
der zamenleving mag genoemd worden. Men wordt gemeenlijk haar bedrog eerst gewaar , wanneer het te laat is. Zij
fielt den toon van vele Franfche fchrifcen, welke men hier
gretig ontvangt. Zij verleidt onze jeugd, betoovert onze
vrouwen, en brengt niet zelden onze deftigile burgers in
verwarring. Wij volgen haar eerst uit ligtgeloovigheid, ver
uit zwakheid , en eindelijk uit wellustige begeerte -volgens
tot dat zij ons op den boord eens afgronds geleidt.
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Wordt het hoofdfluk van Godsdienst en Christendom uit
het boek der opvoeding uitgedelgd , floopt dan vrij het log
gevaarte, dat wij een' tempel noemen, fluit uwe monden,
eerwaardige mannen! gij bouwt op het zand, gij fchrijft
op de baren.
Laat ons, langs hoe meer, gezonde begrippen pogen te
verfpreiden, en dwaling en vooroordeel voor de gevaarlijkfte
vijanden der maatfchappij houden. Door vuur en Haal bedreigd, roept dezelfde mensch, in het eene oogenblik, frdderend uit: God is groot , en M 0 H A MM ED is zijn Polofeet!
en flaat , in het andere oogenblik , een kruis , of onderfchrijft de leer van Gods volrtrekt raadsbefluit, zonder dat
zijn hart bij dit alles iets anders gevoelt, dan vrees voor
den opgeheven dolk en afkeer voor zijnen dweependen en
bloeddorfligen vervolger.
Godsdienst moet de menfchelijke opvoeding beginnen, ieiden en voltooijen. Zij is de eerfte , die het kind moet ingefcherpt worden, en de laatíle, waarmede de grijsaard vol
moet. Zij moet de eerfle Genius zijn, welke hen.-eindg
aan de borst der moeder toelacht, en de laatste, die hem bij
den flaap des doods de oogen toedrukt.

R.

J.

v.

H.

Rx

N.

TER BEVESTIGING VAN REIIABEAM'S NEDERLAAG DOOR DEN
EGYPTISCHEN KONING SISAK.

In het Illgem. Repertorium für theol. Literatur und kirchl.
Statistik, No. 3, 11 April 1834, S. 48, vindt men het vol
dat, den Geleerden veelligt niet onbekend , evenweI-gend,
nadere vermelding niet onwaardig zal geoordeeld worden:
„ De waarheid van hetgeen door de I1. Schrift (1 Kon.
„ XIV: 25, 26 en 2 Chron. XII : 1 volgg.) wordt verhaald,
„ aangaande de overwinning van s I S A It Over RE H A BE AM,
„ heeft in onzen tijd eene merkwaardige bevestiging beko„ men. Een der grootfle paleizen van de Egyptifche Koningen
„ te Karnak is gedeeltelijk gebouwd door S I S A K, of, zoo
„ als de Egyptenaren hem noemen , s C I-I E s c FI 0 N x. Aan
„ een' der nog {taande muren ontdekte c H A M P 0 1 L I ON,
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„ toen hij ten jare 1828 Theben bezocht, een fluk beeld
hetwelk de overwinning van dezen F A R A o-„houwerk,
en
dien honing vertoont, als de Opperhoofvoorfielt,
„
„ den van dertig overwonnene volken fiepende naar de beel„ den der Goden, welke men te Theben aanbad. Onder die
,, gevangenen is er een, op wiens fchild in hieroglyphisch
fchrift te lezen Raat : judaha Malek , dat is Koning van
„ Juda. Deze figuur fielt alzoo R E H A B E A M voor, als
,, zijnde de eenigfte Koning van Juda , die door s IS A R over» wo enen is geworden. Zoo bekomt men dan , na verloop
van 2800 jaren , een niet verwerpelijk getuigenis van den
vijand, ten bewijze dat deze nederlaag werkelijk heeft
plaats gehad, en dat alzoo het gewijde verhaal volle geloof verdient."
Indien men echter van dit ontdekte kunstwerk , dat , in
vinding niet minder dan in uitvinding , voortbrengfel der
kunst fchijnt te wezen , nog verder gebruik zou willen maken, b. v. ook tot opheldering van het Bijbelfche verhaal,
en , zoo als na c H AM POL L I ON's ontdekking wel eens geopperd werd , op grond daarvan bepalen , dat RE H ABE A al
ook gevankelijk is weggevoerd geweest, dan zou men met
deze onnoodige opheldering niet alleen geene groote dienst
aan den Bijbel bewijzen, maar men zou te gelijk vergeten,
dat het vernuft van kunflenaars, bij het uitvoeren van kunst
vooral aan paleizen van Koninklijke overwin--gewrochtn,
naars, zich gewoonlijk van meerdere vleijerij bedient, dan
de minder dichterlijke waarheid in het nafporen en mede
kan of mag toelaten.
-delnrGfchis

IETS OVER NIETS.

D at de wereld vol nietigheden is, weet ieder; maar dat

menigeen deze nietigheden voor iets , ja voor zeer veel
houdt, weet niet ieder. Dat er meermalen over niets gefchreven, getwist en gehaspeld wordt, weet ieder; maar
dat niets aan de waarheid zooveel afbreuk doet, weten wei
dewijl zij hun iets voor het grootfie en belangrijk--nige,
Wie met niets iets wil doen, zal altijd zich houden.
e
zoo fchrijven ledige hoofden wel iets, en
bedriegen;
zelven
herhalen dit onder duizend vormen , maar zij denken er nimmer aan, dat van al hun gefchrijf niets zal overblijven.

675

IETS OVER NIETS.

Indien men iets voor groot en fchoon moet houden, is
het, Godsdienst, deugd en menfchenheil; maar velen fchjj,
nen dit voor niets te houden , want zij winnen er dadelijk ,
voor hunne beurs of hunnen roem , niet iets mede. Niets
te willen, fchijnt eene tegenítrijdigheid; maar, in betrek
eeuwig Wereldbestuur , , willen de boozen niets,-kingtohe
dewijl zij iets willen, wat de Schepper niet wil. Niets
te eifchen van zijne medemenfchen , fchijnt mede eene ongerijmdheid, dewijl er een zeker iets is , dat niet op den
achtergrond wil geplaatst zijn , het eigen Ik ; maar echt
Christelijke beginfelen leeren ons , dat dit zeker iets niet
meer gelden mag dan geoorloofd is ; velen gelooven dit
niet, want het is iets, dat de eigenliefde niet toelaat. Iets
over niets te zeggen, is veel zeldzamer, dan niets over
iets te zeggen.
L. W.

GELDOLPH DE KORTENAAR.

(*)

Daar, waar het 's Gravenhaagfche Bosch
Des wand'laars oog bekoort,
En waar zoo menig trotsch paleis
Schier in de wolken boort;
Daar prijkt een grijze ridderburg,
Nog 't Huis ter Noot genaamd,
En door een kloeke, trouwe daad
In 't oud verhaal befaamd.
Daar woonde, in ouden riddertijd,
Een fiere Baanderheer:
't Was Kortenaar, zoo hoog van moed,
Als trouw aan pligt en eer.
Der Eedlen en Vazallen floot
Zwoer jeugdige Ada trouw;
Op Hollands Gravenzetel zat
Nooit fchooner, eedher vrouw.
Maar ach! een wreede bloedverwant
Betwist haar 't rijksgebied;
Haar dreigt een fnoode muit'renfchaar,
Die rang noch jeugd ontziet.
(*) Ter aanmoediging eens jeugdigen Dichters, die blijk van goeden aanleg geeft $ zij dit dichtthukje den Lezer welgevallig! Redact.
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Belegerd is reeds 't Graaflijk flot,
En Ada's hoop verdwijnt;
Ligt beidt haar ftraks een kerkermuur,
En raad noch hulp verfchijnt!
Maar trouwe Geldolph hoort die maar,
En hoog ontvlamt zijn moed.
Hij zweert: „ Ih red u, mijn Vorítin!
„ Of f ort voor ti mijn bloed!
Op, op, gezellen! knapen, op!
„ Ten tirijd voor 's Lands Gravin
Ontruk haar aan der muit'ren klaauw ,
„ En voer mijn' burg haar in !"
Daar fchitt'ren rusting, fchild en zwaard ,
Daar blinken fpeer en vaan ;
Men blaast de fchelle krijgstrompet,
En drijft het 11rijdros aan.
Men volgt den wakk'ren hoofdman na,
En dringt, op zijn gebod,
De hofplaats in , de hofplaats door,
Tot vóór het Graaflijk hot.
Niets wederflaat de dapp're fchaar,
Al is haar tal ook Ideen.
Verfchriklijk maait haar blinkend zwaard
Door 's vijands drommen heen.
Ras is het muit'renrot verflrooid
't Benaauwde flot ontzet;
Het vlugt en valt, wat weêrfland biedt,
En Ada is gered.
Zij dankt haar' trouwen Baanderheer.
„ Gravin! hier niet gebeid ,"
Zoo fpreekt hij : „'k voer u op mijn' burg
„ In meerder veiligheid."
Zij heft zich op zijn edel ros,
En rent , in vollen draf,
De hofplaats door, de hofplaats uit ,
Op Geldolph's burgflot af.
Maar ach ! de fnoode muiterij
Zweert wrokkend haren val
Eene onafzienb're legerfchaar
Omringt Itraks muur en wal.

GELDOLPU DE KORTENAAR.

Men raast op Burgvoogd en Gravin ,
Braakt fmaad- en lastertaal,
En eischt kasteel en vlugt'linge op,
En dreigt met vuur en daal.
„ Geef op den burg, geef op het hoc,
„ Voor Hollands Heer en Graaf!
„ En lever de Vorftin ons uit ,
„ Of 't kost ti leen en haaf!
„ Nog eens : geef op , geef op het floc,
„ Voor Hollands Graaf en Heer !" -„ Neen, nimmer !" roept hun Geldolph toe:
» Bij God en riddereer !
,

Hoe! 'k zou mijne edele Gravin
„ Verraden in den nood?
„ Neen, neen! ik weer uw' aanval af,
„ Of wacht getroost den dood !"
Men brengt den zwaren ftormbok voor,
En beukt op poort en wal;
Maar Geldolph's kleine, dapp're fchaar
Staat trouw en moedig pal.
Reeds zestien dagen is de burg
Van allen kant belaagd ;
De manfchap dunt, de honger dreigt,
En hulp noch redding daagt.
0

vreugd! daar nadert,

tot

ontzet,

Een dapp're ridderfchaar:
De strijd vangt aan — de muiter vlugt —
Verdwenen is 't gevaar!
't Is Ada's edele gemaal,
De fiere Graaf van Loon,
Een Vorst , aan roem en deugden rijk ,

Geboren voor

de

kroon.

Hij trekt verheugd de flotpoort in,
Met heel zijn' ridderíioet ,
En drukt zijn teed're gade aan 't hart,
En prijst haars redders moed.
aIENGELW. l83^*. NO. I4.
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Hij fpreekt: „ Uw burg, waar, in den nood,
„ Mijn gade een fchuilplaats vond,
„ Zij voortaan ook met dezen naam
„ Bekend in 's landzaats mond
„ Zoo blijve uw trouw en kloek beleid
„ Voor 't nageflacht bewaard
Kniel neêr — ontvang den rjdderfla g
„ En 't ridderlijke zwaard !"
De Graaf verliet weldra het Plot
Hij toog ter kruisvaart heen,
En lang bezat , in rust en vreê ,
Zijn trouwe vriend het leen.
Nog blijft diens eedle riddertrouw
In 't volksverhaal bewaard ;
Nog blijft het aadlijk huis ter Noot
Voor 't woén des tijds gefpaard.
En vaak nog, als des wand'laars pad
Voorbij dat huis hem leidt,
Herdenk' hij Ridder Geldolph's moed
En 's Graven dankbaarheid

's dage , 1834.

K.
HOLLANDS LOB.

(*)

Ich lieb' das Volk, an Sprache, alter Sitte
Und Biederfinn Thuiskon nah verwandt;
Ich lieb' dies Volk, das noch in feiner Mitte
Die Liebe wahrt für Thron und Vaterland
Das treue Volk, das fich um Wilhelm reihet,
Und für das Recht ihm Gut und Arme leihet.
Ich lieb' dies Volk 1 Wohl wohnt's im Niedern Lande,
Doch fleht es hoch an Männerkraft und Muth;
Nie duldete es Sklavenjoch und Schande,
Für Recht und Freyheit gab es gern fein Blut.
Stets Rand es da, in Eintracht eng verbunden;
Das gab ihm Macht, das heilte feine Wunden.
(•) Dit Gedicht, door cenen Dsitfcher vervaardigd, werd ons ter plaatfing
toegezonden; waaraan wij, om deszelfs ooefprong en fttekking, gaarne
voldoen. Redact.
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Ich lieb' dies Volk! Möcht' auch ein Philipp toben,
Und Alba fenden, feinen Ilenkersknecht,
Die fieben Fahnen blieben doch erhoben,
Es fiegte doch die Freyheit und das Recht.
Konnt' diefes Volk in achtzig Jahr nicht fallen,
Es follt' Eich fürchten, wenn jetzt lelger prallen?
Ich lieb' dies Volk, das Namen hat zu nennen,
Bey deren Klang die Brust Eich höher hebt,
Desf' Kinder Wilhelm von Oranien kennen,
In desfen IIerzen Egmonts Name lebt,
Für das zur See Piet Hein, Tromps, Ruyter fochten,
Das Chasfd, Speyk den Lorbeerkranz geflochten.
Ich lieb' dies Volk, im Kriege flark, im Frieden
Der Wisfenfchaft, den Künflen zugethan.
Gehörte diefem Volke einst hienieden
Erasmus nicht, nicht Ilugo Grotius an?
Hier war's, wo mit des Pinfels Wunderfarben
Die Rembrandts fach Unf}erblichkeit erwarben.
Ich lieb' dies Volk, das auf des Meeres Wogen
Uns aller Zonen reiche Schätze bringt;
Das rege Volk, das Wall und Damm gezogen
Zum Schutz des Lands, wenn Sturm die Wellen dringt;
Das fleisf'ge Volk, das durch des Handels Bande
Uns eng verbindet die entferntilen Lande.
Ich lieb' dies Volk! follt' es nicht jeder lieben? —
Doch darum ist's vor allem mir fo werth:
Hier ist noch echte Frömmigkeit geblieben,
Hier wird noch gern auf Gottes Wort gehört;
Die Kirchen find noch heil'ge Zufluchtsorte;
Gott ist hier Gott, und nicht der Menfchen Worte.
Du herrlich Volk, fo reich an Gottes Gaben,
Bewahre denn dies heilige Panier!
Das Beste ist es, was die Völker haben,
Religion fey deiner Krone Zier!
Mit diefem Schild trotz' deiner Feinde Wüthen;
Der Herr ist 1lark , wird dich , fein Volk, behüten.
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So fang ich, Freunde; nehmt es hin zum Zeichen,
Dasf auch der Fremde Hollands Bravheit ehrt.
Möcht' jedes Volk nur Eurem Volke gleichen
Sey jedem Volk ein Fürst, wie Euch, befcheert!
Und in der I:Iäufer, der Familien Mitte
Herrsch' Eures Haufes Frohfinn, Glück und Sitte
L. L... z.

P. zu 0.....

LOOTS.
Een loots , waar 't vaderland door geestdrift valt te fchragen ;
Een loots, waar vrijheid wenkt, iets groots voor haar te wagen;
Een loots , waar ,Vondel's kunst en ziel en zinnen blaakt ,
Waar men , door 't goede en fchoon', naar ed'le lauw'ren haakt
Was hij een loots geweest in aardfchen fchat bejagen,
Hij liet geen fchatten na , die mot noch roest doorknagen.
Oct. I334.

.j, 'V. IJ N T E M A.

OP EEN' GRIJSAARD, DIE NOOIT DOKTERDE.

-Hier ligt een grijslard, die nooit medicijnen nam,
En toch , fchoon hoogbejaard , aan 's levens einde kwam :
Eewijs , dat men niet Reeds een' dokter heeft van nooden ,
Om van de levenden te komen bij de dooden.

WAARSCHUWING AAN MINNAARS.

Vie 't knopje van de Liefde breekt,
Dien geurt de roos niet , die zij kweekt.

MYlengelw. No. XI. bl. 522. reg. 10 v. o. mist het woord een.
-- No. XII. bl. 559. reg. 1. IIet woord etcera
moet gelezen worden, voor wie Latijn wil, etcetera, en
voor wie Hollandsch verkiest — en keutels!

— No. XIII. bl. 602. reg. 19. staat denkende, lees

dankende.
--- – ---- – =

inaal dat.

bl. 626. reg. 2. Raat abufivelijk twee-

MEN G EL WERK.
OVER DEN ZIN DER HERHAALDE BEDE VAN ONZEN
ZALIGMAKER IN GETHSE?\IANÉ , MATTH.

XXVI: 39 EN 42.

Onder dit opfchrift is, in de Boekzaal der gelèerde
wereld , voor Mei 1834, op bladz. 621-626 , een opítel geplaatst, waarin deszelfs ongenoemde fchrijver zegt:
„ Ik vlei vlij , eene meer voldoende verklaring dier be„ den te hebben uitgevonden, dan de tot hiertoe alge„ meen gevolgde." Hierop valt aan te merken: 1. dat
het opfchrift onnaauwkeurig is; want daarin wordt Hechts
van ééne en dezelfde, doch herhaalde bede gewaagd,
en in de aangehaalde woorden wordt van beden , dus
meerderen , gefproken; en, inderdaad, de fchrijver onder
als wij nader zien zullen) in. de bede van-ftel,(zo
39,
en
in die van vers 42, zoodanig onderfcheid,
vers
dat hij de eerfle in zijnen zoogenoemd nieuwuitgevonden
zin verklaart , terwijl hij in de laatfle den gewonen zin
behoudt, hetwelk ondertusfchen (gelijk zal blijken) met
elkander volíl:rekt onbestaanbaar is. 2. Ten andere valt
aan te merken, dat , zoo de fchrijver niet flokoud is,
en zijne uitvinding niet van zijne vroegd:e jeugd dagteekent , (hetwelk men naauwelijks denken kan , omdat hij
ze thans eerst bekend maakt) zij , in zekeren zin , lou
denkbeeldig is. Is dit het geval niet , dan is het mo--ter
gelijk , dat hij , niet wetende , dat zijne verklaring reeds
vroeger door Benen anderen is gegeven , en zijnen tekst
beftuderende , van zelf op die verklaring is gevallen. In
zoo verre vond hij die dan waarlijk uit. Maar eerfe
uitvinder daarvan was hij dan echter niet ; en heeft hij
het niet naenigen anderen , vóór en na hem, genieen, dat
hij , zonder alle uitvindingen te kennen , zich vleide iets
nieuwes gevonden te hebben, hetwelk daarna bleek iets ouds
te zijn. Ik weet wel den eerften uitvinder van des 'fchrij.IENGEI:w. 1834. No.' 15.
Ww
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vers verklaring niet op te geven ; maar dit weet ik,
dat, in het vroegst van mijnen Akademietijd , welke in
1769 aanving , mijn Leermeester , de l:cmoni'crantiche
Floogleeraar A. A. V A N D x R M E E R s C H, de bedoelde verklaring , hoewel niet als nieuw , reeds , nut
andere , aan zijne leerlingen heeft voorgedragen , en het
bleek mij , niet veel later , dat andere Relnonfhrantfche
Leeraars ze voortlonden en volgden , gelijk ze ook aan
mij , na onderzoek , federt als de Benige aannemelijke is
voorgekomen.
De bede of, zoo men met onzen fchrijver onder
wil , de beden des Heilands waren de volgende :-fcheidn

Mjn [ader ! indien het mogel k is , laat deze drinkbekes• van mij voorbhgaan,; doch niet gelik ik wil, maar
g eiijk gif wilt : en : M jn 7lader ! indien deze drinkbeker van mij niet kan voorb j'gaan, tenzij ik hem drinke:
ulv wil ge/chiede ! Volgens de meest aangenomene of
gewone verklaring , bad j E z u s hier den voorbijgang
van zijn geheele lijden en zijnen dood af: volgens de
andere , fineekte Hij íleclhts om het voorbijgaan van
de doodelijke benaauwdheid , waarin Hij zich thans
naar het verhaal , bevond. Onze fchrijver vond nu , naar
zijne meaning , den laatstgemelden zin in de ecrfe bede ,
maar laat , niet cane zonderlinge tegenifrijdigheid , de gewone zin in de tweede bede gelden. In de cerfle wil hij ,
en te regt , op het voornaamwoord deze gedrukt hebben ,
zoodat de Heiland door ró razí,ptov zovzo verfla zijn tegen
lijden, — zijne benaauwdheid; maar in de twee--wordig
de, waarin dit To5To (deze) evenzeer voorkomt, vindt hij
het toekomflig lijden, alwat den Heiland vervolgens finartelijks bejegende, en zijn dood. Immers, omtrent de
eerfte bede , drukt hij zich aldus uit : „ De bedoe,
ling van j E z u s is hier, naar ik denk, geens„ zins , dat Hij van het lidden , hetwelk Hij , als de
C H R I S T U S, volgens de Schriften, moest ondergaan,
„ mogt worden bevrijd; maar van zulk een mateloos leed,
„ als zich thans aan zijne droefgeestige beíchouwing en
„ flerke verbeeldingskracht voordeed." (Naauwkeuriger
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zou hij , dunkt mij, het laatfile aldus uitgedrukt hebben:
maar van die geweldige 1 nart en benaauwdheid, welke
Hem het vooruitzigt van het aanílaand lijden ; dat Hij
ftond te ondergaan, en als de e x R t S T u s lijden moest,
veroorzaakte.) En de theede bede omfchrijft hij niet
deze woorden: „ Mijn Vader ! indien het lijden , gelijk
„ ik mij hetzelve thans , als fchier onlijdelijk , vertegenwoordig , mij treffen moet , en ik hetzelve , in al die
uitgeílrcktheid en akeligheid, zal hebben te ondergaan,
ik onderwerp mij , in dat geval , aan uwe hooge be„ íl:elling." In deze omfchrijving wordt op het voor
deze, op het rmvTO in den grondtekst, in het-namword
geheel niet gedrukt , maar hetzelve ganfchelijk voorbij.
gezien, en niet van de tegenwoordige benaauwdheid, maar
van het aanfaand lijden gefproken. — De omfchrijving
had moeten zijn : Mijn Vader ! indien de tegenwoordige
„ benaauwdheid van mij niet kan voorbijgaan , uw wil
„ gefchiede !" Die des fchrijvers is volilrekt onbeflaanbaar. Zij zet de geheele zoogenoemde nieuwuitgevondene
verklaring der eerfle bede op losfe fchroeven, of liever
zij werpt ze geheel omverre; want moet ik in de tweede
bede op liet roUra niet drukken, waarom moet ik het dan
doen in de eerite , en omgekeerd ? Er laat zich geene
reden voor denken. Het is loutere willekeur. En te
vreemder luidt des fchrijvers onderfcheiding en dc eene
de andere tegenfprekende uitlegging van de beide beden ,
daar,, volgens M A R c u s, tusfchen die beiden geen onderfcheid , en de eene flechts herhaling der andere was ,
zoo als ook de fchrijver zelf,, in het opfchrift van zijn
vertoog, in i'crijd met het vertoog zelf, flechts van ééne
herhaalde bede gewaagt. Wederom henen gegaan zijnde,
(zegt gemelde Evangelist, H. XIV: 39, wegens j E z u s
en zijne tweede bede) bad hij, /prekende dezelfele .aroorden en op gelijke wijs fpreekt ook M A T T it A E u S vi
de derde bede, H. XXVI: 44. Ons befluit omtrent des
fchrijvers flukje is dan: De uitlegging der eerfle bede ,
fchoon niet zoo juist omfchreven, als zij konde, is niet
Ww 2
;
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nlieuw , maar allezins met het taaleigen overeenkomflig,
ja, naar ons oordeel , de eenige gegronde en ware. Die
der ttireede , integendeel , is met die der eerie onbeflaanbaar en tegenflrijdig , en daarom geheel verwerpelijk.
Ook heeft de fchrijver niet getracht , zijne nieuwe
verklaring verder te (laven , dan door de aanmerking ,
dat men op het voornaamwoord deze drukken moet.
Ter verdere bevestiging derzclve fchrijven wij dan hier
liet volgende :
Naar de gewone verklaring, zoude de Zaligmaker gebeden hebben , dat Mij niet l jden , niet (erven mogt.
Behalve nu dat zij taalkundig onjuist is, gelijk wij reeds
zagen, is zij hoogst aanftootelijk , en loopt onmiddellijk
aan tegen den uiticgkuiidigen regel , welken wel niemand
zal tegenfpreken , dat , waar tweederlei zin kan plaats
hebben, (hetgeen men hier niet eens kan aannemen) wvaarvan de Gene redelijk en met den zamenhang en al de
omflandigheden overeenkomftig , de andere vreemd , in
zichzelven hoogst bedenkelijk en ergerlijk voorkomt, aan
de eerfle, buiten tegenfpraak, de voorrang moet worden
gegeven. Dit is nu hier het geval. Vat toch is er in
te brengen tegen j r z u s' bede , dat Hij van de droefheld en benaauwdheid, welke dc levendige voorflelling van
het onwaardigst en verfchrikkelijkst lijden , waarvan Hij
thans van zoo nabij bedreigd werd , Hem baarde, verlost
mogt worden? Is er in zulke bede iets onredelijks; iets,
waarom zij aan den Ilemelfchèn Vader niet , met demoed en onderwerping , mogt worden voorgedragen ? en
is zij niet allernatuurlijkst 2 Befcllotiwt men daartegen
de bede om geheele afwending van lijden en flerven , dat
is, met andere woorden, om geheele verijdeling van het
ontwerp der Godheid tot verlichting en begelukzaliging
des menschdoms door zijnen dood, — van het geheele
oogmerk zijner komst in de, wereld, — van alles , wat
Hij , ter bereiking van hetzelve , tot hiertoe geleerd ,
verrigt en ondergaan had: is het mogelijk, zulk eene bede in den mond te leggen van Hem, die ontelbare malen , op het nadrukkelijkst , zijn dood en lijden , derzel-
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ver aanleiding en omf'candigheden, zijne begrafenis, zijne
opftanding, zijne hemelvaart, de uitftorting der gaven
van den IIeiligen Geest over zijne Apostelen , en de
aanflaande vestiging en uitbreiding, en de duurzaamheid
van zijn hemelsch Koningrijk op aarde, tot aan het ein
eeuwen , voorij eld , en zelfs een gedenkmaal van-der
zijnen dood , dat over de geheele wereld gevierd moest
worden , onder de zijnen ingeileld heeft ? Is het moge
dat men Hein heeft willen laten fineeken , dat Hij -lijk,
voor eeuwig, als een valsch Profeet, als een bedrieger,
mogt worden ten toon geleld ? Voorwaar, van alle onbegrijpelijkheden is voor mij geene grootere, dan dat menfclien , welke zich zeer beleedigd zouden achten , zoo
men hun gezond verftand ontzeide, zulke ongerijmdheid
kunnen aannemen ! En wat is er toch aan te voeren ,
om zulk gedrogtelijk gevoelen voor te ftaan ? — Het
fyste,72a 2 Dat zal men wel niet durven beweren , dewijl
dit hetzelfde zijn zou met te beweren, dat men de IIeilige Schrift naar, het fystema verwringen moet, eil niet
het laatfte naar de eerfee moet vormen. Wat zou dit
ook anders zijn , dan te zeggen , dat het fysteina , hetwelk zulk Gene aanflootclijke uitlegging behoeft , even
aanftootelijk is , als deze zelve? — Zal men, tot ver
Zaligmakers , inbrengen , dat Hij , in den-fchonigdes
aligst , welken twee der Evangelisten hein , in de tegen
verbijstering-wordigemflanh,tocrijven
was , — dat Hij het behoorlijk gebruik zijns verílands
miste , --- (lat Hij van hetgeen IIij fprak gcene regte bewustheid had , en dat Hij derhalve niet te berispen is ,
omdat I-Jij den Ilcnielfcheil Vader eene bede opdroeg ,
welke IIij , bedaard zijnde , wist, dat niet verhoord kon
worden ? Maar welke ergerlijke en Henn onteerende onderfielling zou dat wederom zijn ? — Daarenboven , zij
wordt door het verhaal der gewijde Schrijvers flellig wederfproken ; want wat is daarin , hetgeen van verftandsverbijstering , hetgeen niet van dc hooglie bedaardheid ,
van de verwonderlijkIte tegenwoordigheid van geest , en
van het betamelijkst handelen en (preken, onder de flnart
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en bcnaauwdheid, waaronder Hij fchier bezweek, getuigenis draagt? HZij begon droevig , of verbaasd , en
zeer (de Heer v A N D E R P A L nI heeft diep) beangst
te worden, en zeide (tot de Apostelen) : 1iuijne ziel
is geheel bedroefd, tot den dood toe. Zoo verhalen
MATTHAEUS en MARCUS; en LUCAS maalt ons

ëen tafereel van zijnen bangen ßrijd (&ywv^u) , hetwelk
elk gevoelig hart doet fidderen en krimpen. En wat
volgt nu in hun verhaal ? --- Hij zondert zich , tot het
gebed, af van de drie Discipelen , welke Hij diepst in
den hof met zich genomen had , en vermaant hen , om
met IIem te waken. Juist zoo , als diep treurenden
Én in de ziel bedroefden , die nergens rust noch duur
hebben , verlaat Ilij hen , tot drie malen toe , en 1k eert
Hij , tot drie malen toe , tot hen weder. Bij eiken terugkeer vindt Hij de jongeren , tegen zijne vermaning,
Ilapende, — wekt hen, — doet hun eenmaal een zacht
verwijt, (getuige van zijne liefderijke zachtmoedigheid) —
vermaant hen op nieuw te wake; en te bidden ,- opdat
zij niet in verzoeking komen , dewijl de geest vel gewillig, maar het vleerch zwvak is. Eindelijk j u D A s
nadert : de Goddelijke Meester kondigt hun zijne komst
aan , en gebiedt hun op te ílaan , ca niet Hein den verrader te gemoet te treden , enz. Ik herhaal nu mijne
vraag : wat is hierin , hetwelk van zinsverbijstering ,
hetwelk niet van de volkomentle bedaardheid getuigt ?
Wat nu , in den eigenlijken zin , angst betreft , wel
Heiland toefchrijft : men kan dien niet -kenmd,
dan in onze vertaling , vinden. De Evangelisten MA TT H AE U S en nz AR c u s bedienen zich hier van een
geenszins gemeenzaam woord (ü^^,uovJv) , hetwelk niet
meer, dan nog eenmaal , in het geheele Nieuwe Testament voorkomt , namelijk in P A U L U S' Brief aan de
Philippenfen , in I1. II: 26 , waar liet ook door zeer
beangst zijn is overgezet , doch zeker niet meer , dan
bezorgd of bekommerd zijn , beteekent , zoo als ook
de Heer V A N D E R p I. M het hier vertaald heeft.
Het is eery woord , welks afleiding of zamctlfielling on-
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bekend is , en waaraan de Overzetters , naar mate zij
zich dezelve aldus of anders vooríiellen , of naar mate
zij best met den zamenhang meenen overeen te komen,
Bene verfchillende beteekenis geven. Vandaar wordt het
nu eens vertaald door verzet of verlegen zijn , -- niet
weten , wat te doen ; dan door zich zeer te bekomme
te bedroeven, te beangfligen, en dan (hetgeen-ren,
meer zonderling is) door zich af te zonderen , de een
te zoeken , menfchen te fchul-ven. Men be--zamheid
hoeft dan hier niet alleen aan de flerkfle beteekenis
van zich zeer, of diep, te beangfligen de voorkeur
niet te geven , maar, integendeel , zij is hier, naar
mijn oordeel , onbeilaanbaar ; zij mag hier Beene plaats
vinden. — Het woord angst , oudtijds voor vrees gebruikt , fluit nog , in zijne eigenlijke beteekenis , het
denkbeeld van geweldige vrees in en kan daarvan niet
worden afgezonderd. Maar vrees , eigenlijke vrees voor
het lijden en den dood , welke j E z u s zeker wist , dat
Hij ondergaan moest , welke Hij gewillig ondergaan wil
welker denkbeeld Hij uiterst gemeenzaam was ,-de,mt
welke Hij gedurig, om er zijne Discipelen gemeenzaam
mede te maken , met de uiteruie bedaardheid voorfpelde ,
zulk eene vrees kan men in Hem , als oorzaak zijner
ontzettende aandoeningen , niet onderftellen. Zij ulrijdt
met geheel zijn moedig gedrag, bij liet rustig en bedaard
te gemoet gaan en ondergaan van zijne martelingen zelve. — Maar welke (zal men misfchien vragen) was
dan toch die oorzaak? — Ik antwoorde : de Heiland
zelf heeft die letterlijk uitgedrukt. Zij was droefheid.
AfM ne ziel (zeide IIij) is geheel bedroefd tot den dood
toe. Hij zegt niet , zij is zeer bevreesd, of diep beangst , maar geheel bedroefd: en dat nu niet alleen zulke droefheid, als de zijne , maar ook elks geweldige
.zielsaandoening , zoo wel als vrees, de verfchijnfelen
te weeg kan brengen , welke zich in j E z us openbaar
bekend genoeg. Vraagt men , hoe? Dat mo--den,is
ge hij verklaren , die geheel liet naauw verband tusfcben ligchaar en ziel , den wederkeerigen invloed van
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beiden op elkander, en de wijze van werking, waarop
die wordt uitgeoefend, kan uitleggen; waarop zich niet
ligt iemand beroemen zal. Zoo veel is zeker , wanneer
het ligchaam lijdt, lijdt ook de ziel, en omgekeerd;
en wel zoo, dat men niet zelden bij beiden dezelfde
verfchijnfelen opmerkt, welke van beiden ook de eeríle
oorzaak van wanorde zijn mag, zoodat het dikwijls
zeer moeijelijk is , omtrent die eerie oorzaak te beflisfen: en zelfs omtrent J E z u s zou men het als onze
mogen befchouwen , of zijne zielsaandoeningen uit-ker
ligchaamsongeíleldheid ontíionden , dan of het tegen
plaats had. Liefst echter wil ik onderfiellen , dat-del
zijne droefheid ontílond uit overdenking en levendige
vo.orfielling van hetgeen Hem, onverdiend, akeligs en
onwaardigs zou overkomen; maar ik zal mij , in de
volílrektfle onzekerheid, wel wachten van, met fommigen , vermetel , in bijzonderheden te gaan ontwikkelen, wat er al in zijne .ziel omging, wat IIij al overdacht, en hoe zijne verbeelding daaronder werkzaam
was. Of zal zich iemand ligtelijk opdringen, dat men
zich dat, wegens Hem , gereedelijk kan voorflellen ?
Ik niet, en het is mij genoeg in het algemeen te weten, dat het onderwerp van 's Heilands - overdenkingen
en voordellingen in zichzelf uiterst treurig was, en
Hem dus allernatuurlijkst tot de grievend{le droefheid
moest opleiden. — Is nu iemand verder niet het woord
Z n ovE7Y verlegen , en vraagt hij , met welk ander woord
men het beangst zijn van onze gewone vertaling zal
verwisfelen; zoo antwoord ik : een ieder verkieze zulk
een, als hem gevoegelijkst dunkt. Alleen hij vermijde
elk woord, waarmede het denkbeeld van vrees eenigzins verbonden kan worden , zoo als benaauwd zijn en
,dergelijken. Ik fiel voor, zeer bewogen, zeer ontroerd,
zeer Jlerk aangedaan te zijn , of worden, of eenig ander van zulke beteekenis.
Leer vreemd en ergerlijk heeft intusfchen het ongeloof de fterke aandoeningen des Heilands , bij deze gelegenheid , gevonden , en dezelve als bewijzen van eene
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zwakheid, waar boven Hij had behooren verheven te
zijn, voorgefleld. Het roemt zijne zoogenoemde heiden, die , onverfchrokken ; een even affchuwelijk Ie
de te gemoet gingen , als Hij. Doch de onre--vensi
deli kheid van hunne ergernis wekt Hechts de mijne. -J E z u s was mensch , en , als zoodanig , allen menfchen gelijk, uitgenomen de zonde. Zijn gevoelig gefiel maakte Hem vatbaar voor alle de aandoeningen ,
welke de wijze Schepper der Natuur allen menfchen ,
tot de weldadigíle einden, heeft ingeplant. Hij was
even min, door Stoffiche ongevoeligheid, onaandoenlijk
voor eigen leed, als voor dat van anderen; maar, wel
verre van daarom minder groot te zijn , was Hij integendeel te Goddelijker en beminnelijker, naar mate Hij
van den ongevoeligen z u N o meer verfchilde. danJlootelijk is niet de man , wiens aandoenlijk gefiel door de
indrukfelen van finart en droefheid getroffen wordt, indien IIij daaronder onberispelijk blijft fpreken en handelen; maar aan flootelzjk is Hij , die , zonder eenige
aandoening of eenig gevoel te laten blijken , een geweldig einde kan zien naderen en ondergaan. Hij verraadt
daardoor eene foort van wreedheid tegen zichzelven ,
welke men evenmin met goedkeuring kan befchouwen ,
als wreedheid jegens anderen; en (wat men er ook van
moge zeggen) indien men zich over zijne zoogenoemde
heldhaftigheid verwondert , het is juist omdat zij iets
buitenfporigs, iets overdrevens , iets onnatuurlijks is ,
en niet omdat zij eenige ware grootheid , of zedelijke
voortreffelijkheid , ten toon fpreidt. Ja , zoo wij onpartijdig willen zijn , zullen wij erkennen • dat zij niets
met deugd gemeen heeft, ja zelfs dat zij met volmaakte
deugd firijdt. Of zal men het deugd heeten , de ge
natuur,, welke God ons gaf,, te verkrachten ,-voelig
en al hare aandoeningen te verdooven en te onderdruk
Deugd eischt , dat wij alle onze aandoeningen-ken?
door rede zullen matigen , en niet gedoogen , dat zij
ons wegfiepen of verbijsteren ; maar niet, dat wij ze
geheel zullen uitroeijen en verdelgen en dus onszel•

,
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ven , in eenen zedelijken zin , vermin ken. Indien wij
dit doen, verminderen wij onze zede lijke waarde , en
naar mate wij het daarin verder brengen, worden wij
voor de beoefening van hooge deugd onvatbaarder en
onbekwamer. Dit is zoo waarachtig , dat die zoo
hooggeroemde ongevoeligheid kan huisvesten, en inderdaad ontelbare malen gehuisvest heeft, in zedelooze
mon,/lers , die , door gedurige misdaden en gruwelen , al
hun natuurlijk en zedelijk gevoel verftompt, en zich
voor alle aandoeningen onvatbaar gemaakt hadden. Zijn
er anderen geweest van beteren flempel , die in dit opzigt mede geroemd worden , zij waren vats verbijstering
huns verflands , door valfche wijsgeerige of godgeleerde
begrippen en dweeperij , niet vrij te fpreken; en, hoewel enkelen hier eenige uitzondering mogten fchijnen
te verdienen , niemand hunner was aan j E z u s gelijk ;
zijne en hunne omflandigheden verfchilden in tallooze
opzigten ; niemand hunner had zoo veel te lijden , als
Hem te verduren flond, noch wist dit zoo lang te
voren en met zoo vele zekerheid , als Hij ; van geenen
hunner is ons, in zoo vele bijzonderheden, gemeld,
op wat wijze zij zich , kort vóór en bij hunnen dood,
gedroegen : en , was JE z u s , voor eenige oogenblikken , zwak, zien wij Hem vervolgens, gedurende zijn
lang en gadeloos lijden , niet in Goddelijke kracht 2
Hier hebben wij geen voorbeeld, om naast het zijne
te flellen. En hier bewonderen wij zijne voorbeeldelooze flerkte met te meerdere verbazing , naar mate wij
Hem, zoo kort te voren , zwakke;- gezien hebben. Ja
waarlijk, zich alzoo en zoo fpoedig te kunnen herílellen en verheffen , gaat alle denkbeeld van louter menfchelijke en heldhaftige grootheid te boven; en , zonder
onderdelling van bovennatuurlijken invloed en bijftand,
weten wij er geen begrip van te maken. Het Evangelie meldt dan ook uitdrukkelijk , dat de Heiland dezelve ondervonden heeft ; tenzij men het 4311e vers van
L u c A s XXII , hetwelk in fommige oude handfchriften
ontbreekt , voor onecht houde.
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Doch dan ook zal de Schrijver van den Brief aan
de Hebreën ons hiervan genoegzaam verzekeren , als hij
(LI. V: 7) wegens den Heiland zegt , dat Hij , in dc
dagen zines vleefches, gebeden en fneekingen tot dengenen , die Hem uit den dood verbs/en kon , met fterke
roeping en tranen, geofferd hebbende, VERHOORD is
geworden: want is Hij verhoord, dan heeft Hij niet
gebeden , om van lijden en dood verfchoond , maar om
van de hevige aandoeningen , die Idem toen de borst beklemden , verlost te worden , en dan heeft God Hem
buitengewone onderfteuning in zijne droefheid en beklemdheid verleend; maar van lijden en dood, zoo Hij
daarom gebeden had, is IIij niet verlost geworden, en
alzoo deze bede ook niet verhoord. Zonderling is het,
dat wij hier weder in onze vertaling van vrees gewaagd,
en gezegd vinden, dat de Heiland verhoord is geworden uit de vreeze , en dat de IIeer VA N D E R PA L I,
dit , zoo het fchijnt , niet flerk genoeg geoordeeld heb
heeft veranderd in uit den angst, doch dan,-bend,ht
in zijne aanteekening , zegt , dat is verlost znde uit
z ijnen angst , ten blöke , dat zijn gebed verhoord
was ; waaruit wij zien , dat ook zijn Hooggel. den Ileiland geene bede om verlosfing uit den dood in den
mond legt. Maar wij onder fiellen , dat , zoo men , bij
de Evangelisten MA T T I-I A.E u s enMARCUS,
MAR
geen
angst in den Heiland had gemeend te vinden , men dien
dan hier welligt ook niet zon gezien hebben. Men
heeft hier weder een niet zeer gemeenzaam woord , en
hetwelk ook nog ílechts eenmaal in het Nieuwe Testament voorkomt, en wel in dezen zelfden Brief aan de
LIebreën , H. XII : 28. IIet woord is en
wordt , op deze laatfile plaats , overgezet door godvruchtigheid , waarvoor de Heer VAN DE R PAL M
ontzag gefield heeft , namelijk voor God. In plaats van
verhoord uit de vrees , of angst , zou men dan mogen
vertalen verhoord oen zijne godvruchtigheid, dat is uit
aanmerking van zijnen eerbied voor, zijne gehoorzaam,

.
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held en onderwerping aan God; en zoo hebben het ook
anderen verklaard.
Indien al het aangevoerde nog ongenoegzaam geacht
mogt worden ter overtuiging, dan behoorde de aanmerking , dat de Heiland onmogelijk heeft kunnen bidden
om hetgeen Hij elders ftellig verklaard heeft niet te wil
alles te beflisfen. Dit nu heeft Hij ge--lenbid,
daan, volgens J o A N N. XII: 27, alwaar Hij zeide:
Nu is mine ziel ontroerd: en vat zal ik zeggen?
Vader verlos mij uit deze ure? en daarop antwoordt:
maar hierom ben ik in deze ure gekomen. In den eer
ziet men niet, hoe deze woorden in den-lIenopíag
zamenhang te pas komen, en fchijnen zij op zichzelven te flaan ; doch , oplettend befchouwd , flaan zij met
hetgeen voorgaat in volmaakt verband. In vers 23 zegt
JEZUS : de ure is gekomen , (dat is : zij is nabij)
dat de Zoon des menfchen zal verheerlij kt worden. Hoe
het daartoe komen moet , heldert Ilij vervolgens op,
door eene gelijkenis , van het graan ontleend. Gelijk
dit in de aarde fterft (fchijnt te flerven) en daarna herleeft en heerlijk uitfpruit , zoo moet ook Hij den dood
ondergaan , en daarna verheerlijkt worden ; en dit merkt
Hij op , dat ook het geval moet en zal zijn van allen ,
die in zijne dienst en in navolging van Hem flerven
zullen. Zij zullen tot het eeuwig leven , tot heerlijkheid, verrijzen. Thans volgt : nu is mijne ziel ontroerd. De herinnering aan zijnen aanfiaanden dood ,
welke natuurlijk ook die aan het finartelijk lijden , dat
dien dood vooraf moest gaan , wekte , vervult zijne ziel
met droefheid, en nu vraagt Hij : „ Vat zal ik zeg„ gen ? Zal ik mijnen Vader bidden, dat Hij mij uit
„ de ure, waarin ik, door lijden en dood, verheer„ lijkt moet worden , wil verlosfen ;" dat is : dat Hij
liet lijden en den dood van mij wil weren? „ Neen
„ dat zal ik niet bidden ; want ik weet, dat ik , om
„ die te ondergaan, in de wereld gekomen ben."
.Eindelijk : wanneer Apostel r E T R u s, (volgens verhaal van MA T T H A E U s, XVI: 22, 23) nadat j E!
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z v s zijn lijden en dood voorfpeld had, tot Hem zeide : Heer ! wees uzelven genadig. Dit zal u geenszins gefchieden ; en daarbij gewis iets aanftootelijks ,
wegens de wijze, waarop Hij lijden en dood ontgaan
kon, gevoegd had, moest hij de befirafng zijns Meeste s hooren : Ga weg achter m ij , Satan ! ( Verzoeker!) G ij zit mij een aanfloot; want g ij verzint niet
de dingen, die Gods zijn, maar die der menfchen zijn.
Floe nadrukkelijk getuigt dit van zijnen afkeer, om niet
te willen lijden en fferven ! — En , als dezelfde Apostel , (volgens MA T T H. XXVI: 51-54) bij JE z u s' gevangenneming, geweld gebruikte , met oogmerk, om die
te beletten en Hem te verlosten , gebood hem de Hei
daarvan af te laten , en vroeg : Hoe zouden dan-land
de Schriften vervuld worden , die zeggen, dat het alzoo gefchieden moet ? en (volgens J o A N N. XVIII:
lo, 11): Den drinkbeker, dien de Vader mij gegeyen heeft, zal ik dien niet drinken 2 IIoe kan hier
dat Hij , flechts weinige oogenblikken-medblfan,
te voren, zou gebeden hebben: Vader ! laat deze drinkbeker van mij voorbijgaan ; zoo dit had moeten beteekenen: „ behoed mij voor lijden en flerven" ? Men
kan het onmogelijk rijmen. De Apostel zou dan onberispelijk hebben gehandeld , en uit de bede zelve eenen
onwederlegbaren grond hebben kunnen ontleenen tot zijne verdediging.
Doch eindelijk genoe.. -- Ik voeg er niets bij, dan
dat in de Noziv. Biblioth. Germ. Tom. XIV. p. 116 —
135 eene fraaije Verhandeling voorkomt , waarin mede
beweerd wordt , dat de Heiland niet gebeden heeft om
geheele verfchooning van lijden; maar dat Hij gefineekt
beeft om verkorting daarvan , — dat het niet langdurig zijn mogt. Dan, dit is niet meer dan opvatting,
en de gronden , daarvoor bijgebragt, zijn zeer verre van
genoegzaam.
October, 1834.ADR. sTOLKER.
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T

er gelegenheid dat ik in de maanden Augustus en
September hier vele kinderen aan de mazelen had, zijn
mij, onder derzelver behandeling, wel zoo zeer geene
eigenlijk praktifche , als wel meer wetenfchappelijke bij
aanzien van het karakter en de natuur-zonderhé,t
dier ziekte, bij het onderzoek van onderfcheidene Latijn
Schrijvers daarover, voorgekomen. Met eenig bezigt-fche
daarvan hier mede te deelen, vermeen ik den, met het
Latijn min gemeenzamen, kunstgenoot geene ondienst
te zullen doen.
M o R T 0 N vond zoo veel gelijks in mazelen en roodvonk, dat beide die ziekten bij hem niet in aard, maar
alleen in graad verfchilden. R II A Z E S, R I V E R I U S
en S E N N E R T U S kwamen mazelen en pokken zoo verwant aan elkander voor , dat beide eenerlei moesten behandeld worden. De mazelen toch , weet men, komen
voor als een eigenaardig , op zichzelf ftiaand en van alle
ander onderfcheiden uitílag, dat door middel van koorts
naar de oppervlakte der huid gedreven wordt, zich voor
onder roode vlekken , voorafgegaan en vergezeld-doen
zware
verkoudheid en zinkingen, als karakteristiek
van
kenteeken dier ziekte; zoodanig, dat HOFFMAN en
G R U N E R de mazelen voor eene febris exanthematica catarrhalis hielden.
Sinds de mazelen, even als de kinderpokken, herkom
lfrikanen , tot de Europeanen zijn over--íl;igvande
gegaan, (en waren die bij de oude Grieken ook niet bekend) zijn dezelve aan het menfchelijk geflacht zoo eigen geworden , dat weinigen, zoo er gevonden worden,
die tijd van leven hebben, daarvan geheel zijn bevrijd ge
ROSEN VAN ROSENSTEIN,-blevn;zfsgwat
bij
pasgeborene
kinderen
waargenomen te hebben.
die
Niettegenftaande R O S E N, gedurende zijne veertigja
praktijk, bij niet één voorwerp voor de tweede maal-rige
de mazelen heeft waargenomen , en rI O R T 0 N, die ge-
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11jke jaren ondervinding telt , ílechts eenmaal dit heeft
bijgewoond, hebben , daarentegen, niet minder voorname
Practici , onder anderen de beroemde T 0 Z Z E T T I U S
van Florence , dezelve meer dan eens bij een en hetzelfde voorwerp opgemerkt , hetgeen S C H A C H T en
M E Z A ook bij ondervinding hebben. Indien daarom
twijfel beflaan mogt, dan leze men zekeren-trenogi
brief van DUBOSQUIER DE LA ROBORDIERE,
waarin hij zegt : „ Terwijl de mazelen in 1773 epidemisch heerfchende waren, heb ik dezelve dikwijls b.ij een
„ en denzelfden perfoon , binnen eene maand tijds, zien
terugkomen , en dit hebben verfcheidene van mijne
Collega's waargenomen. — De mazelen," vervolgt hij ,
„ die in het begin van 1777 als met geweld de menfchen
„ overvielen, hebben op nieuw die ílelling bewaarheid,
„ als wanneer ik vele kinderen daaraan andermaal labo„ rerende vond , die ik zelf reeds in 1773 van die ziekte
„ genezen had. Niemand fchrijve zulks aan plaatfelijke
„ invloeden toe, daar ik onderrigt ben, dat dit door
geheel Normandije plaats heeft ; terwijl Prof. s P I E L„ MAN mij het jaar te voren fchreef, dat hij te Straatsburg dikwijls de mazelen in een en denzelfden per„ foon heeft zien terugkeeren." Bij zoo vele doorslaande
bewijzen daarvoor kan men nog nadere waarnemingen voegen, onder anderen die van den beroemden G E N o V Es i u s , die in 1782 , bij epidemie van mazelen , zesenveertig volwasfene menfchen , hoewel die te voren , naar
hun eigen en het getuigenis van die ze behandeld hebben , allen reeds gemazeld hadden , daardoor andermaal
heeft zien aangetast.
De mazelen derhalve, van zekere eigenaardige fmetftof
ontleend , gaan , door er mede in aanraking te komen ,
tot anderen over , waartoe evenwel altoos gefchiktheid
of vatbaarheid voor dezelve aanwezig moet zijn, zonder
welke het gif, of de finetftof,, of geen vat heeft, of
werkeloos blijft.
Zoo als doorgaans, komen de mazelen nu eens meer
algemeen, als volksziekte, dan eens meer verfpreid, Hechts
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hier en daar voor,, en zijn , naar gelange van dien , of
epidemisch of fporadisch. Hoewel nu bij M o R T 0 N,
en ook vrij algemeen , de fporadifche voor eene goede
en de eigenlijke foort, en de epidemifche voor eene ver
kwade foort van mazelen doorgaan , houdt-basterdn
dit evenwel geen' vasten regel ; immers die in het jaar
1670 door S Y D E N H A Di , te Londen zij n waargenomen, waren, hoewel epidemisch , van eene goede foort,
even als te Up/al in 1752 liet geval was. Gevoegelijk
kunnen derhalve beide de foorten onderfcheiden worden
in regelmatige en onregelmatige.
Het beloop der mazelen verdeelt zich , even als de
meeste exanthematifche ziekten , in drie tijdperken. Het
eerfle is dat der befinetting, en duurt gewoonlijk drie
dagen. De eerfte dag kenmerkt zich door eene koortfige
ongefteldheid, met afwisfeling van koude en hitte. Den
tweeden dag gevoelt men zich meer ziek en koortsachtig, met eene witte en drooge tong , beletten eetlust ,
grooten dorst, droogen hoest, geneigdheid tot flapen,
roode en tranende oogen , die het licht niet kunnen verdragen; uit den neus vloeit een dun en fcilerp vocht,
dat veelal met niezen gepaard gaat. Den derden dag nemen al die verfchijnfels in hevigheid toe , fomtij_ds met
ijlhoofdigheid en niet zelden braking, doch , volgens de
waarneming van D E H A E N , meerder met buikloop ;
anderen integendeel hebben , gedurende geheel liet beloop
der ziekte, geene ontlasting; liet zweet breekt meer door;
de oogleden en heel het aangezigt zwellen ; de randen
om de oogcn worden rood en brandig. Al die toevallen
duren, zonder eenige tusfchenpoozing, tot het einde van
den derden of liet begin van den vierden dag voort, als
wanneer de mazelen zich beginnen te vertoonen; waarmede
Het tweede tijdperk, waarbij de mazelen uitkomen,
intreedt, en men op het voorhoofd en in het aangezigt
werkelijk kleine roode vlekjes , alsof het vloobeten waren , ziet te voorfchijn komen , die in korten tijd in aantal en omvang zoodanig toenemen, dat ze heel het aangezigt beflaan. Van liet aangezigt, dat ze liet eerst in
,
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bezit nemen, gaan ze verder over naar de borst, rug,
buik, armen en dijen. Die den romp en ledematen bezetten , zijn gemeenlijk grooter in omtrek en veel menigvuldiger. Zijn de mazelen ten volle uitgekomen ,
dan beginnen de toevallen tot bedaren te komen en te
flijten ; dikwijls gebeurt het evenwel , dat , na derzelver
verfchijning , een overvloed van bedorven gal door braken zich ontlast , hetwelk den zieke veel verligt ; terwijl het hoesten , dat van het begin tot aan het einde
der ziekte blijft aanhouden , eer toe- dan afneemt ,
(waarvan men tot rede geeft , dat , even als de huid ,
oogen , keel en luchtpijp door mazelen bezet zijn , het,
volgens L t E U T A U D 1 U S, bij ontleedkundig onderzoek
van lijken aan die ziekte geflorven , gebleken is , dat
ook de ingewanden van de borst en den onderbuik niet
veel minder door een dergelijk uitflag waren aangedaan)
waardoor, met veel flijmfloffen op te brengen, de borst
verligting krijgt, en welke hoest lang nog na de mazelen dikwijls overblijft. Den zesden dag beginnen de
mazelen op het voorhoofd en in het aangezigt te ver
dat almede begint te flinken en eene foort van ruwe-blekn,
ontvelling te ondergaan. Intusfchen doen zich de overige
vlekken op liet ligchaam meer uitgebreid en hoogrood
voor; terwijl op den zevenden dag, als wanneer doorgaans
Het derde tijdperk daar is , de koorts reeds aflaat, en de mazelen op het aangezigt verdwijnen. Op
den achtoen dag verdwijnen dezelve verder over het
geheele ligchaam, dat veelal met een bijzonder zweet,
waterlozing of wel buiksontlasting gepaard gaat, en
de natuur in de hand werkt. Den negenden dag bevindt zich de patiënt gemeenlijk heel wel en zonder
koorts. Het aangezigt, de borst, ledematen en overige deelen van het ligchaam fchijnen als met ftofmeel bellrooid, terwijl kleine drooge Rukjes zich van
de opperhuid affchilferen en fchubswijze afvallen , geen
ander fpoor of toeken nalatende dan een weinig jeukte.
Evenwel gebeurt liet nog wel, dat, de materies mor
niet volledig naar de oppervlakte der huid ge--bilofa
XX
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dreven zijnde, de overblijffels daarvan de long onmiddellijk aandoen , en oorzaak eener longonttleking zijn
of wel ook , door het gedeeltelijk terugblijven daarvan ,
een aanhoudend kuchje en langzame koorts nalaten ; van
welke kwalen evenwel , zoo als T I s s 0 T teregt aan
genen bevrijd blijven , welke, in den loop-merkt,di
of op het einde der ziekte , buitengewoon vele ontlastingen, hetzij door braking , afgang , waterlozing of
zweeten, gehad hebben.

Hardinxveld ,
Oct. 1834.

A. G. BROCX,

Al. D.

UITTREKSEL UIT EEN OUD BOEKJE.

Aan den Redacteur der haderlandfche Letteroefeningen.
\Veledel lieer

B ij het bewerken der Befchring van Dordrecht ,
en vooral van Beroemd Dordrecht, komen mij vele
zeldzame, en bijna geheel in vergetelheid geraakte,
boekjes in handen. Onder eenige anderen kreeg ik onlangs het volgende : Dansfeest der Dochteren te Silo : cwt den voorde Gods , de 0rrdt- vaders , ende I-Ieydenfche Auuthezaren met fyn behoorlycke fauce op-gedischt.
Door PETRUM WAS 5EN BURG II, ]3cdienaer des H.
Evangelii tot Dordrecht. Tot Dordrecht voor F R n Nc o Y s BOL L S , I3oec-verkooier,, wonende by 't Stadt
gekroonde Duif Anno 1641 , in 16mo.-huys,inde
212 bladz.
De Schrijver van dit boekje, r E T RU S WA s s ENBURG x, werd in het jaar 1612 te Portugaal en
Hoogvliet beroepen , kwam in .1619 te n;ersfoord,
werd vervolgens bij leening , gelijk men in die dagen
dikwijls gewoon was te doen, aan de Gemeente te
Utrecht afgeflaan , en vertrok in 1629 naar Dordrecht ,
waar hij de opvolger van den weinig bekenden , maar
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buitengemeen verdienftelijken , B A L T H A Z AR L Y D I us
werd. In deze laatfte had werd hij , als braaf en godvreezend Christen en als geleerd en verílandig Leeraar ,
hoog gewaardeerd, en, genoot hij de achting zijner gemeente en de vriendfchap en omgang van de deftigfte
en geleerdite mannen van zijnen tijd, een tijdvak zoo
rijk in fchrandere vernuften ! Omtrent het jaar van
zijn overlijden vind ik het volgende , in de MS. Befchrijving van Dordrecht , hl. 64, door H E R MA N
OEM , opgeteekend : „ In 't jaer 1655 den 7 April
s' woensdags omtrent drye tieren na de middach is
„ gef{orven de godfalige en vrome Leeraer, D. WAS,, s E N B U Ii G H , nadat hij over de 25 jaeren binnen
„ Dordrecht geftaen halt, hadt des fotldachs acht da„ gen voor fyn rust noch het avontmael wtgedeelt in
„ de groote kerck."
De vermaarde en echter weinig bekende Dichteres ,
MARGARETHA GODEWYCK, vervaardigde een Gedicht bij het affterven van haren waarden Vriend en
Leeraar, in handfchrift nog voorhanden, en dus ei!1digende :
Nu ghy Gryfe , oudt van jaren,
„ Die van ons fyt opgevaren,
„ Laet ons in des werelts zee
„ Woelen , ge hebt een beter flee!
„ De E,ng'len , doen fy u vernamen,
„ Vlogen in de lucht te famen,
U met vreughde te gemoet,
„ Met een heusfeliken groet,
„ Kusten uwen mont, en fpraken:
„ Welkom, Soon! wilt u vermaken,
„ Boven in des Hemels throon.
„ Noit geen hereliker croon !"
1n zijne plaats kwam LAURENS LAURENTIUS UIIt
N2jmegen , en werd den 23 Mei 1656 door D. D 1 BB E T I US bevestigd.
Het bovengernelde boekje werd vervaardigd bij gele
dat er op eene clasficale vergadering, in-genhid,
Xx2
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1641 gehouden , was goedgevonden : „ dat men alle
„ ydelheid en lichtveerdigheid in danfen , kleedingen ,
„ maaltyden en andere excesfen door de kerken zou foeken te w,veeren;" gelijk uit dc Dordfche Kerk -Acta van
dat jaar blijkt.
Het is mijn oogmerk niet , thans over den inhoud
en de waarde van hetzelve te íchrijven , maar alleen
om een gedeelte der hoorrede, waarin men eene breedvoerige íchets van de zeden van dien tijd ontmoet ,
mede te deelen, ter overweging van hen, die onze
Voorouders voor halve Heiligen houden , en de zeden
van die dagen verre boven die van onzen tijd gewoon
zijn te verheffen.
„ Wy moeten eylaes (dus drukt de welmeenende
„ voorganger zich uit) tot onfer fchaemte ende fchande bekennen , dat liet heden ten dage (1641) alfoo
„ gaet , gelyck de Heere voorfeyt heeft, dat het in
de laetile dagen gaen fal. Match. 24. 12. Dat de
liefde in velen fal verkouden, ende de ongerechtig„ hegt vermenighvuldight werden , ende Luc. 18. 8.
„ Als den Sone der rnenfchen komen fal, fal lay oock
„ geloove vinden op der neiden? want het is nu gelyck den Propheet Efaia kiaeght van fynen tyt ,
„ cap. 22. 13. leggende fiat alsnu is/at enckel vrezegh„ de enz. Want het heeft huyden ten, dage niet ons
een bedroeft wefen , ende zyn beklaeghlicke tyde die
wy nu beleven , ende dat beyde foo ten aenfien van
de religie ende Godsdienst, als ten aenfien van het
„ leven ende de wandelinge des menfchen.
„ Wat de religie en den uyterlicken Godsdienst aen„ gaet , daer is een generale kleynachtinge , dat meer
„ is , een walginge , ja een gehecle verachtinghe van
„ des Heeren 1I. woort, een groote ende grove ont„ heyliginge van den Sabbath , ende een fchandelick
„ misbruyck van Fyne H. Sacramenten. Dat men dien
grooten ende kostelycken íchat van des Heeren Fl.
„ woort — niet en achtet , dat men daervan walget , gelyck de kinderen Israëls certyts van het IIc:
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verachtinels-broos walghden, dat men hetzelve
;, tet , ende geenfins nac des Heeren \voort wil hooren ,
„ nochte daer na doen , gelyck de Propheet jer. cap.
„ 44. 17. ten fynen tyde oock klacghde over de kin„ deren Israels , ende in den Nieuwen Testamente de
Heere Christus , Matth. 23. 37. 38. Dat men den
„ rust-dagh des Heeren , niet alleen door den gewoon„ licken arbeyt , handelinge ende koopmanfchappen ,
„ maer noch bovendien ende aldermeest door boofe en„ de fondighe wercken , foo fchandelycken komt te ont„ heylighen , dat men oock de getrouwe Leeraers van
„ Gods woort niet alleen kleyn acht, maer oocIz
„ befpot ende veracht , foo datfe haer lied ende ge„ fpel moeten zyn in hare drinck-huyfen ende gela„ gen ende om dit te bewyfen is niet noodigh
„ vele redenen , ofte oock exempelen voort te brengen ,
„ dewyle de daghelickfche droevige ondervindinge , ende
„ den jammerlicke toeftant der kercke , ons fulcx foo
„ klaer als den dagh , leert ende vertoont , door de
verfcheiden dwalingen, fecten enz.
„ Wat belangt het leven ende de wandelingen der
„ menfchen huyden ten dage , daervan getuycht ons
mede de droevige ondervindinge, dat niet alleen de
menfchen in 't goed doen vertragen , ende langhs foo
„ meer tot de fonde komen te vervallen , ende daer inne
haer vermaeck beginnen te nemen : maer oock dat
de betrachtinge van goede wercken , ende rechte prac„ tycke der godfaligheyt , begint verfuytnt , veracht ,
jae geheel als verbannen te werden, ende dat in
tegendeel allerley fonden ende ongherechtigheden on„ der den mcnfchen beginnen de overhant te nemen ,
als van lasteren , evelen , vloecken , lichtveerdigli
„ fweeren ende allerley misbruyck van den Name des
Heeren. Van ongehoorfaemheyt , re bellie , verach„ tinge, ende befpottinge van ouderen , overheden ,
„ ende alle die over andere gefreit zyn. Van haet,
„ nydt , twist , ltyvaegien , wraeck-gierigheyt , fchel„ den , ende verachten van fynen naesten , jae van vech.
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„ ten, flaen , quetfen , verlemmen ende dooden. Van
„ onreynigheyt , hoererye , overfpel , vrouwen-kracht ,
„ bloet-fehande , vervoeringe ende ontfchaeckinghe van
dochters , ende diergelycke grouwelen van onkuysheyt
„ meer. Van hoovaerdye , pracht en kostelickheyt van
„ kleedinge, in floffen ende koleuren , nieuwe fnufl'en
„ ende vremde fatfoenen van drachten , die van En„ gelfche , Franfche , S paenfche , ende andere Natien ,
„ oock onfen formelen vyanden ontleent zyn : mitsga„ dens de overtollighe omhanghfelen, optooyingen ende
„ vercierfelen van lichamen onder de vrouwen, van
„ Spaenfche kappen , paruycken , vremde hulfelen, bloo„ te hoofden , vremt ende gepoedert hayr,, hanghende
locken, corallen, peerlen , filver•, gout ende dier„ ghelycke oppronckerye meer van den armen ende
„ ftinekenden maden -fack. Van dronckenfchap , bras„ ferye , fuyperyc ende overdaet in eten , drincken , flempen, leckernye, en delicatesfen. Van gierigheyt ,
„ dieverye, rooverye, ende onderdruckinglie van den
„ armen, niet alleen door openbaer gewelt , maer oock
onder fchyn van rechte, met eile , mate, ware, ge„ wichse , munte , woecker,, ende andere quade prac„ tycken. Van liegen , bedriegen , overlasten ende on„ derdrucken van fynen naesten. Van het begeeren ,
onder- kruypen , onderkoopen , ende ontvremden van
de goederen , neringen , koopmanfchappen ende andere handelingen der menfchen enz. Derhalven men
„ huyden ten dage tot ons met foo goeden recht magh
„ feggen, als de Heere eertyts tot fynen volcke feyde ,
„ door den Propheet Hofeain , cap. Ii. 1. 2. 3: Hoort
„ ghy kinderen Israëls des Heeren wo Ort , want de
„ Heere heeft oorfake te fchelden , die in den lande
wonen , want daer en is geen troutiv , geen liefde,
„ geen ivoort Gods in den lande" enz.

Dordrecht,
10 Sept. 1834.

G. D. J. S C li

o T n L.
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TAFEREELEN UIT HET MAATSCIIAPPELIJR LEVEN DER
NOORD - AMERIKANEN.

(Vervolg van bl. 616.)
Volksfeest. — Verdraagzaamheid, enz.

H

et feest van den heiligen PAT R I it, een oorfpronkelijk
en echt Iersch feest, wordt ook hier gevierd. Vroeg in den
morgen , door klokkengelui tot de godsdienst geroepen , dringt
eene feestelijk opgefchikte menigte in digte drommen naar de
katholieke kerken. Maar wie befchrijft derzelver ontfteltenis, verontwaardiging en fleeds toenemende gramfchap, wanneer men, tot City-flail genaderd zijnde, het Park vol reusachtige, gedrogtelijke, enkel uit aardappelen opgerigte fpotbeelden van den vereerden patroon aanfchouwt ! Als door
een wonder fchijnen deze leelijke geltalten des nachts uit den
grond opgefchoten te zijn. Bij dezelve vertoonen zich groepen van ftrijdvaardige menfehen , welke door gefloten vuisten
en zonderlinge, donkere blikken hun beflüit te kennen geven,
om de aardappelen - beelden van den Heilig te befchermen.
Alle venfters — alle daken zijn met aanfchouwers bezet. Men
ziet anders de Amerikanen niet ligt aan het venfter. Langzaam nadert de fchare , die zich in haar geloof meent gehoond te zijn. Scheldwoorden gaan vooraf. Weldra vliegen
er fl:eenen naar de fpotbeelden. Onder het gefchreeuw van:
Ierlche Manna! werpt men van den anderen kant met aard
worden door de achterften íleeds meer-apeln.Dvorft
naar liet hek van het Park gedrongen , en hevige toorn zet
aan tot eenen ftrijd, welke met de vernieling der beelden ein
Enkele gevechten hebben echter ook nog het overige-digt.
van den dag, tot laat in den nacht foms , plaats. Dat alles
is van den eenen kant enkel eene grap, maar van den anderen ten volle ernst, en over en weder komen meestal bebloede koppen. lntusfchen loopt alles in zekere regelmatige
orde af. Men bemerkt al fpoedig, dat het eene van vroegere tijden herkomftige gewoonte is, die jaarlijks plaats heeft,
en dus toegelaten, ja zelfs gaarne gezien wordt. De vreemdeling, die voor de eerfile maal zoodanig tooncel aanfchotlwt,
zoude Irisfchien een blijk van onverdraagzaamheid daarin
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meeren op te merken; zoo is het echter niet gemeend. De
Katholieken flaan hier algemeen wel niet in hooge achting;
maar de armoede van het Ier fche volk , dat men gewoonlijk
als een aardappelen-etend volk befchouwt, is de eigenlijke
reden det fpotternij. De Amerikanen hebben den grootften
afkeer van armoede. Daar nu de aardappelen, welke door
overbrenging in Europa zoo zeer verbeterd zijn , in derzelver
eigenlijk vaderland een flecht en ongezond voedfel opleveren,
worden die als zinnebeeld van nood en ellende aangemerkt.
Het verdient opmerking, dat deze vrucht thans alhier wordt
ingevoerd ; alle Amerikaanfiche fehepen doen voorraad uit een
ander werelddeel op.
De verdraagzaamheid in het godsdienftige is hier echter
niet zoo algemeen en onbeperkt, als menigeen zich verbeeldt.
Uit de befchrijving van het vieren van den zondag kan men
reeds afleiden , dat menfchen , die een' anderen rustdag heb
Israëlieten , genoodzaakt zijn , den Christelijken-ben,.v
of Amerikaanfchen zondag, althans voor het uitwendige,
mede te houden. Turken durven zich op liraat niet vertoonen ; ieder wendt zich met affchuw van hen af, en de lieve
jeugd werpt hen met Ilijk. Men wil deze onbetamelijke han
daarmede regtvaardigen, dat dezelve tegen de on--delwijz
derdanen van een' despoot is gerigt ; maar dit moest hen in
de oogen van den Amerikaan tot voorwerpen van deelneming
maken. Men haat hen, als vijanden der Christenheid.
Ook de katholieke eerdienst is aan zekere beperkingen onderworpen, ten opzigte van openbare procesfiën; doch de
veld- en firaat- preken en de zoogenaamde werket der Methodisten worden met alle derzelver belagchelijke en foms
ergerlijke overdrijvingen toegelaten. Eene menigte nieuws
vindt er een zeer gezocht fchouwfpel in. Aanmer--giern
kelijke reizen worden ondernomen , om zulk eene nachtelijke
camp-meeting bij te wonen, Ik voor mij begrijp niet , hoe
moeders hare dochters derwaarts kunnen geleiden; en ik ver
mij ten hoogste , dat een man , wien de eer van zijn-wonder
huis geene onverfchillige zaak is , zich bij deze fekte kan
voegen, als hij vrouw en dochters heeft. I-let tot fland brengen van het werk, zoo als het in de taal dier geestdrijvers
wordt genoemd, gefchiedt op eerie zeer ergerlijke wijze,
offchoon daarmede eigenlijk gemeend is het aanfchouwelijk
worden ,'an de hel, dat door een verfchrikkelijk gehuil zich
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openbaart, en de geestelijke verbinding met den Ferlosfer,,
welke door een dof zuchten en flenen bij het jeugdige gedeelte des vrouwelijken geflachts kennelijk wordt.
Allerlei dweeperij gaat hier in zwang, en wordt foms een niet
onvoordeelig artikel van fpeculatie. Predikers van onderfcheidene belijdenisfen huren gebouwen, en laten deze in den
vorm van kerken of tempels inrigten. Door het verhuren
der zitplaatfen maken de ondernemers eene goede rekening;
een gezin van vijf perfonen betaalt 80 tot 100 dollars. Maar
de banken zijn ook keurig bearbeid, van goede kusfens voorzien, en worden zeer wel onderhouden. Men zorgt steeds
voor het meestmogelijke gemak. In de ledige ruimte tusfchen de banken wordt niemand toegelaten. De kerkgemeenten kiezen eenige leden uit haar midden tot oppasfers, en
deze perfonen handhaven eene ftrenge orde. Eene flevig gevlochten garde is hun ambtsteeken. Eerst hield ik dit werktuig voor een' vliegenwaaijer , en meende, hoe ongewoon
mij deze aardigheid ook voorkwam, dat men daarmede de
vrouwen wilde beveiligen voor den aanval van lastige infekten; doch men behoeft niet lang in de kerk te zijn, om te
vernemen, waartoe dat wapen moet dienen.
Treedt een onbekende in het heiligdom, zoo doet hij naauwelijks eenige fchreden , of hij gevoelt reeds een' niet zeer
zachten flag op den fchouder. Hij ziet om, en aan elke
zijde van hem ílaat een oppasfer met omhoog gehoudene
garde. De beide Gentlemen befchouwen den vreemdeling
van het hoofd tot de voeten , en onderzoeken met erntligen
blik zijn gewaad , om daaruit tot zijne vermoedelijke bezitting te befluiten, en hem eene plaats overeenkomilig zijn
vermogen aan te wijzen. Bij een tweede of althans bij een
dende bezoek wordt te kennen gegeven, dat men eene bank
moet huren. Is het een oenig perfoon, zoo kan hij gelegen
zoeken , om bij eene familie in te huren. Op deze-heid
wijze wordt de kleederrang niet verbroken, en de rijke komt
geenszins in aanraking met het geringe volk, hetwelk buiten
mag finan en de kerk omfngelt.
In de Roomfche kerken vooral gebruikt men weinig infchikkelijkheid. Treedt er iemand binnen, die geene plaats
gehuurd heeft , zoo wordt hem terflond de deur gewezen ;
of heeft hij , onkundig van de beflaande verordeningen ,
ongemerkt zich nedergezet , zoo wordt hij , zonder omllandigheden, weggejaagd. Men wil, dat huishoudelijke belan-
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gen zoodanige maatregelen noodzakelijk maken; dezelve ítrijden echter tegen den geest des Christendoms, en maken een'
onaangenamen indruk op den reiziger, die of uit godsdienftigheid of uit nieuwsgierigheid eene kerk bezoekt.
Deze middelen zijn echter niet altijd voldoende , om eene
gemeente of vergadering (congregation) bijeen te houden.
Wanneer de ondernemers hunne rekening er niet bij vinden,
geeft men de zaak op , en het gebouw wordt tot een ander
doeleinde verhuurd. Wat heden eene katholieke kerk is, was
misfchien het vorige jaar eene Synagoge, en zal welligt een
jaar later eene Protestantfche kerk of een Presbyteriaansch
bedehuis zijn. Het gebeurt ook wel, dat hetzelve tot wereldlijk gebruik terugkeert en tot eene danszaal of tot akademifche
voorlezingen verhuurd wordt; gelijk dit onlangs het geval
was met een bedehuis van de Pietisten, waarin eene jonge,
fchoone, deïstifche Lady uit Masfachufetts, zich boven de
gewone begrippen van welvoegelijkheid verheffende, voor de
in menigte toeflroomende jonge heeren van New-York wijs
voorlezingen hield. Het was eene naäping van Me.-geri
vrouw V O N K R Ü D E N E R, in Ppikuristifchen ílijl. Doch
zulks duurde niet lang. De Lady moest weldra plaats ma.
ken voor eenen goochelaar; en thans dient het gebouw tot
verkoopingen. Waarfchijnlijk zal hetzelve in deze hoedanigheid
het langst gebruikt worden, daar veilingen hier, het ganfche
jaar door, lieden van hoogeren en lageren fand bezig houden.
Ieder, die er lust toe heeft, kan openbare verkoopingen
houden; maar wil hij iets ce doen hebben, zoo moet hij —
dit is een noodzakelijk vereischte — een potfemaker, een
hansworst zijn. De 4nzerikanen lagchen wel niet ligt, maar
hooren toch gaarne iets, dat gefchikt is, om gelach te ver
overige eigenfchappen des houders van verkoo--wekn.D
pingen komen met die van een Aynerikaansch koopman in
het algemeen overeen. Ongemeen groot is de hoeveelheid
van koopwaren, die jaarlijks naar New-York gevoerd, en, met
geringe uitzondering, hier verkocht, of liever weggemaakt
en voor een' fpotprijs afgezet worden. In ééne maand komt
er foms meer aan, dan de Vereenigde Staten in tien jaren
noodig hebben. Niemand verbeelde zich, één artikel te kunnen bedenken, waarvan hier geen overvloed is. In New-York
alleen zijn meer fchoenen , dan in Parijs , meer mans- en
vrouwe -kleederen, dan in Londen, meer porfelein, dan te
Sevres, Meisfen en Weenen, meer fnuisterijen, dan in Duitich-
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land, meer edelgeleenten en kostbaarheden, dan in Frankrijk,
meer glaswerk, dan in Bohemen , meer fnijwerk, dan ergens in
Europa — maar koopers ontbreken. Behalve de handelaars
in het groot, komen te New-Tork alleen in ééne week dik
tien- tot vijftien-, ja zelfs twintig-duizend landverhui--wijls
zers aan. In de hoop, om de reiskosten hiermede te dekken , voeren deze lieden gewoonlijk fabrijkgoederen aan,
waarop zij veel meenen te winnen, omdat dezelve in Amerika niet vervaardigd worden. Hoe verwonderen zich deze
bedrogene lieden , wanneer zij de aangevoerde waren beneden inkoopsprijs bij openbare veiling zien weggaan ! -- Hier
hebben zich maatfchappijen gevormd, welke de Franfche zij den floffen opkoopen, naar Frankrijk terugbrengen, en daar
met aanmerkelijke winst weder verkoopen.
(Het vervolg hierna.)

DE SNEEUWOOGST VAN NAPELS.

(Vervolg van bl. 667.)

Van overoude tijden was de fneeuwhandel , gelijk die van
het zout, den tabak enz. , door het ganfche Koningrijk Napels,
eene Gouvernements -monopolie. De Koning is gewoon, den.
zelven aan een gezelfchap te verpachten, hetwelk verfcheidene duizend dukaten 's jaars voor het privilegie betaalt, en
daarenboven gehouden is , de fneeuw tot een' vasten, onveranderlijken prijs te verkoopen , en in eene zware boete
wordt beilagen , wanneer het de fiad onvoorzien laat van
eene genoegzame hoeveelheid voor de behoefte. Het Gouvernement, de dwaasheid begaan hebbende van in dezen of
eenigen anderen handelstak zich te mengen , toont voor 't
minst wijsheid in deze geflrengheid; want maar weinig zaken
zouden het volk zoo ligt tot opíland aanzetten, dan duurte
der fneeuw in de hondsdagen. De Dogana della Neva wordt
verpacht, en brengt eene aanzienlijke fom op.
Van de bergen fneeuw , dagelijks te Napels aangebragt ,
gaat een deel naar bijzondere huisgezinnen , welke dezelve
bij hunne maaltijden gebruiken; een ander deel naar de koffijhuizen en forbetwinkels, waar het in forbet, limonade, ijs
enz. wordt gebezigd; en een groot deel naar rondloopende
verkoopers van mindere foort van gelati , alsmede naar plaat
daarmede den eenvoudigen drank-felijkwatrvops,de
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verkoelen, welken zij op den hoek van fehier elke praat
aan de voorbijgangers uitventen. In het huifelijk gebruik
dient dezelve niet alleen tot het verkoelen van den wijn ,
maar wordt op tafel gezet in eene kom, waaruit elke gast
zich bedient van een fluk, om zijnen wijn toe te bereiden,
die altijd uit bokalen gedronken wordt. 't Is een flag, om
den mond der bokaal te vullen met een fluk fneeuw , en
daarna den wijn zachtjes op hetzelve te fchenken, dien als
't ware latende filtreren door de fneeuw in het glas. Dus
wordt het groote vraagfluk, een ijskoude drank, ten genoegen des drinkers opgelost; en het is voor hem eenverrukkelijk gezigt, wanneer de capri rosfo, of .eenige andere roodkleurige wijn, wordt gegoten op de glinfterende bevrozen

fneeuw.
De koffijhuizen, die zeer talrijk zijn, verkoopen bijkans
alle, gedurende den zomer, limonade en ijs. Van acht ure
des morgens tot vijf ure des namiddags bepaalt zich de verkoop meest tot forbet en limonade; maar des avonds begint
het groote vertier van gelati, hetwelk, in een' welbeklanten
winkel, niet ophoudt tot na middernacht. De aanzienlijken
houden voor deze winkels fill, en nemen de waar in hunne
rijtuigen mede, of gaan ook wel in de winkels, die altijd
openflaan. De Napolitanen en Sicilianen zijn de beste ijs.
makers van de wereld; met hen zijn de Parijzenaars te dezen niet te vergelijken , en de Engelfchen nog veel minder.
De verfcheidenheid in benamingen en hoedanigheden van
hunne gelati is fchier eindeloos. Tot het maken van goed
ijs is goede fuiker onmisbaar ; en het was eene bittere grief
voor deze handelaars, gedurende E U ON APART E's vastelandsfystema, de toevlugt te moeten nemen tot honig, of fuiker,
door Franfche fcheikundigen getrokken uit biet en wortelen ,
in (lede van LPestindifche. Vóór eenige jaren woonde een
groot forbet- handelaar aan het boveneinde der Toledo-ftraat;
hij was een oud man , die onderfcheidene omwentelingen
en ontelbare flaatkundige veranderingen had beleefd , maar
Hechts twee gedenkwaardige kende — de Milanefche en Berlijnfche dekreten, die den invoer der fuiker verboden en
(echt ijs maakten, en de val van NAPOLEON, die de opheffing derzelven ten gevolge had, den handel bevrijdde en
goed ijs bezorgde.
Terwijl deze winkels de vermogenden voorzien, worden
de mindere klasfen door de rondloopende verkoopers voor-
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zien. Elken zomeravond drijven deze luidruchtig welfprekende
redenaars hunne zaken op het lange hoofd, aan de haven zelve
en op andere volkrijke plaatfen. Hunne waren zijn wel niet zoo
goed, maar ze zijn veel goedkooper, en —ze zijn toch altijd
koud. Voor drie, vier of vijf grains kan de zeeman, de
visfcher, de dornige voerman, elke werkman het fummum
bonum (hoogfle goed) — een groote hap kouds en zoets —
verkrijgen. Op kerkfeest -avonden en die van heilige dagen
is die handel inderdaad verbazend , en alsdan zwerven de
verkoopers door al de drokke voorfleden der flad , wedijverende, in oorverdoovend gefchreeuw, met uitventers van watermeloenen en andere lekkernijen.
Maar het betendigite en nuttigfte verbruik van fneeuw
wordt gemaakt door de gezetene waterverkoopers (acquaioli.) De winkel, of, zoo men wil, het handelshuis, van
deze klasfe van kooplieden levert een zonderling en fchilderachtig vertoon op. Aan eene hooge tafel , of bank, zijn
ter wederzijden twee regtflandige houten kolommen, tusfchen welke , doorgaans aan beide kanten , een watervat is
opgehangen , draaijende en flingerende om eene ijzeren fpil.
Deze kolommen worden van boven vereenigd door een'
dwarsbalk, en eene grillig geordonneerde kroonlijst voltooit den houten winkel buiten deur, die ongeveer vijf voet
lang, vier breed en twaalf hoog is, tot aan den top der
kroonlijst. Dezelve is gemeenlijk geplaatst op den hoek
eener flraat, en altijd tegen den muur, even ruimte genoeg
overlatende tot flandplaats voor den.verkooper. Alles is met
de vrolijkile kleuren befchilderd, en dikwijls met ruw fnij_
werk en verguldfel en met vlaggen en paauwenvederen ver
terwijl aan de kroonlijst en de kolommen drinkglazen-fierd;
van allerlei grootte en gedaante hangen, en ander glaswerk,
flesfehen, flacons , oranjeäppelen en limoenen, in de beval
wanorde, over de tafel verfpreid liggen. Achter deze-lige
rommelzo, en doorgaans als tegen den muur geplakt, flaat
op eene knik de bedienaar des tempels, met eene witte of
roode flaapmuts op het hoofd, eene roode fjerp rondom de
lenden, geheel ontblooten hals, nek en armen, en in zijne
regterhand een geweldig paar ijzeren tangen, groot en f}erk
genoeg om eenen Kammout de tanden uit te breken , maar
door hem alleen gebezigd, om het fap van zijne oranjeäppelen en limoenen in de glazen der dornige voorbijgangers uit
te perfen.

710

DE SNEEUIVOOGST VAN NAPELS.

De ílingerende watervaten zijn aan het eene einde gefloten
met eene zeer groote kurken flop, waarin een breed fpondgat voor den doorgang van fneeuwbrokken, en eene kleine
opening voor het uitlaten van het verkoelde water. Als de
fneeuw er in gedaan is, fchudt de man het vat, tot dat dezelve gedeeltelijk in het water is opgelost, dit telkens een of tweemaal herhalende, als hij er een glas uittapt. Een
vol glas, verrukkelijk koud, terwijl het fchuim aan de binnen- en buitenzijde van het glas flaat, even als dauw, kost
nagenoeg een cent; — voor tweemaal zoo veel wordt er een
limoen of oraujeäppel in uitgeperst, of eenige droppels fambuco bijgedaan. Dit laatfie, een blaauwachtig wit, naar melk
gelijkend likeur, wordt bereid. uit vlierbloemen, hebbende
een' bijzonderen, maar niet onaangenamen fmaak, wanneer
hetzelve met ijswater vermengd is. Het verbruik van dit
likeur in diervoege is zeer groot. Dubbele glazen van een
en ander, tot dubbelen prijs, zijn mede voorhanden. Ruin,
brandewijn en alle ílerke dranken zijn geheel uitgefloten van
het heiligdom des waterältaars. Vreemdelingen flaan verbaasd bij het zien, dat de Napolitanen, op het heetst van
den dag, en wanneer zij , door werken of wandelen in den
brandenden zonnefchijn, geheel verhit zijn, voor een' dezer
tempels ílilftaande, zonder eenigen hinder, een groot glas ijs
teug ledigen. Maar zij doen zulks dagelijks -wateriné,
en, in het heetfie we@r, verfcheidene malen in den loop van
den dag. Wij gelooven zelfs , dat weinig vreemdelingen ,
zonder zich daaraan te gewennen, te Napels lang gezond
kunnen leven. In de drokife wijken der flail hebben de waterverkoopers een' onophoudelijken toeloop, wordende hunne
winkels, op zekere uren van den dag, behendig omringd
van onverduldige kalanten , die de glazen fpoediger legen ,
dan de koopman ze kan vullen.
Dit alles is desgelijks op Sicilië van toepasfing. Het
groote fneeuwpakhuis voor Sicilië is de berg Etna, en de
Engelfchen zoo wel, als de ingezetenen van Malta, ontleenen mede hunnen voorraad van de holen en de toppen
van dien volkaan.
TALLEYRAND.
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mfireeks dezen tijd begonnen N A P 0 L E 0 N'S overwinnin-
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gen in Italië. Hij dwong den vrede van Campo-Formic af.
n fchreef hem zeer vleijende brieven. In 1786
had B O N A P A R T E, nameloos , eene prijsvraag bij de Akademie van Lyon voldoende beantwoord. De flimme Minister,
die daarvan wist, liet alle de papieren der Akademie doorzoeken, tot dat hij den jongen Veldheer zijne oplettendheid
bewijzen en de Verhandeling aanbieden kon. Doch, tot
groote ergernis van den Minister, wierp de Veldheer dezelve
op het vuur.
Aan den klaauw kende T A L LE Y R A N D den leeuw. Toen
het Directoire den terugkeerenden overwinnaar op eene zeer
fchitterende wijze ontving, hield Abt MA tr RI C E eene hoog
redevoering , die eenigermate den 18 Brumaire reeds-draven
voorfpelde.
Om dezen tijd verfpreidde zich algemeen het gerucht, dat
TALLEYRAND zijn werk door een' ander liet opflellen —
dat hij wel fchranderheid, maar geene kennis had. Hij hield
zich , alsof hij van dat alles niets bemerkte.
In 1798 reed hij op één' dag tien malen naar B 0 NAP A R T E, om hem te bewegen, dat hij het jaarfeest der onthoofding van L 0 D E W Ij K XVI mogt komen bijwonen. B o.
N A P A R T E wilde geenszins het dooden van een braaf man
helpen vieren. De gewezen Abt beflormde hem met allerlei kunstgrepen en fpitsvindigheden, zoodat BONAPART E
eindelijk wel moest befluiten, daar geen ander Generaal terugbleef.
In 18I5 was T AL LE Y R A ND de eerfte , die te T'Veenee
den voorflag deed tot zoenplegtigheden voor denzelfden 21
Januarij.
Toen B ON A P A R T E in Egypte was , werd het openbaar
misnoegen tegen T AL L ET RAND fteeds grooter, en hij zag
zich genoodzaakt, den 18 Mesfidor, zijne portefeuille neder te leggen. Toen hij zich niet langer flaande kon houden, liet hij ook het Directoire varen, en floot zich ten
naauwfie aan de familie B O N A P A R T E. Hij was nu dage
te Malmaifon bij J0SEPHINE BONAPARTE, waar-lijks
alle misnoegden zich verzamelden. Hij fchreef dikwerf en
dringend aan BONAPARTE.
Den 17 l/endémiaire van het jaar 8 betrad de Veldheer het
eerst weder Franfcken bodem bij Frejus; den 24(ten was
T A L L KY R A ND reed dagelijks naar hem toe,
hij te Parijs
en verhaastte met ijver het plan tot den val van het DirecTAL L E Y R A N
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toire op den 18 Brumaire (10 Nov.1799). B O N A P AR T E deed
de zaal der Vijfhonderd door Granadiers ruimen — hij was
Eerfle Conful , en TALLEYRAND den 4 Nivofe (24 Dec.)
weder Minister van Buitenlandfche Zaken.
Mevrouw V A N S T A EL werd thans geheel vergeten , en
de fchoone Madame G R A N DT fpeelde nu eene fchitterende
rol. Als men TALLEYRAND vroeg, wat hij met eene vrouw
wilde, die niet geestrijk was , antwoordde hij: „ Ik bemin
haar, om uit te rusten."
Mevrouw V A N s T A E L vroeg hem eens op eene flekende
wijze, wat hij doen zoude, wanneer zij en Madame GRAND T
te gelijk in het water vielen. Zijn antwoord was: „ Mevrouw! gij bezit zoo veel geest, dat gij uzelve uit elk gevaar
weet te redden; ik zou gevolgelijk Madame GRAND T helpen."
Het is merkwaardig, dat hij , bij zijnen lust om te fnappen , nooit eene lompheid beging — nooit te veel zeide. Hij
zat menigmaal zoo lang bij Madame G R A N D T op de fofa, dat
zij eens eene flaauwte voorwendde, om hem kwijt te worden.
Toen dat gebeurde, maakte TAL LE Y R AND een venfler
open, om frisfche licht in te laten; en wanneer zij nu , gebelgd, dat ook eene flaauwte niet hielp, opfprong, en hij dus
zag, waarom het te doen was, ging hij lagchend heen en
kwam den volgenden dag lagchend weder. Een groot ge
zijne bekwaamheid beftaat daarin, dat hij nooit-deltvan
iets kwalijk neemt. Hij weet van geen fijn eergevoel , en
hield hetzelve íleeds voor eene befpottelijke zelfmisleiding.
Thans fpeelde T A L L E Y R A N D weder den maitre d'esprit
te Malmaifon. Het Hof van den Conful, even als dat des
Konings te Yerfailles en als de falon van het Directoire, werd
vermaakt door zijne vernuftige gezegden. Bij j 0 S E P H I N E
was hij altijd zeer welkom ; zij had veel gelds noodig, en
de Conful was fpaarzaam. Zij maakte fchulden, en had den
moed niet , dit aan L o N A P A R T E te bekennen. T A L LE YR A ND deed het voor haar, en ontlaadde op zich de eerfle
verbolgenheid van den Conful.
Madame la Conatemporaine verhaalt vele galante dingen uit
dien tijd van T A L LE Y RAND ; onder anderen , dat hij eenmaal haar, uit loutere teederheid , de blonde lokken in wanorde gebragt en weder opgerold, en tot papillotten enkel
bankbriefjes genomen had. Menigeen zal echter, zoo niet
aan de teederheid, ten minde aan de kwistige milddadigheid
des Ministers twijfelen.
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Intusfchen liepen de omftandigheden meer en meer zoo,
NAPOLEON krijg voerde en TA I.LEYRAND telkens
den vrede floot, Beiden verftonden dat uitmuntend. Het ka
T A L LE Y R A N D's flagveld. Hij behoorde tot die-binetwas
uitflekende vernuften, aan welke de moed tot foute bedrijven ontbreekt — die echter wel iets bijzonder merkwaardigs
verrigten, maar het nooit tot eigenlijke grootheid brengen.
Hij moest naast een groot man flaan, en paste voortreffelijk

dat

bij NAP O LE 0 N. Nooit heeft hij iets gedaan, dewijl hij
een' innerlijken aandrang daartoe gevoelde, gelijk dit bij
groote mannen het geval is; maar hij diende zeer goed voor
helper en handlanger van een groot man. Dat toonde hij in
het jaar 9, door het fluiten van den vrede te Luneville.
N A LE O N was zeer met hem tevreden, en van dien
tijd af dagteekent het groot vermogen van hem en van zijnen frifeur. Hij had destijds alle fleutels van Europa in zijn
hoofd. Hij zag de beurs regelmatig dalen en rijzen , als eb
en vloed. Hij wist daarvan partij te trekken, en zijn frifeur,
die onder het poederen van zijn haar hem had hooren mom.
pelen : koopen, verkoopen , was zijn echo. Zij fpeculeerden
beide voortreffelijk.
N A P O L E O N keurde dat af,, en fprak eens tot hem:
„Men heeft mij berigt, dat gij rijk, zeer rijk zijt, Monfreur!
en dat het geld van de beurs u toegevloeid is. Gij hebt in

de papieren gefpeculeerd." T A L L E Y R A N D zag hem ernflig
aan, en zeide: „ Slechts eenmaal." — „ Hoe !" — „ Ik
heb des avonds vóór den 18 Brumaire gekocht, en den vol
dag weder verkocht." N A P O LE O N lachte.
-gend
T A L L E Y RAND gebruikte zijn geld en leefde als een Pacha. Aan LODEw]jR VAN BOURBON, Prins van Parma,
die door den vrede van Luneville Koning van Hetrurié was
geworden, gaf hij te Neuilly een feest, waarop hij geheel
Florence te voorfchijn riep; men zat op het plein voor het
paleis Pitti, en in den tuin zongen en danflen Toskanerinnen.
Hij had en behield een' onoverwinnelijken afkeer van den
geestelijken fand. Toen NAP 0 LEON, om gemakkelijker te
regeren, het Christendom (Katholicisme) weder invoerde,
wilde hij T A L L E Y R A N D tot Kardinaal laten verheffen , en
hem aan het hoofd der Franfche Geestelijkheid fellen. Ten
flerkfle verzette hij zich daartegen. Men weet , dat hij nooit
de verwisfeling van kleed fchuwde ; maar het geestelijk ge
destijds een vervaarlijk fpook in zijne oogen te-wadfchen
Yy
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zijn. Eens Zat TA L L E Y R A N D aan tafel diep in gedachten —
een uit het gezelfchap uitte in den loop des gefpreks de woorden : „ Hij is een rare fnaak , een gehuwd priester." T A
I. E Y R A N D, eensklaps uit zijne mijmering gewekt, grijpt een'
lepel, zet dien in den fchotel, en vraagt, op een' dreigenden
toon , den fpreker : „ Mijnheer ! wilt gij fpinazie ?"
NAPOLEON liet den over TALLEYRAND uitgefproken kerkelijken ban opheffen, en noodzaakte hem, Madame
G R A N D T te huwen. Hij deed dit met tegenzin, en was er
zeer misnoegd over, dat zijne vrouw naauwelijks eenmaal aan
het Hof mogt verfchijnen. N A P o L E 0 N hield haar voor zeer
fchoon , maar voor onnoozel en uitermate onwetend. Sprak
men van de fchranderheid van TALLEYRAND , zoo werd
er tevens van de domheid zijner vrouw gefproken. D EN O N,
(Ie bekoemde reiziger, die Egypte doorreisd had , zou eens bij
T A L L E Y R AND fpijzen. Deze gaf vooraf aan zijne vrouw
te kennen , dat zij de werken van DEN 0 N behoorde in te
zien, om hein de eene of andere vraag te kunnen doen. Doch
TALLEYRAND leest, bij vergisfing, Robinfon Crufoé,
Mevrouw TAL
en vraagt nu den Heer D EN ON naar zijne fchipbreuk en
hoe zijn getrouwe V RIJD A G voer! — Bij eene andere gelegen
werd van een nieuw I rafwetboek gefproken, en wel van-heid
de bepaling, dat de man, die zijne vrouw met eenen boeleer
betrapt, het regt heeft, om beiden te dooden. Toen zeide-der
Mevrouw T AL LE Y ät A ND: „ Zulke wetten worden door
menfchen gemaakt, welke niet de minfle opvoeding hebben."
Destijds gelukte T AL LE Y R AND een meestertuk; hij floot
te 4miens den vrede met Engeland, en fleeg hierdoor op
het hoogfle in gunst bij N A P O L E o N. Te vergeefs poogde
r o u c n í , zijn mededinger, hem den voet te ligten. Zelfs de
fchandelijke gebeurtenis, dat de Hertog VA N EN G H t EN dood
werd, deed hem geen nadeel. Men legt namelijk-gefchotn
hem ten laste, dat hij de meeste fchuld daarbij had, dewijl
hij eenen brief van dien Prins aan B O N A P A R T E twee dagen
onder zich hield. Intusfchen was dat geval den Eerflen Conful misfchien niet zoo onaangenaam , als hij voorgaf. Hij
noemde die daad een misdrijf, hetwelk geen nut aanbragt; en
r o u c a á zeide, in zijne fchaamtelooze onzedelijkheid: „ Het
is meer, dan een misdrijf; het is een misfag." Wat NAP oL E o N later op St. Helena daarover zeide, toen hij voor Europa zijne Mémoires in de pen gaf, moet men niet zoo letterlijk nemen. Buiten twijfel had echter ook TALLEYRAND
een goed deel van dienstvaardige fchuld daarbij.
,
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BONAPARTE werd In 1804 Keizer NAPOLEON. De
Republiek hield op, en hare rekening was gefloten. TAL L E YR A N D moest thans zijne oude herinneringen uit V®rfailles
verlevendigen, de zaken aan het Keizerlijk Hof helpen rege.
len, en Keizerlijk vernuft doen fchitteren. N A POLE ON
had het Legioen van Eer ingefteld , en T A L L EYE A N D ver
groote lint daarvan. Intusfchen hond hij ook op-kreght
een' goeden voet met alle de overige Vorflen, en de Koning
van Pruisfen gaf hem ten zelfden jare de ridderorde van den
Zwarten Adelaar. N A P O L E O N gebruikte hem nu als eene
fchrijfpen; overal moest hij bij hem zijn.
TALLEYRAND vergezelde NAPOLEON in het leger van
Boulogne. Hij foot, na den flag van Austerlitz, den Presburger vrede, en hielp in 1806 L O DE W IJ K B O N A P AR 7 E
Koning van Holland maken. Eene maand later fchonk de Keizer heul het Vorfiendom Benevento. Hij had nu zijne fortuin
gemaakt. C H A R L ES M A U R I CE was des Keizers regier•
hand en Duc de Benevent.
De oorlog met Pruisfen brak los, en TALLEYRAND
trok met het leger tot Warfchau , arbeidde menigmaal des
nachts met den Keizer, en floot eindelijk ook weder den
vrede van Tilfit. Deze was de laatíle. C H A M P AG N Y werd
thans Minister van Buitenlandfche Zaken, en TAL L E Y R AND
Vice- Grootkiezer, die toegang tot alle raadsvergaderingen had.
De redenen van zijn terugtreden zijn niet zoo geheel duidelijk — men fchijnt hier aan een' middelding (justemilieu) tusfchen genade en ongenade des Keizers te moeten denken.
TALLEY RAND had vele onbefcheidenheden begaan en zich
vijanden gemaakt. Ten nadeele van verfcheidene Regeringen ,
fpeelde hij zoo verfchrikkelijk aan de beurs , dat eenige Duit
fche Vorften belangrijke bezwaren tegen hem bij den Keizer
inbragten. Hij was vermetel en flout geworden. Evenwel kon
of wilde NAP 0 LE 0 N hem niet geheel misfen. Hij woonde dus
ook het Congres te Erfurt bij. Later moet hij aan den Keizer
van Rusland gezegd hebben, dat N A P 0 L E 0 N achter zijnen
rug den fpot met hem dreef.
Het is opmerkelijk, dat hij reeds van nu af, namelijk in
den jare 1808, zich van N A PO L E O N begint af te wenden,
en zeer bedektelijk in een royalistisch Comité te treden. En
N A P O LE O N had nog niet eens het toppunt van zijne groot
bereikt. TAL LE Y R A ND verzoende zelfs met F 0 U--heid
C H á , en zij begonnen beide met Engeland tot den val van
Yv 2
-

716

TALLF.S P. AND.

NAPOLEON zaam te fpannen. Destijds fprongen verfchei dene aanzienlijke handelshuizen. T A L LE. Y R A N D verloor bijna zijn ganfche vermogen, en N A P O L E O N moest hem te
hulp komen. Daar ontflond echter niet weder vriendfchap
tusfchen beiden; en toen de Keizer naar Rusland ging, fprak
MAU R ICE de merkwaardige woorden: „ Dat is het begin
van het einde." Toen de eerlie ongunflige berigten uit het
leger kwamen, khoopte hij betrekkingen met L 0 D E W u K XVIII
aan. N A P O L E ON kwam op het fpoor. Dit gaf aanleiding
tot zeer ernilige tooneelen. Men zou T A L L E Y R AND in
hechtenis nemen ; maar hij werd naar zijn landgoed verbannen, en de Keizer zeide, met een' verfchrikkelijken blik, tot
hem: „ Zoo ik gevaarlijk krank mogt worden, zult gij voor
mij lerven. " Maar CHARLES MAURICE gaf met bedaard
te kennen , dat hij zoodanige vermaning niet behoefde -heid ,
om den Hemel te fmeeken om verlenging des Keizerlijken levens. Flij ontkwam het gevaar, zocht op nieuw in gunst te
geraken , onderhandelde intusfchen ijveriger met L OD E W u K
XVIII , ontfnapte drie, vier malen aan de wilde uitbaríling
des toorns van N A POL EON , die hein wilde laten gevangen
nemen. Hij evenwel onderhandelde met het Congres te Chatilion , wist de Keizerin en den Koning van Rome uit Parijs te
verwijderen, verzocht den Keizer van Rusland om bij hem
af te flappen, en fprak met gloeijenden ijver voor de herftelling van de wettige Regering der a o u R B 0 N S.
De troepen der Verbondene Mogendheden waren in Par f s — T A L LE Y RAND fcheen de eerfle man van Frankrijk
te zijn. Den 31 Maart, des avonds ten 6 ure, flapte Keizer
ALEXANDER bij hem af,, en nog denzelfden avond had
T A L L E Y R A ND het befluit tot de terugkeering der B 0 U RB o N s doorgedreven. Franfche Koningsgezinden zeiden toen
van NAP 0 L E ON: „ Hij is een dood ligchaam , alleen met
dit onderfcheid , dat hij nog niet riekt."
T A L LE Y R A N D Pielde eene voorloopige Regering aan, en
zichzelven aan het hoofd. Toen L 0 DE W Ij K XVIII kwam ,
werd hij weder Minister van Buitenlandfche Zaken, gelijk
hij onder het Directoire en onder N A P 0 L E 0 N geweest was.
Hierin bleef hij zichzelven dus gelijk.
Te IVeenen, op het Congres, bevond hij zich juist op zijne
regte plants , toen het berigt kwam , dat N A P 0 LE 0 N bij
Frejus geland was. Dit verfchrikte hem doodelijk; hij floeg
de handen boven het hoofd zamen, en riep bij herhaling:

TALLEYRAND. 717

„ Alles is verloren! alles Is verloren !" want hij kende de
houdbaarheid van zijn Bourbonsch Huis het beste. — Hier
en bij vele andere gelegenheden ziet men duidelijk , dat
C H AR L ES MAU R I c z eigenlijk nooit boven de omtlandigheden zich wist te verheffen, maar dat hij integendeel, als
een perfoon van den tweeden rang, zich op eene gefchikte
wijze door dezelve liet medevoeren; hij verffond de kunst,
om van den loop der gebeurtenisfen partij te trekken , niet
om dezelve te fcheppen en te dwingen. Men treft in zijn
leven meermalen oogenblikken, waarbij men verbaasd uitroept: „ Hij is toch niets anders dan een film intriguant ,
dien het geluk diende." T A L LE Y R AND vertoonde zich nooit
kleiner, dan toen N A P O LE O N de honderd dagen aanving:
deze ontwikkelde alle zijne groote, gene alle zijne kleine
middelen.
Maar honderd dagen duren niet lang. De Verbondene Mogendheden hadden weder Parijs bemagtigd , en T A L L E YR A N D wendde weder alles aan, om de Tuileriën voor L oD E w IJ R XVIII te veroveren. Dit gelukte hem thans niet
zoo gemakkelijk, als de eerie maal. Men had den volksgeest opgemerkt. A LEXANDER was niet goed te fpreken.
Ook van TALLE Y RAND wendde hij zich af.
CHARLES MAURICE drong wel nog eenmaal door,
werd ook nog eenmaal Minister van Buitenlandfche Zaken;
maar de Koningsgezinde partij gebruikte hem flechts, om de
kastanjes uit de heete asch te halen. LODEWIJK XVIII
LE heeft tot nu toe goede kaarten
zeide: „ T ALYRAND
gehad, maar ik heb troef voor hem bewaard," en hij ontnam hem de portefeuille.
Nu had hij weder tijd, om over de n 0 U RB ON s na te
denken en zijne geestigheid te toonen. Aan zekere vrouw,
die mede uitgeweken was geweest en thans met het Royalismus van LODEWIJK XVIII niet tevreden fcheen, betuigde
hij : „ Mevrouw ! L 0 DE w IJ a XVIII is geen Royalist. L o D E W IJ K XVIII is te Gent geweest , 'en gereed, om weder
derwaarts te vertrekken."
De Hertog D E RICH E LIEU, die vroeger eenigen tijd
Gouverneur te 0desja was geweest, werd zijn opvolger.
Men vroeg hem, wat hij van dezen nieuwen Minister dacht,
en C H AR. L L S MA U R I CE antwoordde daarop met een ern.
ftig gelaat: „ Ik geloof, dat hij in Europa de man is, die
de Krim het beste kent."
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Hij had geene kinderen bij zijne vrouw,, Madame G R A N DT.
Hij liet dus zijn Pairfchap en titel van Vorst op zijnen broeder overdragen, en begaf zich, om uit te rusten, naar zijn
buitengoed Valenfay. Op de reis derwaarts wierp de voer
om, en dat aan eene helling van 13 voet hoogte -manhe ;
maar aan eenen diplomaat, van wien het lot van Europa af
kan een voerman niets Ichaden.
-hangt,
Daar hij in de eerde twintig jaren flerk voor de vrijheid der
drukpers had geijverd, en in 1823 zich ten flerkfle tegen de tusfchenkomst in de zaken van Spanje verklaarde, wilde L o D Ewux XVIII hem zelfs verbannen, en zeide onder anderen tot
hem: „ Ik wensch u eene goede reis ; ik heb gehoord, dat gij
naar het land wilt gaan." — „ Neen , Sire !" was het antwoord, „ behalve wanneer uwe Majesteit eerie reis naar
Fontainebleau wilde doen; in welk geval ik om de gunst zou
fineeken , om van de partij te mogen zijn." Den volgenden dag
werd nagenoeg hetzelfde antwoord op dezelfde vraag gegeven.
L O D E w t K had den moed niet, zich duidelijker uit te
drukken. Eindelijk, op den derden dag, vroeg hij hem:
„ Hoe ver is Parijs van Valenray ?" — „ Op mijn woord
van eer, Sire! ik weet het niet juist; maar het moet ten
minfle tweemaal zoo ver zijn , als van Parijs naar Gent."
Het veroorzaakte hem veel verdriet , dat hij niet meer regeren kon. „ De B o U RB ONS ," zeide hij eens in profetifchen geest , „ hebben mij ondankbaar behandeld ; het voorbeeld van het Directoire en van N A P O LE ON heeft hun
niet tot leering geflrekt. Welaan , zij zullen ook vallen. In
mij is iets, dat dengenen , die mij veronachtzamen, ongeluk aanbrengt."
In Julij 1830 werd zijne voorzegging vervuld. De n o u Rs o N s vielen. Reeds in September was T A L L E Y RAN D als
gelastigde Van L ODE WIJ K P H I L I P S in Londen , of, met
andere woorden, hij was weder Minister van Buitenlandfche
Zaken. Deze post fchijnt hem te behooren. Gelijk de naam
van Keizer NAP 0 LEON past, zoo moet men T A L L KYIt A N D den Minister van Buitenlandfche Zaken noemen. (*)
(*) Wij voegen aan deze fchets nog de haar allezins bevestigende karakterteekening toe, ontleend aan BE N JA M I N C o NSTA NT:

„ Het karakter des Heeren T A L LE Y R A N D heeft zijne
n rigting van deszelfs voeten ontvangen. Naardien hij hinkte,
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„ beftemden hem zijne ouders voor den geestelijken Rand,
„ en zijnen broeder tot toekomftigen ftamhonder der familie.
„ Gekrenkt, maar zich in zijn noodlot fchikkende , omhing
„ TAL L E Y R A N D zich den Abbe-mantel, als eene wapen
wierp zich in de geestelijke loopbaan, om, op-„rusting,e
„ eene of andere wijze, door dezelve fortuin te maken. Tot
aan de Omwenteling had hij den naam van een' man van
„ vernuft en een gelukskind. Na zijne intrede in de Coníli„ tuérende Vergadering foot hij zich terflond aan de min„ fierheid des Adelftands , en nam plaats tusfchen s t i! Y as
en M I R A B E A U. Welligt meende hij het opregt; want
„ iedereen heeft het in eenig tijdperk zijns levens eenmaal
„ opregt gemeend. Bovendien kon men het te dier tijd eer
„ lijk meenen en daarbij zijne fortuin maken, dewijl begrip
en belang met elkander overeenkwamen. Om in gezegde
Vergadering te fchitteren, had hij moeten arbeiden; maar
T A L LEY R AND is van nature lui , doch bezit daarbij het
„ talent van groote Heeren , om anderen voor zich te la.
ten arbeiden. Ik ontmoette hem na zijnen terugkeer uit
„ Amerika. Hij bezat toen geen vermogen, fiond bij de Re„ gering in geen goed blaadje, en hinkte langs de ílraten van
„ het eerie falon naar het andere, om er zijne opwachting te
„ maken. Met dit al verbeidden eiken morgen veertig per„ fonen, in zijne zijkamer, zijne komst, en zijne verfehij„ ning onder hen geleek die van een' Vorst.
„ Hij had zich alleen uit eigenbelang bij de Omwenteling
„ gevoegd, en ílond verfleld , toen hij zag, dat het eindge„ volg derzelve zijne verbanning uit Frankrijk was. Toen
„ hij zich naar Engeland infcheepte, wierp hij nog een' blik
„ op de kust, welke hij verliet, en riep uit: Nooit zal men
mij ten tweeden male bewegen, eene Omwenteling voor an„ deren te maken! En hij heeft woord gehouden. Op eene
, hoogst onregtmatige wijze ook uit Engeland verdreven, begaf
hij zich naar Amerika, waar hij zich drie jaren lang ver.
„ veelde. Zijn medgezel in verbanning en ongeluk, desge„ gelijks lid der Conflituérende Vergadering, was de Mar„ kies nit B L A C 0 U S , een man van geest , maar een dolle
„ fpeler, die zich, na zijnen wederkeer naar Parijs, uit
„ verdriet in het leven en ergernis over zijne fchuldeifchers,
een' kogel door den kop joeg. T A L L E Y R A N D had tuet
„ hem en op zijnen arm leunende, dewijl hij niet alleen gaan
„ konde, alle Noord-.Imerikaanfche fieden doorgetrokken. Toen
-
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„ hij Minister geworden was , verzocht de Heer DEB L A„ c o u s, die op zijne uitnoodiging naar Frankrijk was terug
gekeerd, hem om een postje van 600 livres inkomen. TAL -„,, LEYRAND antwoordde hem niet, nam zijn bezoek niet
„ aan , en — B L AC o u s doorfchoot zich. Een hunner ge
vrienden, getroffen door dit voorval, zeide tot-„menza
» TALLEYRAND: Gij zijt oorzaak van BLACOUS' dood!
en deed hem deswege heftige verwijten. TALLEYRAND
„ hoorde hem zeer bedaard aan, terwijl hij tegen den
„ fchoorfleen leunde, en fprak toen geeuwende: firme
M BLACOUS!"
„ Nog in Amerika zijnde, vernam hij , dat Mevrouw VAN
STA E L naar Frankrijk was teruggekeerd, en gaf zijnen
,, vrienden den last, haar tot zijnen wederkeer geneigd te
„ maken. Dit viel niet moeijelijk ; immers Mevrouw v A N
» STA EI. is onder alle vrouwen die, welke het gereedfle is,
anderen dienst te doen. Zij deed dus aiwat in haar ver
mogen was voor TALLEYRAND; ten gevolge waarvan-„
,, cu É N I E R den verbannen' T A L LE Y R A ND in de Conven„ tie als eenen Aartsrepublikein, eenen eeuwigen vijand van
» het Koningfchap enz. fchilderde. De Conventie, die toen
met gelijke geestdrift hare vrienden verbande en hare vij,, anden terugriep, fiord aan T A L LEVE A ND den wederkeer
toe. Toen dit nu eenmaal plaats greep, moest hij Minister
worden, en ook voor dit doel diende Mevrouw v A N
„ $TAEL hem tot werktuig."
VERHAAL WEGENS EEN HUISGEZIN TEN TIJDE DER ZWARE
PESTZIEKTE TE LONDEN IN DEN JARE 1665.
eene gefchiedenis,
De Lezer verwachte in dit verhaal nochramp,
welke in 1665

noch eene befchrijving dezer ontzettende
het tiende deel der bevolking van Londen wegmaaide; maar alleen
een eenvoudig en naauwkeurig verflag van de bijzonderheden,
een gezin bejegend gedurende den ganfchen loop des verfchrikkelijktlen leeds. Men vertegenwoordige zich , te midden der
algemeene verwoesting, welke toen over Londen zweefde,
een huisgezin , dat , aan geen ander gevoel , dan dat van
zelfbehoud , gehoor gevende, zich afzondert , en zich omgeeft van de tot een uiterfle opgevoerde voorbehoedfels, die,
te dikwijls onnut bevonden, hier echter beveiligden voor eenen
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geefel, die niet te ontwijken of te ontkomen fcheen. De afzondering zelve, waarin de hoofdperfoon zich met de zijnen
plaatst; de overdaad , om mij zoo eens uit te drukken , der
door hem genomene voorzorgen; de zeldzame foort van egoismus, die al hare vrees, gelijk al hare genegenheid, als zamentrekt in den huifelijken kring; de door niets afgeleide bezorgdheid, in deze enge beperking heerfchende, — dit alles
doet het afgrijfelijke in den toehand van de bevolking der
ftad des te fterker uitkomen. Het bedoelde verhaal komt,
zonder naam des fchrijvers , in de bladen van dien tijd , op
deze onopgefmukte wijze, voor:
„ Een kruidenier in 't groot te Londen, wonende in de
City, Woodffreet (Cheapfide) heeft zich tegen de pest beveiligd door een aantal voorzorgen, der opteekeninge waardig.
Ik heb de bijzonderheden van hemzelven, en ga dezelve, als
door hem mij in de pen gegeven, hier mededeelen.
„ Het gezin beflond uit den koopman en zijne vrouw,
elk van hen tusfchen de 40 en 50 jaren oud, drie dochters, twee zoons, twee dienstmaagden en een winkelknaap.
De kruidenier had daarenboven een tweeden bediende ,
een' pakhuisknecht en jongen, welke hij nog eenigen tijd
in zijne dienst hield; maar, den geefel ziende naderen, zond
hij laatstgenoemden naar zijne ouders in Staford(hire terug,
fchonk aan den anderen het overige van zijn nog te ver
wat den eerstgemelden betreft, die niet-dienlo,
bij hem inwoonde, deze was een arm man, die zonder hem
geen heenkomen wist, maar die hem verder van dienst kon
zijn ; men kwam dus te zamen overeen, dat hij dagelijks, van 9
ure des morgens tot 6 ure des avonds, zich aan de winkeldeur zou bevinden, om des meesters bevelen te ontvangen, zijne boodfchappen te doen, en, in één woord, alwat
er te verrigten viel. De kruidenier deed zijne deur voorzien
van een met glas bekleed tralievenilertje, ten einde door het_
zelve onderfcheidene voorwerpen, naar vereisch of wensch,
te kunnen in- of uitlaten. Hij bevestigde vervolgens aan
het windas touw en blok , tot het ophalen en neérlaten
van pakketten; terwijl men langs dien weg ook de fpijs en
den drank voor den oppasfer, benevens alwat men hem wilde
doen toekomen, naar beneden liet.
De kruidenier, befloten hebbende zich met zijn gezin
op te fluiten, voorzag zich van allerlei voorraad, vastberaden, in geen geval hoegenaamd, de deur te openen. Niemand
,
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daar binnen had vrijheid, door de ramen op firaat te kijken,
of eenige opening te ontfluiten, behalve het dakveníler,
hetwelk de kruidenier bovendien deed bekleeden met eene
blikken plaat, uit vreeze dat de finettlof door de poren van
het hout mogt dringen. Telkens bij het openen droeg hij
zorg, om een laagje buskruid in brand te Heken, welks
rook , zich naar buiten een' uittogt banende, al de lucht
met zich voerde, welke zich omilreeks het dakveníier mogt
verzameld hebben, en dezelve niet in het vertrek deed drin
dan na ondergane zuivering door het ontvlamde kruid.-gen,
Zoo lang die damp aanhield, onderhield men zich met den
oppasfer; maar, zoodra dezelve begon te verminderen, ont.
flak men eene nieuwe hoeveelheid kruid.
„ In het eerst fond de koopman aan elk der huisgenooten een pond brood daags toe; maar, dewijl hij eene groote
hoeveelheid meel had opgedaan , verminderde hij welhaast
het rantfoen voor een zesde gedeelte, en Relde daarvoor
pannekoeken en ander gebak in plaats, naar welgevallen toe
te bereiden. Hij had desgelijks drieduizend pond befchuit
laten bakken en in vaten pakken, alsof ze werden ingefcheept;
gelijk dan ook de bakker werkelijk meende, dat dezelve be.
feind was voor de manfchap van een door den kruidenier
bevracht fchip; maar hij had dezelve eerst naar Queenhite,
en vervolgens naar zijn pakhuis doen overbrengen, alsof het
droogerijen waren. Zoo deed hij desgelijks met twintig vaten van het beste meel. Alvorens zich op te fluiten, had
hij in den fchoorfleen van eene der bovenkamers een' kleinen oven laten metfelen. Hij had zich reeds voorzien van
eene zekere hoeveelheid bier; maar, dewijl de Geneesheeren
aan allen, die hen raadpleegden, aanbevalen weinig te drin.
ken, om zich niet te verzwakken, had hij in zijnen kelder,
met de vereischte geneesmiddelen, eene goede hoeveelheid
wijn, brandewijn, alsmede van het nieuwe , dure likeur,
Eau de la Peste genaamd , opgedaan. Aldus welvoorzien van brood, meel, wijn, enz. enz. vervoegde hij zich
tot een' Hager van Rotherhite, (nog niemand was aan deze
zijde van den Theems aan de pest geftorven) en kocht van
hem drie osfen en twee varkens, welke hij liet 1lagten,
zouten en inkuipen; alles werd vervolgens te water vervoerd, vervolgens ontfcheept en overgeladen op eene kar,
welke den voorraad naar zijn pakhuis bragt, desgelijks als
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waren het kruidenierswaren. Wat aangaat versch fpek , kaas en
boter, de kruidenier voorzag zich daarvan allengs op het land;
zoodat hem in het einde niets ontbrak van alwat hem in den
toefland, waarin hij zich ging plaatfen, konde noodig of
dienitig zijn."

(Het vervolg en (lot hierna.)

OP

CORNELIS LOOTS.

y r at zijt gij prat, als de ijd'le bruid,,
Beroofde en altijd rijke Maagd,
Op de eerkroon, die uw fchedel draagt !
De tijd rukt ied'ren (teen er uit.
Al fpat, bij d' onafkeerb'ren floot,
Een fprankel over 't treffend ílaal,
De tijd behaalt de zegepraal
En reikt zijn offer aan den dood.
Hij flierf, die, Reeds ten kamp gereed,
Voor u in 't fluivend ftrijdperk trad ,
En van uw kroon elk lauwerblad
In 's vijands oogen branden deed.
Hij zwijgt, die nooit, gedwongen, zweeg;
Op wiens van vuur gevormde ziel
De mantel van den Ziener viel,
Die afgeftretn ten hemel fleeg.
Hij viel, de rijkbegaafde L o o T s!
In wien een Godheid nederftreek.
Die voor geen magt op aard' bezweek,
Bezweek voor de ijz'ren hand des doods.
Beween zijn' dood, bewaar zijne asch,
En zet zijn' onvergeetb'ren naam
Op 't fchel klaroen der vlugge faam,
O volk! wiens kampioen hij was!
Of heeft hij niet uw' roem verbreid ,
Toen rang noch roem voor u befiond ?
En flichtte hij niet op uw' grond
Een' tempel der onílerf'lijkheid ?
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Streed niet zijn veder voor uwe eer,
Toen 't zwaard moest rusten in de fcheé ?
En wierp hij ooit, in 't duld'loos wee
Der tirannij , dit wapen neér ?
Trots zegepraal op zegepraal
Van 't onverwinnelijk geweld,
Bleef immer in zijn vuist bekneld
De blikfem van uw fchoone taal ;
Hij bleef getrouw bij elke grief,
En hief het hoofd op in den nood,
En hart'lijk had hij , tot zijn' dood,
De vrijheid, maar ook de orde, lief.
Die keurfleen brak , o Amflelflad !
Het was uw rijk, uw kost'lijk deel;
Maar ieder gruisje van 't juweel
Blijft nog in fmijdig goud gevat.
Wie vaderland en kunst waardeert,
Roemt L OOT S , wiens luister vlek'loos fcheen ;
Want vaderland en kunst zijn één
Bij hem, wien 't Hollandsch hart vereert.
Rotterdam.

L. VAN DEN BROEK.

DE BESTE SCHOOL.

Ga bij den Dood ter fchool ; hij leert u, fterv'ling , leven,
En zal hierna, bij God, u 't eeuwig leven geven.

ONGELIJKE HUWELIJKEN.

De grijze Stax wil fill in 't huw'lijksbootje treên;
Zijn jonge bruid, niet graag zoo fchoon een kans verliezen;
Een bruiloft moet er zijn, en wel om goede reèn:
Zij wil in tijds haar' tweeden echtgenoot zich kiezen.

MENGEL WERK.
AAN DEN HERVORMDE, OVER ZIJN GESPREK MET
EEN' DOOPSGEZINDE , GEPLAATST IN DEN
RECENSENT VOOR

1834. NO. 3.

W ij hebben ook, fchoon het ons wat laat is ter hand

gekomen , uw gefprek met eenen Doopsgezinde over den
Doop gelezen , herlezen en beoordeeld in ons vijfledig
wekelijksch gezelfchap. Gelijk gij ons met uwe beoordeeling verwaardigd hebt, zoo willen wij ook de onze
u niet onthouden, hebbende door het lot beflist, wie
van ons het opllel zou vervaardigen, om het te uwer
kennisfe te brengen ; en zulks is den ondergeteekende te
beurt gevallen.
Ê onzer hoorde niet alleen meesmuilende uw gefprek
aan , maar bij het einde begon hij niet zonder drift zich
daarover uit te laten , nagenoeg op deze wijze : „ We1
zoo , dat had ik niet gedacht, dat wij, zulke ijverige
Vaderlanders, bij lafhartige en oproerige Belgen vergeleken
zouden worden, zoo als die Hervormde doet ! Daar komen wij (echt af; maar gij alleen (zich tot onzen Doopsgezinden vriend wendende) met alle honneur, eigenlijk,
naar mijn' zin, met te veel honneur , want zijn wij de
vlugtende troepen van D A I N E , dan zijt gij de triomferende Erfprins , die ons als hazen deed loopgin , zoo als
in den tiendaagfchen veldtogt gefchiedde. Waarlijk, het
is om er jaloersch over te worden ! Zoo volkomen ken
ik u toch de overwinning niet toe, als deze man fchijnt
te doen, fchoon hij het misfchien zoo niet gemeend heeft."
„ Dat heeft hij zekerlijk niet, (zeiden wij.) Gij
trekt de gelijkenis te ver , en maakt er u te driftig
over."
De vorige. Dan heeft hij geen zeer gelukkige gelijkenis gekozen. Het volgt er toch natuurlijk uit. Zijn wij ,
Zz
MENGELW. 1834. NO. 16.
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verdedigers van den Kinderdoop , als de Belgen die terfond het hazepad kozen , toen onze Hollandfehe jongens,
met den Prins aan het hoofd , er dapper begonnen op in
te houwen, dan wordt onze Doopsgezinde ftrijder voor
het minst onder de zegevierende partij gerekend , zoo al
niet aan het hoofd geplaatst. Ik wil wel gelooven , dat
de fchrijver in dien Recenfent, te veel ingenomen met
den zonderlingen inval van den tiendaagfchen veldtogt,
dit zoo ver niet heeft ingezien ; maar hij had dan toch
ons vieren niet zoo driest en flout weg moeten uitmaken
voor lafhartige Belgen. Daarenboven zou men van zulk
een' held met zijn klein en grof gefchut verwacht heb
dat hij de posten , die wij naar zijne gedachten te-ben,
fchielijk verlaten hadden, terílond hernomen, zich daarin
verfterkt en tot het uiterfle verdedigd zou hebben. Maar
wat doet hij ? Hij laat ze allen in den loop , zonder
een enkel fchot te doen , of liever trekt ze voorbij , latende dus, als een roekeloos Veldheer, de verfterkte plaatfen , door den vijand bezet, achter zich in den rug.
Hij erkent (dit zijn zijne eigene woorden) dat geen enkel íiellig Bijbelsch voorfchrift of voorbeeld voor den
Kinderdoop pleit; — dat , waar in het N. V. van den
Doop gewag wordt gemaakt, op volwasfene perfonen
wordt gezien ; — dat de handeling van j E z u s niet
eenige kinderen, die door IIem omhelsd en gezegend weren, als ook wat IIij bij die gelegenheid fprak, op den
Doop geene betrekking had; — dat Doop en Befnijdenis twee zeer verfchillende inflellingen zijn ; — nat
alle dusgenoemde leerítellige bewijzen voor den Kinderdoop in zijn oog geene waarde hebben ; — dat de nuttigheid van ons gebruik niet genoegzaam is, om hetzelve te regtvaardigen ; — dat wij Protestanten ons aan
den Bijbel moeten houden, en ons niet op overleveringen mogen beroepen, wanneer de Bijbel flellig beflist; —
en eindelijk , dat hoogst waarfchijnlijk de Kinderdoop aan
het bijgeloovig begrip van de noodzakelijkheid tot zaligheid
deszelfs oorfprong verfcliuldigd is. — Dus geeft hij alles
op, hetgeen men tot nog toe voor de wettigheid van
,
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den Kinderdoop heeft bijgebragt , in de fymbolifche
boeken van vele Protestanten als geldig Raat uitgedrukt,
en bij het doopen van een kind telkens gedeeltelijk of in
zijn geheel wordt aangehaald. Wij hebben met die ge
oudsher en nog hedendaags bruikbaar ge -woneva
wapenen ons nog geweerd en verdedigd zoo goed-achte
wij konden ; maar deze Hervormde legt terftond de wapens neder, als verachtelijk ontuig, maar wil desniettegenílaande den naam van Hervormde blijven dragen. Voor
het overige komt het mij voor, dat hij met eenige kwinkflagen en aardigheden , die meer de lachfpieren dan de
overtuigingskrachten in beweging brengen , zich van de
zaak wil afmaken.
Holla! (dus vielen wij onzen vriend , welke daarop hard begon door te draven , in de rede) holla ! nu
begint gij te driftig en ook fcherp te worden. Daarvoor moeten wij ons wachten , gelijk de fchrijver in den
Recenfent dit gedaan heeft." --- „ Ja, (voegde een ander er bij) deze fpreekt op een' befcheiden' toon , zonder eenige bitsheid, zoo als het behoort. En, fchoon
het al wat vreemd klinkt , een theologisch gefchilpunt
onder zulke martiale vormen en termen te behandelen,
en ik , buiten dat, het in allen deele met den fchrijver
niet eens ben , moet ik toch zeggen , dat ik het ftukje
met genoegen gelezen heb , voornamelijk uit hoofde van
den losten , levendigen trant , gematigden geest en gekuischten flijl , waarin het gefchreven is." Dit erkende
onze Doopsgezinde vriend insgelijks.
Maar nu begonnen wij met vereenigde magt tegen dezen aanvallenderwijze te ageren met het nieuwe wapen,
dat gij ons ter hand gefield hadt. Hij liet zich echter,
fchoon wij tusfchenbeiden met afwisfelende kanten fchenen te ílrijden, daarmede pansch niet uit het veld ílaan.
Wel verre van te capituleren op den voet, gelijk uw
Doopsgezinde doet, als hebbende van weerskanten even
veel gelijk of ongelijk, hield hij vol, dat de bejaarde
Doop alleen wettig en Apostolisch was. Kortelijk zal
Zz 2
„
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ik u opgeven , hoe hij tegen uwe en onze aanvallen
zich verdedigde.
„ Die breede uitweiding (zeide hij) over wedergeboorte, nieuw fchepfel enz. doet hier weinig ter zake.
Dat deze woorden op de latere belijders van het Christendom niet in gelijken zin of met dcnzelfden nadruk toegepast kunnen worden, als op bekeerde Joden en Heidenen in den Apostolifchen tijd en naderhand, zal ieder
verílandig Schriftuurverklaarder gereedelijk toeftemmen.
Maar die uitdrukkingen hebben toch Benige beteekenis ,
ook nog in onze dagen, en wel eene zeer nadrukkelijke , die dán het meest te pas komt, wanneer iemand,
fchoon van Christenouders geboren en in de fchool der
Christenen van jongs af onderwezen, openbare belijdenis
doet van zijn geloof in j E z u s C H R I S T U S, van de
aflegging zijner oude zouden , en het voornemen , om in
nieuwigheid des levens, of als een rein en getrouw Christen, zoo veel hem mogelijk is, voortaan te wandelen. In
zekeren zin mag ook de Doop, welken de zoodanige op
deze belijdenis ontvangt , nog het bad der wedergeboorte
genoemd worden; terwijl hij alsdan plegtig en openlijk
in de Christelijke gemeenfchap wordt ingewijd en ingelijfd. Doch bij den Kinderdoop vervalt dat alles , en
hebben zekerlijk de gemelde fchriftuurlijke woorden geenerhande beteekenis hoegenaamd.
„ De Apostelen (zegt uw Hervormde) doopten vol
Joden en Heidenen; wij volwasfene Christenen,-wasfen
Joden noch Heidenen geweest zijn. „Een henimmer
die
melsbreed veríchil !" roept hij uit. Niet zoo groot als
hij meent. Beiden worden gedoopt op de belijdenis van
hun geloof in c t-r it t s T u s , enz. De Apostelen doopten , zoo wel als wij , Christenen. Of waren de bekeerde Joden en Heidenen geent verklaarde geloovigen, geent
Christenen , toen zij tot den Doop werden toegelaten'
Dit immers was dc uitdrukkelijke voorwaarde, fine qua
non, bij de Apostolifche toediening der plegtigheid. Hoort
P H I L I P P U s en den Ethiol ifclicn fchatbewaarder ! Het
onderfcheid bellaat alleen hierin , dat de bekeerde Joden
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en Heidenen niet door een langdurig voorafgaand onderwijs tot dc overtuiging van j E z u s' Goddelijk gezag
(een hoofdvereischte in een' Doopeling) gebragt waren ,
maar langs een' korter' weg door de blijkbaarheid der
zinnen of de zigtbare wonderwerken , die van dat gezag
getuigden. Zij waren ondertusfchen niet minder geloovigen, overtuigde Christenen, eer zij den Doop ontvingen. Wij misfen die blijkbaarheid der zinnen , en daarum moeten wij door onderzoek en onderwijs tot de kennis der waarheid en het Christelijk geloof gebragt worden , om gefchikte voorwerpen voor den Doop te zijn.
Maar hemelsbreed is het verfchil tusfchen het doopen van
pasgeborene kinderen en het doopen van bekeerde Joden
en IIeidenen door de Apostelen gedaan. De geboorte toch
maakt ons tot geene Christenen en dit is het, wat de
anders zoo fchrandere man niet genoeg in het oog houdt.
„ Maar behalve dit, is het wel zoo zeker,, als onze
Hervormde fchijnt te vooronderllellen , dat de Apostelen of eerfle Christenen geene volwasfenen, van Christenouders geboren en in de Christenkerk opgevoed, gedoopt hebben ? Zouden dan onder de duizenden der eerst
gedoopte Joden en Heidenen geene gehuwden geweest
zijn , die vervolgens kinderen kregen , welke tot jaren
van onderfcheid kwamen , en op gelijke plegtige wijze,
als hunne ouders , tot leden der Gemeente werden aangenomen? of zou men in de eerfie en tweede eeuw de
volwasfenen, van Christenouders geboren, van den Doop
hebben uitgezonderd, alleen omdat zij geene Joden of
Heidenen geweest waren ? Allen vooronderilellingen, die
even ongerijmd zijn, of niet fteunen op oenigen fchijn
van historisch bewijs , zelfs niet op eenige wenken in
het bevel en de Apostolifche praktijk van den Doop.
„ Over het geheel wil onze aanvaller te veel bewijzen , en daarom bewijst hij eigenlijk niet hetgeen hij
wil. Op den grond, waarop hij redeneert , zou hij ook
het afleggen van eene Christelijke geloofsbelijdenis in
rijperen leeftijd , als onnoodig , kunnen af keuren. En
wanneer hij fielt , dat geen Doop Apostolisch en Bij;

,
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belsch kan genoemd worden , dan die van bekeerde Joden en Heidenen, dan zou hieruit volgen, dat deze plegtigheid niet van eene altoosdurende verpligting is , maar
alleen onder de Christenen te pas komt in die enkele gevallen , dat een Jood , Mahomedaan of Heiden tot het
Christendom zich bekeerde. De zendelingen onder de ongeloovige volken in de beide Indiën zouden dan alleen
in de gelegenheid zijn , den echten Apostolifchen Doop
te bedienen. Maar liet bevel van onzen Goddelijken Mees
aan zijne leerlingen, tot onderwijzen, prediken en-ter
doopen onder alle volken, is algemeen, zonder bepaling
van tijd en plaats, of eenigen wenk, dat het in de
Christenkerk niet moest voortduren. Het bevel is een
uitdrukkelijk gegeven , en blijft van kracht , zoo-mal
lang het niet wordt ingetrokken.
„ Zekerlijk is er een groot verfchil van omftandigheden tusfchen onze tijden en die der Apostelen, die eenige
wijziging in de uitvoering noodzakelijk maken. De Doop
werd in de eer[le tijden ongetwijfeld doorgaans bij dag,
bij ons veelal 's avonds bediend; in den beginne aan
den kant eener rivier , of waar men in 't open veld water vond, zoo hij al niet bij onderdompeling van het
geheele ligchaam gefchiedde ; bij ons gefchiedt dit op
eene andere wijze. Maar omdat wij Doopsgezinden indeze en eenige andere bijzonderheden van de oorfpronkelijke bediening eenigcrmatc afwijken en moeten afwijken, ter oorzake van veranderde tijden en omftandigheden , is het daarom billijk , hieruit te befluiten , dat de
Doop der Bejaarden Apostolisch noch fchriftmatig is , terwijl nogtans de natuur der plegtigheid en de hoofdvereischten in den Doopcling in derzelver geheel blijven ?
Kan dit laatfie ooit gezegd worden van den Kinderdoop,
en zou deze niettemin even wettig zijn ? Staat het vrij ,
omdat men niet volkomen in alle opzigten het eeríte gebruik kan volgen., zoo verre daarvan af te wijken , dat
men het geheele voorwerp verandert en overbrengt tot
eerstgeborene kinderen , die naauwelijks eenige bewust
hebben van hun eigen beflaan, veel minder van Chris--heid
telijk geloof en verpligtingen , en waarvan geen fpoor in
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de twee eerfle eeuwen te vinden is ? (*) Hoe weinig (laat
dit gelijk met het doopen van volwasfene Christenen !
Nog eens , hier is een zoo hemelsbreed verfchil als ergens."
Gij ziet dus, Broeder! dat onze Doopsgezinde het
vuur (om nog eens in uwe geliefde terminologie te
fpreken) van de nieuwe militaire pofitie, ons door u aan
niet onbeantwoord heeft gelaten , en , hoe dap--gewzn,
per wij ook, op uwen raad , tusfchenbeiden aanvielen ,
uit zijne tlelling niet te verdrijven was. Gij zult dus
weder , om zijne batterijen tot zwijgen te brengen , als
een andere G t R A R D , met verfchc troepen en zwaar
gefchut tot onze hulp moeten aanrukken. — Of zou het
ook beter zijn, (daar buiten dat de Nederlandfche Kerk
in deze dagen door heethoofdige woel- en wargeesten
maar al te jammerlijk ontrust wordt) dat wij hier eenen
wapenflilfland floten en de zaak in fatu quo lieten ? Dit
is toch ook een gevolg van den tiendaagfchen veldtogt.
Het kleine kuddeken, zoo als gij het noemt, (fommigen,
gelijk Ds. VAN S ENDEN ergens , ik meen in een'
zijner brieven aan Prof. i r U L L E R, bergt, noemen de
Doopsgezinden een vrjcorps, dat onder de groote fchaar
der Gereformeerden hier te lande moest gefloken worden)
fleekt immers de hoornen niet zoo hoog , dat deszelfs
hoogmoed gefnuikt behoort te worden , of van dien kant
groot nadeel en fcheuring te duchten is ; hoewel het gefchilvoeren op dien toon, als gij doet, en de zoo vrede
Boekzaal, die mede-lievndhufcrjeind
Benige aanmerkingen over ons Doopgefprek gemaakt heeft,
geen kwaad bloed zal zetten , noch kwetfing toebrengen
aan Christelijke verdraagzaamheid en liefde. Die daar
eet verachte hem niet , die niet eet ; en die niet eet ,
oordeele hem niet , die daar eet. Een iegelijk handele
vrij, in dezen en in andere gevallen, zoo als hij zich in
gemoede overtuigd houdt.
,

(') Prof. VAN V o o R s (E'onsp. p. 138) zegt, dat de
Kinderdoop van de oudíte tijden af, Ir,aar inzonderheid federt
de vierde eeuw, in de Christelijke Kerk is geoefend.
DE GEREFORMEERDE.
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CIRKELS.

Door

H. VAN BLANKEN.

D

oor quadratuur van den cirkel verflaat men eene juiste
bepaling van den inhoud, wanneer de middellijn bekend is.
Daar deze inhoud gelijk is aan dien van eenen driehoek,
welke den omtrek des cirkels tot balls en den oraal tot
hoogte heeft, zoo wordt door quadratuur ook wel verflaan
het vinden van den omtrek , wanneer de middellijn voor bekend wordt aangenomen.
Men onderfcheidt deze quadratuur in bepaalde en onbepaalde.
Door bepaalde quadratuur vertlaàt men het vinden van
den geheelen omtrek , of een bepaald gedeelte van denzelven; terwijl men door onbepaalde quadratuur verflaat het
vinden van den boog, die tot eenigen gegeven finus of tangens behoort.
Het zoeken naar de quadratuur, het zij volftrekt of bij
benadering, heeft federt vele eeuwen een verbazend aantal lieden bezig gehouden. Men moet hierbij echter die
grondige denkers, welke met zeer veel oordeel de grenzen
aangaven, waar binnen deze quadratuur moet gelegen zijn ,
wél onderfcheiden van de zoogenaamde quadrateurs, die met
eene zeer oppervlakkige kennis de volllrekte quadratuur meenden gevonden te hebben , en telkens , zoo als ligt te begrijpen is, zich vonden te leur gefield.
Het volgende korte verflag van hetgeen gedurende meer
dan 2000 jaren ter vinding van den inhoud en omtrek eens
cirkels is in het werk gefield, zal zekerlijk aan vele lezers
van dit Tijdfchrift niet onaangenaam zijn.
De oudfe opgave van de betrekking tusfchen de middel.
lijn en den omtrek eens cirkels vindt men in I Kon. PIl: 23,
alwaar, bij eene middellijn van 10 ellen, de omtrek op 30
ellen wordt geheld. Men- kan zich evenwel verzekerd hou
dat men toen alreeds lang wist, dat deze betrekking-den,
niet naauwkeurig was. Het is echter niet bekend, wanneer
en waar men het eerst is begonnen , de betrekking tusfchen
de middellijn en den omtrek naauwkeurig te vinden. Ten
tijde van P ER I CL ES had het vraagftuk al eenige beroemd-
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heid gekregen. P L U T A R C H U S verhaalt ten minfle van
A N A X A G O R A S, dat hij zich in de gevangenis bezig hield
met het zoeken naar de quadratuur van den cirkel.
Korten tijd daarna was het zoeken naar de quadratuur
in Athene reeds eene zoo bekende zaak , dat A R I S T O P H AN E S, ten einde den beroemden M E T O N belagchelijk voor
te fiellen, in het tooneelfpel de l/ogelen een' tooneelfpeler
voor den dag laat komen, die, na gezegd te hebben, dat
hij de alom bekende M ETON is , bij vele belagchelijke redenen over de Meet- en Sterrekunde, zegt: Ik zal u den
cirkel quadrateren.
Weinig tijds hierna leerde us PP OCR A T ES van Chia, naar
de quadratuur des cirkels zoekende, den inhoud van eene
halve maan bepalen. Hij dwaalde echter, toen hij deze ontdekking op de quadratuur van den geheelen cirkel toepaste.
BRYSO, een tijdgenoot van PLATO, gaf voor, dat de
cirkel middenevenredig was tusfchen het om- en ingefchre-

ven vierkant.
De meetkundige ANTIPHON was de eerfle , van wien ons
berigt wordt, dat hij den cirkel als eenen veelhoek van een
oneindig aantal zijden befchouwde. Zijne onderzoekingen
fchijnen echter niet veel merkwaardigs opgeleverd te hebben.
Zoodat tot aan den tijd van ARCHIMEDES , die bij de inneming van Syracufen door M ARCELLUS het leven verloor,
de inhoud des cirkels nog niet met eenige naauwkeurigheid
bepaald was.
Deze voortreffelijke meetkundige koos, zonder zich met
het zoeken naar de volllrekte quadratuur in te laten, welke
hij misfchien reeds voor onmogelijk hield, den weg van
benadering, en bepaalde, door het berekenen van de omtrekken der om- en ingefchrevene 96 hoeken , dat de middellijn ten naastenbij tot den omtrek staat als 7 tot 22. Deze betrekking, de naauwkeurigfle, welke men in getal.
len van twee cijfers kan geven, wordt tegenwoordig nog
veel gebruikt.
De benadering van ARC H U\1 EDE s werd door zijnen tijd
verder voortgezet,-genotAPOLNIUSERGA'usnog
en door P H IL O GAD IT A N Us , wiens leeftijd onzeker is,
tot tienduizendf e deelen naauwkeurig bepaald. (*)
(*) DINOSTRATUS vond eene kromme lijn, welke de
oplosfing van het vraaghuk geven zou , indien men dezelve
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Waarfchijnlijk zal in de middeleeuwen, terwijl de zuivere meetkundige kennis meer en meer verloren ging, het
aantal ongelukkige quadrateurs wel zeer groot geweest zijn;
van welke de volgende twee vooral in hunnen tijd zeer ver
zijn geweest, te weten: zekere FRANCO, die een-mard
werkje over de quadratuur van den cirkel in het jaar 1047
aan HERMANNUS II, Aartsbisfchop van Keulen, zond, en
WILHELMUS GRISAUNTUS, die zich onder de regering
van EDUARD III, olnilreeks het jaar 1350, in Engeland b eroemd maakte door eene verhandeling over de quadratuur
van den cirkel.
Na de herítelling der weténfchappen treffen wij het eerst
als quadrateur aan den Kardinaal N IC. DE C U S A, die de
volgende flelling bekend maakte: naaak eenen cirkel, wiens
middellijn gelijk is aan den ftraal van den gegeven cirkel plus
de zijde van het ingefchreven vierkant, en befchrijf in den
tweeden cirkel eenen gelijkzijdigen driehoek, dan zal de om
dezen driehoek gelijk zin aan den omtrek van den-trekvan
gegeven cirkel.
Deze flelling werd wederlegd door den beroemden R EGIOMONTAN US.

Omftreeks 1.530 meende ORON TI US FINEUS de quadratuur van den cirkel gevonden te hebben; doch hij werd door
den vermaarden NONIUS grondig wederlegd.
Belangrijker waren de dwalingen van den quadrateur s I M O N VAN E V K , daar zij aan onzen landgenoot P IE TER
METIUS de aanleiding gaven tot het ontdekken en bekend
maken van de betrekking tusfchen de middellijn en den omtrek als 113 tot 355 , zijnde dit de naauwkeurigfle, welke
men in getallen van drie cijfers kan hebben, en daarom nog
algemeen in gebruik.
Op het einde der zestiende eeuw meende Jos. sCALIG E R de quadratuur des cirkels gevonden te hebben, en
maakte zijne vermeende ontdekking bekend in een werk, getiteld: nova cyclometria. Doch c H. CL A VI U S, IIoogleeraar te Rome, toonde aan, dat, volgens deze quadratuur, de
omtrek van den ingefchreven twaalfhoek grooter was dan
de omtrek des cirkels.
konde befchrijven : zij behoort tot het getal dier kromme lijnen, welke men tot heden alleen werktuigelijk kan trek
ken. — Red.
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SCALIGER werd ook wederlegd door FR. VIETA, die
het eerst den omtrek in eene reeks uitdrukte, en voorts
bevond, dat, de middellijn voor eenheid nemende, de omtrek gelijk was aan 3,1415926535, zijnde deze breuk nog in
de laatfte decimaal naauwkeurig.
SCALIGER werd mede wederlegd door ADRIANUS ROMAN US, van Leuren, die met een buitengewoon geduld
de zijde eens ingefchreven veelhoeks van 107374824 zijden
berekende, en daardoor den omtrek des cirkels tot 15 decimalen naauwkeurig bepaalde.
Hoe verbazend echter het werk van R O M A N U S ook
reeds ware, hij werd nog zeer ver overtroffen door onzen
landgenoot L U D O L P H VAN CEULEN, die , in 1598, in een
werk, getiteld: van den ronden cirkel, zijne berekening mededeelde van de zijde eens veelhoeks van 367488907637391105242
zijden, en daardoor den omtrek tot aan 35 decimalen naauwkeurig bepaalde.
Na zijn overlijden in 1610, werd het door hem gevonden getal, dat naar hem den naam van Ludolphiaansch ge
draagt, op zijne grafzerk in de St. Pieterskerk te Leyden-tal
uitgehouwen.
De berekening van de ingefchrevene veelhoeken door VAN
CEULEN was zeer langwijlig. Onze landgenoot w I L. S N E LL I U S , Hoogleeraar te Leyden, dacht daarom, in het begin der zeventiende eeuw, eene kortere wijze van berekenen
uit. S N E L L I U S vond ook onderfcheidene voorftellen , waardoor men met minder moeite, dan VAN CEULEN had aan
-gewnd,
omtrek veel nader kan bepalen.
Vele voorílellen van S NE L L IU S werden bewezen en met
nieuwe vermeerderd door onzen grooten landgenoot Cu.
H U I G EN S , die onder anderen het volgende voorhel gaf:
viermaal den omtrek eens ingefchreven veen oeks , verminderd met den omtrek eens veelhoeks, die half zoo veel zif
den heeft, is zeer nabij gelik aan driemaal den omtrek
des cirkels.
H U I G E N s berigt ons , dat de beroemde flerrekundige L o NG O M O N T A N U S, in he begin der zeventiende eeuw, de
quadratuur des cirkels meende gevonden te hebben,zoodanig
dat, de middellijn 100000 zijnde, de omtrek juist gelijk zou
zijn aan 314I85.
In het midden der zeventiende eeuw gaf GREG OR! U S a
s. VINCENT O , een Nederlander , , zich zeer veel moeite,
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om de volllrekte quadratpur des cirkels te vinden. Na te
vergeefs getracht te hebben om de fpiraal van ARCHIM E D E S of de quadratrix van D I N O S T R A T U s daartoe dienstbaar te maken, meende hij eindelijk dezelve gevonden te
hebben op eene wijze, welke, offchoon hij dwaalde, hem
evenwel den naam van een aanzienlijk meetkundige waardig
maakte. Hij werd wederlegd door c AR T E S I U S, H VI GENS

en vele anderen, en verdedigd door verfcheidene van zij
discipelen.
-ne
Weinig jaren later bewees de fchrandere j. G R E G O R I,
uit de natuur der convergerende reekfen, in een werk, getiteld: Yera circuli et hyp. quadr. , dat de quadratuur des
cirkels onmogelijk was.
Omilreeks dezen tijd gaf zekere II O B B E S voor, de quadratuur des cirkels gevonden te hebben. Hij werd weder
beroemden WALLIS , die, nevens vele an--legdorn
dere, ook de volgende merkwaardige reeks ontdekte: wanneer de middellijn voor eenheid wordt genomen, dan is de
omtrek des cirkels gelijk aan
of ook gelijk aan 1 X 2'1 X 48
49
s

-5

2

X is X 36 X
35

15

3

x 2 X enz.

b-4

63

X enz.

sJ

De voortreffelijke wiskundige J. NEWTON maakte in het
laatst der zeventiende eeuw, nevens vele andere reekfen,
ook de volgende merkwaardige bekend: indien de firaal voor
eenheid wordt genomen, dan is de boog, die tot den finus x
behoort, gelijk aan
x1

3

X 1

2

IX3

1

5 X 5enz.

x2X4

3

Bijna gelijktijdig maakte zijn landgenoot G RE GO RI de volgende reeks bekend : indien de firaal voor eenheid wordt
genomen, dan is de boog, die tot den tangens x behoort,
gelijk aan
1

3

1

5

1

7

X — 3 X €^1 5 X — 7 x ij4 enz.

Stelt men in deze reeks x gelijk 1, dan verkrijgt men dezelfde, welke de beroemde LE I B N I T z in 1672 bekend maak€^ 1 —
te, namelijk 1 — 31
cnz, welke een achtfte deel
van den cirkel voorítelt.
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Terwijl de grootfle wiskundigen als om ftrijd de meest
gefchikte reekfen uitvonden, om den omtrek des cirkels
of een gedeelte van denzelven bij benadering te vinden, was
er geen kleiner getal quadrateurs onvermoeid werkzaam, om
den volílrekten inhoud van den cirkel te bepalen. Wij zullen, alleen om de zonderlingheid, eenige van dezelve hier
opnoemen.
In het begin der achttiende eeuw beweerde zekere D.
WAEYWEL, dat de middellijn naauwkeurig tot den omtrek frond als 1683 tot 5288. Hieruit zoude volgen, dat
de omtrek des cirkels nog grooter was, dan die van den omgefchreven 192 hock.
Zekere DR SERRES bewees, omtlreeks denzelfden tijd,
op eene bijzondere wijze, dat de inhoud des cirkels gelijk
was aan het dubbel van den ingefchreven driehoek. Volgens hem zote dus de cirkel gelijk zijn aan den ingefchreven zeshoek.
Hierbij verdient de Heer DE CA U S A N S genoemd te vorden, die onder anderen aantoonde, dat de cirkel gelijk was
aan het ingefchreven vierkant.
Niet minder vreemd was het voorgeven van zekeren J.
WARD. Deze meetkundige vond, volgens eene hem alleen
eigene methode , dat de cirkel een veelhoek was van een bepaald getal zijden.
Ook gaf de Heer B A S S EL I N, in een werkje , getiteld:
Traité démonßratif de la quadrature du cercle , zich bloot
aan de regtmatige befpotting der wiskundigen.
De geleerde LEIBNITZ meende ook de onbepaalde quadratuur van den cirkel gevonden te hebben, en gaf voor
de grootte van den boog, waarvan x de cofinus was, de
firaal gelijk aan de eenheid zijnde, de volgende uitdrukking
V (6— J (24 x €I< 12)). Het was echter niet moeijelijk hem
van zijne doling te overtuigen, en hierin verfchilde hij wezenlijk van de andere quadrateurs.
Vóór dat wij de lijst van ongelukkige quadrateurs ver
wij vooraf melding te maken van eenige-volgen,bhr
werkzame lieden, die met een groot geduld den omtrek
des cirkels tot eene meer dan genoegzame naauwkeurigheid
berekenden. De eerde , die na VAN C EULEN deze moei
taak op zich nam , was S 11 A R r , een Engelstb meet--jelik
kundige. IIij berekende het getal 3,141 enz. tot 73 tien.
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deinigen, doch werd weldra nog ver overtroffen door M AC Ii IN, die deze benadering tot 100 decimalen voortzette.
M A C H I N werd nog wederom ver overtroffen door den
Heer na L A G N I , die in 1719 deze benadering tot 127 deci•
malen bekend maakte.
In het eind der zeventiende eeuw gaf BR o UN C K e R,
een Engelfche Lord, de volgende merkwaardige uitdrukking
voor den omtrek, wanneer de middellijn voor eenheid wordt
genomen:

1
1 r}í 1
2>I<9
2 €f4 25
2 fi enz.
Deze uitdrukking behoort tot eene foort van breuken,
welke onder den naam van gedurige breuken bekend zijn.
De groote E U LE R heeft ons het eerst zeer vele merkwaardige eigenfchappen van deze breuken doen kennen. Door
middel van dezelve kan men thans gemakkelijk de groote
tiendeelige breuken, waardoor de omtrek wordt uitgedrukt
tot bijna gelijkwaardige kleinere gewone breuken herleiden.
E U LE R heeft ook voornamelijk aan de reeds beftaande
reekfen, ter berekening van den omtrek des cirkels en van
de finustafels , eenen meer gefchikten vorm gegeven, en dezelve met vele nieuwe vermeerderd.
Met deze hulpmiddelen heeft het V ON VE GA dan ook
mogen gelukken, het getal 3,141 enz. tot 143 decimalen te
berekenen; eene naauwkeurigheid , waarvan men zich naauwelijks een denkbeeld kan vormen.
Niettegenilaande de vorderingen, welke men in de twee
voorgaande eeuwen in de kennis van den cirkel gemaakt
heeft , is de tegenwoordige nog al rijk aan quadrateurs , die
in zonderlingheid voor niemand van de vorige eeuwen behoeven te wijken. De volgende Italiaan is vooral zeer zeldzaam in zijne foort. Alle wiskundigen hielden de diagonaal
van een vierkant ten opzigte van de zijde voor onmeetbaar;
de geleerde GA E T A N O R o s s i vond echter in het begin
der negentiende eeuw,, dat de zijde van een vierkant tot
zijn diagonaal ílaat als 5 tot 7. Men had reeds lang den
omtrek des cirkels ten opzigte van de middellijn als on-
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meetbaar befchouwd ; doch de fchrandere GA E T A N O R O 8s I vond , dat de middellijn tot den omtrek Raat als 5 tot
16. Vreezende , dat iemand hem de eer van deze gewigtige
ontdekkingen mogt ontrooven , plaatfte hij , bij zijn vertrek
van Parijs naar Londen , een kort verflag van dezelve in
de Bibliothèque nationale, en liet zich daarvoor een reim
ter hand flellen. Eindelijk had hij de goedheid , zijne ontdekkingen in 1804 te Londen bekend te maken, en ook van
dezelve verflag te geven in een werkje, opgedragen aan
zijne Excell. R. J. SCHIMMELPENNINCK, welk werkje op
de volgende zonderlinge wijze eindigt: f ofe espérer que les
droits que j'ai à la récompenfe de 600000 francs, qui, comme
un prix d'émulation , out été destinés, par l'immortel e II A RLES V, au Géomètre, qui a!.rait le bonheur de réfoudre
le probléme de la Quadrature du Cercle , ne me feront point
contestés.
In 1828 meende de Heer nm.. I. S. BEVEL gevonden te
hebben, dat een vierde van den omtrek des cirkels juist
gelijk was aan den llraaI plus de tangens van 30 graden, en
bijgevolg de halve omtrek gelijk aan de middellijn plus de
zijde van den omgefchreven zeshoek. Eene eenvoudige be_
rekening toont echter aan, dat die fom nog wel een hon
deel van den omtrek verfchilt. De eonilructie van-derit
den omtrek , welke de Heer BEVEL op zijne gemeende quadratuur grondt, geeft bijgevolg den omtrek nog minder
naauwkeurig, dan die, welke men uit de betrekking van
ARCIIIMEDES kan afleiden.
Daar zijn echter door vele voorname meetkundigen onder
aangewezen, door welke men den om--fcheidnotruë
trek tot eene zeer groote naauwkeurigheid kan bepalen.
Zoo vond V I E T A , dat de middellijn en de zijde van den
tienhoek zeer nabij vijf twaalfde van den omtrek uitmaken.
H U I G E N S toonde aan, dat de omtrek ten naastenbij ge
aan zesmaal den firaal , plus een vijfde van de zijde-lijks
des ingefchreven vierkants.
K O L H A N S E I gaf de volgende zeer naauwkeurige conftructie: trek op de beide uiteinden eener middellijn lood
ijnen ; maak de eene loodlijn gelijk aan 3 maal den firaal-li
en de andere aan de tangens van 30 graden, dan zal de
1 jn , welke de uiteinden dezer loodlijnen vereenigt, geen
honderdduizendje deel van den halven omtrek des cirkels
verfchillen.

'
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Offchoon de onmeetbaarheid van den omtrek tot de mid dellijn reeds lang is bewezen, befl:aat er geene reden, waarom de quadratuur in geenen meetkundigen zin zonde kunnen
gevonden worden. De groote EU LE R heeft, in het 22 Cap.
van het 2de Boek zijner 4nalyfis des Unendlichen, eenen weg
aangewezen, langs welken deze quadratuur nog wel eens bij
toeval kon gevonden worden. Wij kunnen echter niemand
aanraden, zijnen tijd aan het zoeken naar zoodanig eene quadratuur te beleden, wijl het vooreerst zeer onwaarfchijnlijk
is, dat hij ooit in zijn onderzoek zou (lagen, en ten andere, zoo dit al eens mogte gelukken, der wetenfchappen
hiermede nog geene wezenlijke dienst zou doen. (*)
Zwolle, den 29 Aug. 1834.
(*) Indien men de gefchiedenis van de quadratuur des
cirkels uitvoeriger begeert te lezen, kan men nazien het
werk van M O N T U C L A, uitgegeven in 1754 onder den titel van: Histoire des recherches fur la quadrature du eer cle. — Red.

Door A. G. BROCX ,
M. D. te Hardinxreld.
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Als de eene kunstgenoot van E S C U L A P I U s bij toeval
eenen tweeden ontmoet, en zij elkander wél verdragen, (laan
gemeenlijk over en weder twee vragen op den voorgrond:
braaf druk? niets bijzonders in uwe praktijk? Hetzelfde had
dan ook onlangs te mijnen aanzien met een' plattelands Heelmeester plaats; en ik had juist even te voren eene
praktifche ontmoeting gehad, die ik bijzonder genoeg achtte ter beantwoording van zijne tweede vraag; kunnende
die hem en meer anderen van de kunst, en wie weet mis
welken lijder, welligt van eenig nut en dienst zijn. -fchien
In de maand Augustus j.l. werd ik in een naburig dorp
bij een meisje ontboden, dat, twaalf 3 dertien jaren
oud, mij voorkwam over 't geheel van een gezond phyfiek
gefiel te zijn. Zij had, zeiden de ouders, drie- of viermalen de alledaagfche koorts gehad, die eensklaps van zelf
was teruggebleven; en was zij, van dat oogenblik af aan,
in een' aanmerkelijken graad van zinneloosheid verval-
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len. Hare tong duidde geene voorshands zittende (ordes
aan, en in den pols was weinig ongeregelds te befpeuren, terwijl zij genoeg at en 's nachts natuurlijk fliep.
Het eerfle, wat ik aan haar beproefde, waren, niettegenftaande zij fedes genoeg had, refolventia laxantia , of foms
eene gastrifche of epigastrifche oorzaak de fchuld daarvan
was; deze aanwijzing intusfchen trof geen doel, en deed
alles In Jiatu quo blijven. Nu kwam ik op het denk
vlagen van krankzinnigheid bij haar niet van-beld,ofi
een nerveus karakter konden zijn, en gaf ik haar te dien
einde, zoo als ik meermalen in dergelijke gevallen met een
gewenscht gevolg heb toegediend, deze poeders: caphur.
elect. [Cr. I, fulph. cupr. ammoniac. gr. ij , nitr. pur. fcr.
iv, magn. alb. fcr. ij et facchar. alb. dr. i, waarvan twaalf
pulveres gemaakt, en ik er haar vier daags , om de drie
uren een, liet innemen; na andermaal die dofis van poe.
ders gebezigd te hebben, vond ik ook daarbij geene ver
hoegenaamd in hare gefleldheid : bij deze beide-anderig
indicatiën waren inmiddels de pediluvia, veficantia en epifpastica niet vergeten. Bij meer naauwkeurig en nader
onderzoek, vroeg ik onder anderen, en wel opzettelijk,
of niet de patiënte fonts tusfchenpoozen van aanvallen had.
Het antwoord voldeed aan het inzigt mijner vrage, wordende zij telkens omflreeks den middag veel erger, hetwelk
dan heel den namiddag bleef aanhouden ; en werd ik alzoo
in mijn vermoeden geflerkt, of deze zinneloosheid niet eene
eenvoudige febris interinittens larvata konde zijn, en diende
ik haar gevolgelijk deze poeders toe: fulph. quinin. gr. iv
et facchar. alb. dr. iij , waarvan twaalf poeders gemaakt ,
en, alleen des voormiddags , niet meer dan drie , om de
twee uren een, werden ingenomen, invoege dat het laat.
fle een uur vóór het acces moest binnen zijn; waarbij ik
van dag tot dag zigtbaar won , en zij , na het gebruik van
twee pakjes dier poeders , volmaakt berfleld was.
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liepen nog eenige maanden na het inftellen der pest, alvorens de kruidenier zich geheelenal opfloot. Hoewel de
befinetting in de omliggende wijken, bovenal in de omfireken van FIolbo•n , van St. Gilles, van Tleetflreet en het Strand
zelfs , reeds geweldig was, bleef de City nog gezond , en
niet vóór het einde van Junij begon de ziekte ernílig te heer
binnen den omtrek van Londen. In de tweede week-fchen
van Julij kondigden de wekelijkfche berigten 1268 overledenen in de buitenwijken aan verfchillende ziekten aan; maar,
in de 97 gemeenten, flierven hechts 28 aan de pest, en
niet meer dan 16 in al de huizen op den regter oever van
den Theenis.
„ In de volgende week verdubbelde dit getal, en de kwaal
begon zich te verfpreiden over de ganfche bevolking in en
buiten de ílad. Thans verbood de kruidenier aan al de leden
zijns gezins , de City te verlaten , om zich te begeven naar
openbare plaatfen, op de markt, de beurs en in de kerk;
hij verzocht desgelijks al zijne correspondenten, hem niets
te zenden, als kunnende geenerlei koopwaar meer ontvangen
of afzenden.
„ Op den lften Julij deed de koopman zijnen kantoor
zich buitenshuis begeven, waar hij voor hein een-bedin
portierskamertje had doen maken tot zijn verblijf. Op den
14 Julij gaven de weeklijsten 1762 zieken van allerlei aard
op; en, daar de wijk St. Alban, Wood/ireet, de tweede
was in de City, die befinet werd, floot de kruidenier zich
met zijn gezin op en af, al de fleutels in zijne bewaring
nemende, en tevens aan al de zijnen verklarende, dat, indien één hunner, al ware het ook zijn oudfle zoon of dochter, verkoos het huis te verlaten, op nog zoo korten afland of voor nog zoo korten tijd, hij of zij in geen geval,
welk ook, daarin zoude terugkeeren. Te zelfden tijde fpijkerde hij al de buiten- en binnenvenílers en luiken toe,
met uitzondering van het éénige reeds vermelde dakveniler,
waardoor men met den geposteerden bediende gemeenfchap
moest houden.
,, Tot duslange had de kruidenier versch vleesch gekocht
van Bene boerin welke daarbij een bewijs inleverde, dat
het kwam van de markt van IValthans-Abbey,, en dat het
onder weg niet ontbloot was ; thans deed hij haar weten, dat
zij niet behoefde terug te komen. Toen nu het ganfche
gezin aldus gef'trengelijk was ingemuurd, vernam het luttel
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van buur of vriend, en hoorde weinig anders, dan het aan
klokkengelui. De bediende deed hun echter tel--houden
kens de wekelijkfche doodenlijst toekomen, en berigtte hun
vervolgens , dat twee huizen ter regterzijde van het zijne
aangelloken , dat drie andere ter linkerhand gefloten waren
en dat twee bedienden van een ander huis, mede ter linkerhand, maar aan de overzijde, vervoerd waren naar het
Pesthuis. Men begrijpt ligtelijk, hoe gevaarlijk het toen
voor de arme bedienden was, boodfchappen te doen, vooral
naar de markt, de apothekers_ en komenijswinkels, waar
men toen allerlei foort van levensmiddelen, behalve vleesch
en visch, vond.
„ Eene groote gerustheid gaf der familie het berigt, dat
de bewoners van een der naburige huizen, naar buiten gegaan zijnde bij het uitbreken der pest, hunne welgeflotenc
woning aan het toezigt der Policie hadden aanbevolen. De
andere huizen in de buurt werden aangeftoken, en in ver
bewoners. Weldra hoorde men, te-fcheidntrval
midden van den nacht, het geluid eener klok of fchel, open afgaande door de Vraten. Dit ongewone geluid wekte
bij het gezin groote bezorgdheid. Men hoorde daarbij tvel
een geroep; maar men zou de deur hebben moeten openen,
om het te kunnen verftaan, en de bediende was bij nacht
niet op zijn' post. Des anderen morgens vermeldde hij,
dat het aantal dooden zoo groot was, dat men het had moeten opgeven , dezelve geregeld te begraven en zelfs te kisten, dewijl niemand meer de befmette huizen durfde betreden, en dat gevolgelijk de Lord-Mayor en de dldernzans
bevolen hadden, dat des nachts karren de ftraten zouden
doorrijden, voorzien van eene bel, om de lijken op te halen. Dit had reeds finds 14 dagen plaats gegrepen in holborn, St. Sepulcre en Cripplegate; thans was men zulks
ook begonnen in de City, vooral in St. 0lave en Sili,erflreet,
enz. Dit nu was de naaste wijk aan St. Alban, aan gene
zijde der ftraat; er bettond dus wel reden tot vreeze! Inderdaad, van 15 tot 30 Augustus ftierven niet minder dan
80 perfonen in deze beide kleine wijken.
„ Gedurende de maand Augustus en de eerlle week van
September telde men 7 a 800 dooden, en zelfs 900 per week ,
alleen in de wijk van Cripplegate. Het gezin des kruideniers
genoot beftendig een' goeden welhand, en de vader ver
zijne vrouw en kinderen in de hope van aan de be•-ilerkt
Aaa 2
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finetting te zullen ontkomen, hoezeer zij buiten ook woed
dagelijks niet dan akelige berigten ontvan--de.Intusfch,
gende, begon de een den ander' met een droevig gelaat aan
te zien, alsof zij werkelijk de kwaal voelden naderen. „Deze
verfchrikkelijke plaag," dus fpraken zij , „ is ongetwijfeld
door den Hemel gezonden, om al de bewoners van Londen
te doen fterven , en er zal misfchien niet één , en dus ook
wij niet, levend blijven!" Gedurende deze ontzettende krifis beval de kruidenier voorzigtiglijk, dat de geheele familie
gelijkvloers of op de eerfle verdieping zoude (tapen , eik
zoo veel mogelijk alleen, latende eenige flaapplaatfen in de
bovenkamers ongebruikt, voor hem of hen, die ziek wog ten worden. Zijne bedoeling was, in dat geval, een' oppasfer van buiten te doen komen, die dan, door middel
van het windas , in het dakvenfier konde klimmen , ten einde
men de andere vertrekken konde vermijden, en alleen met
de zieken regtflreekfche gemeenfchap hebben. Hij befchikte
bovendien, dat, zoo de kwaal hein aangreep, men hem terfond onder de uitfluitende verzorging des oppasfers zoude
fellen , en geen zijner kinderen hem genaken. Ook wilde
hij, dat, zoo hij kwam te overlijden, zijn lijk, door het
windas , zou worden nedergelaten op de doodenkar. Deze
bepalingen werden mede toepasfelijk verklaard op al de leden des gezins. De zorgvuldige vader frond elken morgen
het eerst op, ging van deur tot deur naar alle vertrekken,
naar die der bedienden zoo wel, als der kinderen, om naar
hunnen welfland te vernemen , en op het antwoord: Zeer
wel ! ging hij verder, met de korte woorden: Dank er
God voor !
„ De brieven aan zijn adres werden door den befteller
aan zijnen bediende overgegeven, die dezelve zwavelde,
opende, met azijn befprengde, en dan aan het touw van
het windas vastmaakte. Aan het dakvenfier gekomen, werden ze op nieuw berookt, en, ondanks dat alles, raakte
de kruidenier ze nog niet aan , dan met handfchoenen, waar
bont naar buiten was gekeerd, en las ze niet, dan-vanhet
op eerbiedigen affland en met een vergrootglas , ze daarna
verbrandende. Maar , toen de pest al erger en erger werd,
verbood hij zijnen vrienden , hein te fchrijven.
„ Een onvoorzien, maar niet onverwacht, voorval brags
het gezin in ontileltenis, en vergrootte de bezwaren van den
bezorgden man. Op zekeren morgen ontdekte men, op het
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gewone uur het ontbijt voor den bediende nederlatende, befiaande uit een kop bouillon en een flak vleesch, dat hij
zich niet op zijn' post bevond, en dat de mand niet geledigd werd. Op dezen en den volgenden dag vernam men
niets van hem ; maar den daaraan volgenden, toer, men hem
riep , antwoordde eene onbekende flem , op een' bedrukten
toon , dat ABRAHAM dood was. „ Wie zijt gij dan ?" vroeg
de meester. „ Ik ben zijne ongelukkige vrouw , en kom
u zeggen, dat uw arme bediende dood is." -- » Och,
goede vrouw! wat zal er van u worden ?" — „ 0! Mijn
,, daar is al voor gezorgd ; ik heb de ziekte ook -her ,
en zal hem niet lang overleven." Deze woorden deden het
hart van den man, gelijk hij naderhand verhaalde, van fchrik
als verflijven ; maar, van Gene kruidwolk omringd zijnde,
waagde hij het, nog eenige vragen aan de arme vrouw te
doen. „ Indien gij u in dusdanigen toefland bevindt, goede
vrouw, waarom zijt ge dan uitgegaan ?" ~ „ Ik ben gekomen, Mijnheer, dewijl ik wist, dat ge verlegen zoudt
zijn om den armen ABRAHAM , en ik wilde u de reden
melden, die hem belet , zich in liet vervolg op zijn' post
te begeven." —. „ Dat is zoo; maar, dewijl hij niet meer
is en gij hem niet kunt vervangen, van waar krijg ik een'
anderen in zijne plaats ?" --- „ Daar ben ik reeds op bedacht geweest, Mijnheer; en ik breng u hier een' braven
knaap, die u even getrouw zal dienen , als mijn arme manzaliger gedaan heeft." — „ Waaraan zal ik hem kennen? en,
daar hij met u , die ziek zijt, is gekomen , hoe kan ik weten, dat ook hij niet reeds helmet is ? Ik zou niets durven aanraken , wat door zijne handen was gegaan." — „ 0 ! Mijnheer," hernam de vrouw van ABRAHAM, „ ' t is een ver
zoo als men dezulken noemt; want hij heeft-zekrdman,
de pest gehad, is genezen, en dus buiten gevaar; anders
zou ik hem u niet gebragt hebben." Dit was meer bemoedigend, en de kruidenier was wel in zijn' fchik, weér een'
bediende te hebben; maar hij floeg geen geloof aan het
verhaal zijner genezing, dan tot dat een geregtsdienaar en
nog een ander perfoon hetzelve kwamen bevestigen. Intus
na het beantwoorden van nog eenige vragen, ver -fchen,
zich de vrouw, met zich nemende eenig geld,-wijder
haar door het dakvenfler toegeworpen.
„ Het onophoudelijk klokluiden werd weldra, in alle wij
gevolgd, waarvan de krui--ken,dor fchtile
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denier en zijn gezin zich geene reden wisten te „Teven;
reeds begon de hoop bij hen te herleven; maar de nieuwe
oppasfer onderrigtte hen, dat het getal der dooden nu zoo
groot was , dat er voor niemand meer geluid werd , en
alle lijken, zonder onderfcheid, vervoerd werden op de algemeene karren, die der rijken zoo wel, als die der armen. Te midden der ellende, terwijl de kruidenier dagelijks meer voldaan was over zijnen nieuwen oppasfer, op
wien hij bovendien des te meer rekende, als voor de
kwaal gewaarborgd door de kwaal zelve , werd hij , op zekeren morgen, niet weinig ontrust, hem vergeefs te roe.
pen ; hij herhaalde zulks verfcheidene malen, gedurende
dezen en den volgenden dag: geen antwoord. Eindelijk
vernam hij van een' bediende uit de buurt , dat ook zijn
nieuwe oppasfer , T 110 11 A S MO L r N s, van de pest was aan
Sommigen van hen ," voegde de man daarnevens -getas,.„
„ die er twee- ja driemaal van genezen zijn, flerven er
eindelijk toch nog aan." Des anderen daags vernam hij door
denzelfden, dat THOMAS dien nacht door de doodenkar was
weggehaald. De kruidenier floot nu oogenblikkelijk zijn
dakvenfter; en het bekroop hem, dat twee menfchen wel ligt om zijnentwille het gevaar getrotfeerd, en, als 't ware,
voor zijn behoud hun leven gelaten hadden.
„ Na verloop van veertien dagen , onverduldig van niets
meer te vernemen omtrent den ziektellaat, en niets anders
hoorende, dan het akelig rollen ddr lijkwagens, opende hij
wederom het dakvenster, brandde twee lagen buskruid af,
riep den bediende zijns buurmans , en ondervroeg hem naar
den welhand des gezins , in welks dienst hij zich bevond.
„ Helaas !" antwoordde de man, „ mijn meester is dood,
al de huisgenooten zijn dood , behalve den loopknecht , en
ook deze is reeds naar het Pesthuis vervoerd. Ik ben thans
oppasfer voor het huis daarnaast , waar drie zieken en een
cioode zijn.'
„ De oppasfer voegde er nog bij , dat het getal der overledenen in die wijk in de vorige week flechts 800 was, maar
dat zulks veroorzaakt werd, in de wijken van St. Giller
en Ho/born, doordien de meeste bewoners dood of vertrokken waren ; dat de kwaal daarentegen verfchrikkelijk toenam naar den kant van Oldgate en Stepney, alsmede te Southwark; en dat er nog 4 à 500 perfonen wekelijks íl•ierven
in de wijk van Cripplegate, en nu ongeveer 800 te Stepney.
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„ Na verloop van eene maand begon dit aldus opgefloten
gezin pijnlijk te lijden aan de fcheurbuik, van wege de gezouten fpijs enz. ; dit werd echter fpoedig verholpen door het
gebruik van limoen- en citroentap.
„ Zonder nog te fpreken van de huizen, met een kruis
gemerkt, en de woorden: Heer, wees ans genadig! op de
deuren gefchreven, vertoonden de ftrateu een treurig fchouw..
fpel. Het plaveifel was met gras overdekt. Wel twintig
malen, dat de kruidenier of iemand der zijnen zich voor
het met glas voorziene tralievenflertje der deur plaatílen,
zagen zij ter naauwernood een' enkelen voorbijganger. De
winkels waren alle gefloten, behalve die der apothekers
en komenijen, die half openflonden voor hen, die genees of levensmiddelen kwamen koopen. Geen koets, geen kar
zelfs over dag, dan alleen van tijd tot tijd die van het
Pesthuis, om een' zieke te halen; terwijl, drie. h viermaal in den nacht, een man met eene fchel voor de lijkwagens uitging, roepende: „ Brengt uwe dooden uit !"
„ De meester des huizes werd nu allengs zoo onverduldig, dat hij zich niet konde weêrhouden, van tijd tot tijd
zijn dakvenfier te openen, om met zijnen buurman, den
oppasfer,, te praten ; maar ook deze verdween op zekeren
dag. Eenige dagen daarna, echter, vertoonde hij zich van
nieuws, en verhaalde hem nu, dat, nagenoeg alle bewoners van het huis, waar hij toen in dienst was, overleden
zijnde, hij zijn affcheid had gekregen. Thans bood hij den
kruidenier zijne dienst aan, die zulks gaarne aannam, en
hem al aanftonds een paar kroonen toewierp, die dankbaar
werden opgeraapt.
„ Eenige dagen op zijnen nieuwen post geflaan hebbende, berigtte hij zijnen meester, dat de íterfte tot op 1837
per week was verminderd , hetwelk groote blijdfchap ver
dat er niet meer dan 200 perfonen in de City-wekt,n
Eierven.
„ In de volgende week was het getal der dooden aan onderfcheidene kwalen 5725, waarin Cripplegate Hechts voor
196 deelde; dit was niets, in vergelijking van het cijfer 886
en daaromflreeks der vorige weken.
„ De zonen des kruideniers wilden, dat hun vader, gelijk
N O ACH, eene duif uitzond, of dat hij hun vergunde uit te
gaan, om naar den Raat der zaken onderzoek te doen. De
aandrang werd fterker, toen men het gedruisch der voorbij-
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gangers op Itraat begon te vernemen. Maar de vader liet,
onder geen voorwendfel hoegenaamd , iemand uitgaan. Twee
weken later greep nog eene vermindering van 1849 op het
getal der flerfte plaats ; en de wacht klopte aan de deur des
kruideniers , om hem te melden, dat de plaag blijkbaar afnam, dewijl de Lord-Mayor had bevolen, dat de lijkwagens
flechts tweemaal per week in de onderfcheidene wijken zou
rondrijden. Voor deze goede tijding ontving de man eene-den
flesch ouden wijn , nevens eenigen voorraad voor hem en
zijn gezin.
„ Dit vertroostend vooruitzigt werd vervangen door eene
groote ontfleltenis voor de ganfche familie: het hoofd des
huisgezins meende, dat hij zelf van de pest werd aangetast!
Men was beducht, dat hij , uit vrees van dezelve aan anderen mede te deelen, zich naar het Hospitaal zou willen laten vervoeren. Maar zijne vrouw en al zijne kinderen kantten zich daartegen, verklarende , dat zij liever de pest met
hem wilden deelen, dan hun lot van het zijne fcheiden, en
dat zij alsdan de uitkomst Gode wilden bevolen laten. Gefukkig redde hem eene iterl:e uitwafeming, en deed den angst
van hem en de zijnen , dat het de pest wogt zijn , verdwijnen. Na verloop van 2 3 3 dagen was hij herfteld.
„ De kruidenier begon met de blinden der venfters te openen, om te zien, wat er op fireat omging: van lieverlede
gingen en kwamen de voorbijgangers ; eenige winkels openden zich , ten minfie voor de helft; de huurkoetfen deden
hun gewoon gedruisch hooren, zoodat het blijkbaar werd,
dat de pest aanmerkelijk verminderde, en dat degenen, die
tot duslange gefpaard waren, meer vertrouwen begonnen te
voeden , althans in de City en naar den kant van Cheapfide.
„ 't Was toen de laatfte week in October , en men begroef niet meer dan 22 dooden in de wijk van Cripplegate ;
maar de doodenlijst was nog vrij groot in Stepney en Southwark. Daarom won de kruidenier nog alleen kondfchap in
van het nieuws, en, niets latende afdingen van zijne voorzorgen, ontzeide hij zijn gezin nog fteeds alle gemeenfchap
met iemand van buiten. Hij voorzag, dat de blijdfchap van
gefpaard te zijn ligt tot onbezonnenheid konde vervoeren ;
dat er perfonen zouden zijn, die, naar hunne woningen terugkeerende , zich daar bedienden van meubelen en bedden,
door met de pest befmetten gebruikt geweest zijnde , en dat
zoo iets ligtelijk de kwaal konde doen wederkeeren. En dit
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gebeurde inderdaad; want omihreeks het midden van November vermeerderde eensklaps cie doodenlijst met 400, en klom
op tot 1000 à 1400; maar, de koude invallende, verminderde
liet getal allengskens , tot in de derde week van November,
wanneer er niet meer dan 652 perfunen flierven.
„ Op den lílen December opende de kruidenier de deur
naar de firaat, en ging alleen uit, zonder één van zijn gezin, de straten, de huizen, cie winkels opnemende, maar
zorgvuldig vermijdende , met iemand hoegenaamd te fpreken.
Natuurlijk ontmoette hij weinig perfonen van zijne kennis.
Hij zag een groot aantal huizen, die verlaten geweest, maar
in fommige van welke de bedienden teruggekeerd waren , die
venflers en deuren openden , vuur in alle kamers aanleiden ,
wierook enz. brandden , en de vertrekken voor den terugkeer hunner meeeters gereedmaakten. De kruidenier keerde
na verloop van weinig uren terug, befloot nog eene week
langer het huis te houden, en begaf zich daarna met de zij
naar een huis in Tottenham - High - Crosf, voorfiad van-ne
Londen, die van de pest was verfchoond gebleven. Daar genoot men de vrije lucht en den verfchen voorraad van de
markt van Faltharn. Zijn huis te Londen bleef welgefloten,
behalve de plaatsdeur, welker fleutel aan de wacht werd
toevertrouwd, terwijl hij 2 à 3 maal 's weeks iemand zond,
out te zien, of alles in orde was. llij bleef in Tottenham
tot Februarij , dewijl de pest in December en Januarij nog
niet geheel uit de City geweken was. Er had zelfs een tweede
terugval plaats in de tweede helft van December, hetgeen
men toefchreef aan den te overhaasten wederkeer der afwezigen naar hunne woningen. Maar, in het begin van Februarij , toen het gezin des kruideniers zich volkomen herhaald had van deszelfs vrijwillige gevangenfchap , en de City
weêr begon te herleven, keerde ook de koopman in zijn
huis weder, opende de deuren , en hervatte zijne handelzaken.
„ Het overfcbot van zijnen voorraad beflond in 1500 pond
brood, 5 vaten bier, 300 pond kaas, 5 hammen en eenige
vaten gezouten vleesch en fpek. De kruidenier deelde dat
alles aan de armen der wijk uit; door welk liefdewerk hij
Gode zijne dankbaarheid wilde betoonen, als die hem en 'de
zijnen bewaard had voor de pest."
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.S MENSCHEN BLIJVEND WEZEN.

(Voorgelezen in het Middelburgsch Departement der
Maatfchappij: Tot Nut van 't 4lgemeen, den 8 van
Wijnmaand 1834.)
Mijne Heeren! Veelgeachte Medeleden!

-A

an de meesten uwer zal het gevoelen van vele beroemde
mannen bekend zijn, dat ons ligchaam Hechts als ons bui
aan te merken, en een zintuigelijk ge--tenfomkldis
vormd fijner voertuig onzer ziel, hetwelk echter voor ons
dierlijk ligchaamsoog onzigtbaar is, onzen geest na den dood
bijblijft; terwijl datzelfde voertuig der ziel, als voor meerdere ontwikkeling en voortreffelijker vorming vatbaar zijnde,
befchouwd moet worden als de kiem van dat hemelfche of
geesten-ligchaam, hetwelk voor onze werkzaamheden in eene
andere wereld gefchikt is. Niet alleen hetgeen wij van den
aard onzer droomen weten, maar nog meer hetgeen zoo omtrent flaapwandelaars, als inzonderheid met betrekking tot
den magnetifchen flaap van dusgenaamde helderzienden is
waargenomen, zet aan dat gevoelen niet weinig waarfchijnlijkheid bij. En dergelijke befpiegelingen gaven mij dan ook
aanleiding tot het opfiellen van een dichthuk , getiteld : 's
Men/then blijvendWezen, bij welks voordragt ik verzoek met
uwe aandacht te worden vereerd.

W anneer, in 't westen neêrgezonken,
De matte zon ons oog ontvliedt,
Haar laatfle firalen flaauwend blonken,
En ons geen fchemer overfchiet;
Wanneer dan , aan de azuren tranfen
Der flarren tintelende glanfen
Meer fieraad dan verlichting zijn ,
Terwijl Rechts foms de treurende aarde
Den troost erlangt, dien God haar fpaarde
In d' aanblik van den manefchijn:
En als, van zijnen arbeid moede,
De mensch fchier roerloos nederligt,
Te magtloos tot zijne eigen hoede,
Bewusteloos van regt en pligt,
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Ja 1 oogenfchijnlijk als de dooden,
Wier geest, aan 't aardsch gewoel ontvloden,
Het flofkleed Rechts ons achterliet:
Hoe leeft , hoe denkt dat fluimrend wezen?
Hoe geeft nog zijn gelaat te lezen,
Wat hij bepeinst, gevoelt, geniet?
Wie blijft met vrijheid in hem werken?
Wie droomt, wie leeft er In dien droom?
Wie ßijgt dan foms op aadlaarsvlerken,
Ontheven aan den laatden (chroom ,
Waarheen geen wakende zou blikken,
Of ijlings rees een heir van fchrikken,
Dat hem begrijnsde aan alle zij' ?
Wie ziet, wie hoort, wie riekt, wie fmaakt er?
Wie fpreekt, wie juicht, wie weent, wie haakt er?
Wanneer wij droomen : wáár zijn wij ? .. .
Gelijk de weérgalm in de dalen
De laatfle toonen van 't geluid
Slechts weêrgeeft bij het klankherhalen,
Als onze ftem op rotfen fuit :
Gelijk die zwakker klankherhaling
Geen werk is onzer wilsbepaling,
Maar hechts het nagebootste beeld,
Geen levende afdruk van de woorden,
Die door het golvend luchtruim boorden
En waar onze eigen geest in fpeelt:
Z66 geeft het aanzigt in zijn trekken,
Heel 't ligchaam in zijn wenteling
Ons onvolkomen hechts te ontdekken,
In welk een' wisfelbaren kring
Van zinsgedachten, idealen
En zelfgefchapen wezens • dwalen
De zielsgepeinzen van den mensch ,
Die, van zijn hofkleed half ontbonden,
Het ruimfte veld in luttel ftonden
Doorkruist, en breidel kent noch grens.
Toch blijven ruimte en tijd de vormen ,
Waarin hij handelt, voelt en kent
Maar niet , gelijk wij aardfche wormen ,
Aan beider Havenboei gewend ,
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Zoo vaak wij waken, alles meten:
Neen ! iedere affiand fchiint vergeten
In tijdsverloop en plaatsverfchil;
Men is , al waar men wenscht , vervaren ,
En oogenblikken worden jaren,
Te zaam gekneed door onzen wil.
Zijt gij 't welligt, inwendig Wezen ,
Waar onze menschheid in be1laat ?
Zijt gij 't, die, in den flaap verrezen,
De zinnenwereld flout verlaat,
En, in der geesten rijen zwevend,
Naar andre wetten denkend , levend
Een ander fcheppingsal doorkruist,
Maar met nog ongewisfe fchreden
En Heeds genoopt terug te treden
In 't ligchaam , waar ge op aarde in luist ?
Dat ligchaam , kerker van den Engel ,
Die 't hier, wanneer liet waakt , bewoont ;
Dat ligchaam , ijdel flofgemengel ,
Dat bij den dood zijn' aard vertoont ;
Dan, der verrotting prijs gegeven,
Geen blijk verraadt van hooger leven,
Maar aan 't gewormt' tot voedfel firekt,
En met den grond zich gaat vermengen ,
Om plant en grashalm voort te brengen , —
Is 't overkleed , dat ons bedekt.
Het moge ons in den flaap bezwaren,
Die eiken nacht onze oogen fluit;
Er zijn, die verder 't ílof ontvaren,
Wier geest geen aardfche flagboom fluit:
Niet zij alleen, die zien en wandlen ,
Ja! {lapend met meer vrijheid handler,
Dan met geopend ligchaamsoog;
Maar zij vooral, wie 't kunstvermogen
Der Mesmers heeft aan de aarde onttogen
Door krachten, ons begrip te hoog.
Hoe moeten tijd en ruimte zwichten
Voor d' ons te wondren arendsblik
Des helderzienden en verlichten! —
O Mensch! wordt niet uw eigen Ik
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Door hem ontraadfeld voor uwe oogen ?
Gevoelt gij niet, wat grondvermogen
Uw' vrijen geest is ingeflort;
ja! dat de kiem van fijner Wezen,
Uit grover hulfel dan verrezen ,
Bij uwen dood zijn voertuig wordt?
En onvolmaakt zijn nog de trekken
Van 't geestenleven van den mensch ,
Die onze zinsbewondring wekken,
Wanneer wij, dwalende aan den grens
Van llofheelal en hooger orden,
Den mensch een Engel fchier zien worden,
Voor wien de toekomst openflaat,
Die fchouwt door metfelwerk en muren,
En allen kent als zijn geburen,
Wier hart gelijk het zijne flaat.
Verfchil, gelijkheid van gedachten
Mag vrij de maat des afflands zijn;
Aantrekking, door onkenbre krachten,
Mag op den floffelijken fchijn
Der zinnenwereld zegepralen ;
Des flaapverwekkers wilbepalen
Maakt hem des helderzienden heer,
En, voor de boei van 's ligchaams kerker,
Ontvangt hij , van den wonderwerker,
Nog kluisters in der geesten fpheer.
Maar niet alzoo, als op Gods wenken
De Genius des Doods genaakt,
En, zonder onzen geest te krenken,
Alle aardfche banden zachtkens flaakt:
Dail, tot een hooger Zijn herboren ,
Ontvangt ons in der geesten koren
Al wat op aarde werd vermist,
En reine en afgevallen Icharen,
Zij zoeken zich aan ons te paren ,
Daar onze fmaak de keus beflist.
Want dan, bevrijd van alle teugels ,
Wier dwang ons hier nog wederhoudt,
Ontplooit de ziel al meer haar vleugels,
En handelt ongeveinsd en ftout.
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Ontbolflerd zweeft het fijner Wezen ,
Dat nu geen ketens heeft te vreezen,
Naar de oorden der vergelding op.
Door eigen aandrift flaag geprikkeld,
Wordt ziel en ligchaam dáár ontwikkeld,
Gelijk de vlinder uit de pop:
Of als de knaap, die bij het groeijen ,
Van kind, allengs tot jongling rijpt ;
Die, in des levens welig bloeijen,
Welhaast nog hooger eerkroon grijpt,
En eindelijk, als man en vader,
Het doelwit van zijn aanzijn nader,
Met moed aan 't hoofd der zijnen flaat.
Aldus volmaakt zich ook het Wezen,
Dat, uit den arm des doods verrezen,
Tot eedler fchepping overgaat.
Doch wint de mensch in geest en krachten,
Toch wisfelt hij van inborst niet.
Zóó blijft de fnoode ook dáár verachten,
Wat braven enkel vreugde biedt.
Onvatbaar voor een rein genoegen,
Zal hij vergeefs er werken, zwoegen,
Terwijl de grond hem distlen baart.
Slechts hem, wien waarheid hier bekoorde,
Wien zuivre liefde in 't harte gloorde,
Is dáár de zaligheid bewaard.
Hem bloeijen rozen op zijn wegen,
Hem lacht de vrucht des Levens toe.
Op zijnen arbeid rust de zegen.
Het harte flaac hem blij te moê.
Bemind, verzeld door alle braven,
Geniet hij dankbaar 's Hoogteen gaven.
Hij fpreidt geluk en vreugde in 't rond.
Dat was op aarde reeds zijn ftreven;
Dat blijft zijn lust in beter leven,
Waar hij nog ruimer werkkring vond.
ZOO, Vrijheid, adel onzer ziele!
Blijft gij Reeds eigen aan ons Ik.
Dat niemand, door uw misbruik, viele
In listig uitgezetten flrik !
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Wèl hein, wien Christenzin, op aarde,
Verhief tot echte menfchenwaarde,
Voor wien de Hemel zich ontfluit!
hIem kan geen boosheid ftrikken fpreiden;
Hij laat zich door geen list misleiden;
1-Ui wordt den afgrond nooit ten buit!
A. F. SIF8`LL.

VOORVAL 'YET EENE SLANG.

(Uit Oriental Annual.)
De Kapitein van een fchïp, te Calcutta te huis behoorende,
de Sunderbunds pasferende, zond eene boot naar eene kreek,
om eenige verfche vruchten op te doen, gekweekt door de
behoeftige bewoners dezer ongastvrije treken. De kust bereikt hebbende, haalde het volk de boot op den oever, en
liet een van hen achter, om dezelve te bewaken. Gedurende
hun afzijn legde zich de Lascar, door de hitte geplaagd,
onder de banken , en viel in ílaap. Eene ontzettend groote
Boa conftrictor rees op van uit het riet, bereikte de boot,
kronkelde zijn geweldig ligchaam rondom den flaper, en was
op het punt van hein te morzel te drukken, toen, in dit ver
zijne medgezellen gelukkig terugkeer--fchrikeljognb,
den, en, het monfler aanvallende, een deel van deszelfs
ftaart hakten, hetwelk het buiten flaat stelde om te fchaden.
De fang werd vervolgens afgemaakt , en bevonden de lengte
te hebben van tweeënzestig voet en eenige duimen. — In Brazilië heerscht de meening, (volgens Ic o S T ER) dat, wie van
de Boa conflrictor gebeten is geweest, (en zij is niet vergiftig) niets heeft te vreezen van eenige andere flangenfoort.

ONMENSCHELIJKE KRIJGSTUCIIT.

De geftrenge FREDERIK, Koning van Pruisfen, voornemens gedurende den duisteren nacht eene belangrijke beweging te bewerkf'telligen, gaf bevel, op doodflraffe, dat er
na 8 ure geen licht meer in het kamp mogt zijn. Zoodra het
uur geflagen had, begaf hij zich op weg, om zelf te onderzoeken, of aan zijne order flipt voldaan was. Hij vond eene
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kaars nog brandende in de tent van Kapitein ZE I TER N
welke hij binnentrad op het oogenblik , dat de man een' brief
floot. Z E 1 T E R N, die hem kende, viel oogenblikkelijk op
de knie, om vergiffenis fmeekende. De Koning vroeg, aan
wien hij fchreef: hij antwoordde, dat het een brief aan zijne
vrouw was, welke hij teeder beminde, en dat hij het licht
eenige oogenblikken langer had aangehouden, om denzelven
te verzegelen. De Koning beval hem op te (laan , en nog
éénen regel er bij te voegen , dien hij hem zoude opgeven.
Hij gehoorzaamde, en die regel luidde: „ Morgen word ik
doodgefchoten. " De brief werd daarop gezegeld en verzon.
den, en de Officier den volgenden morgen ten dood gebragt.

HOMÖOPATHISCI-IE ANEKDOTE.

D

e wetenfchap, zegt men , maakt vorderingen bij de Geneesheeren ; zij maakt die mede onder de Patiënten. Een mijner
vrienden, ik zeg niet genezen, maar behandeld zijnde volgens
de Homöopathifche geneeswijze , had van zijnen Arts eene
rekening ontvangen, in eene ronde fom van hoog bedrag. Bij
het eert le bezoek , dat hij daarna van hem kreeg , overhandigde hem zijn kalant een papiertje, wàarin een halve cent,
en fprak hem daarbij aldus aan: „ Mijn waarde Dokter, gij
bebt van mij een' Homöopaath gemaakt, en ik acht mij in gemoede verpligt, u naar dat flelfel te beloonen. Uwe begeerte,
om van mij eene fom van 1000 francs te ontvangen, is het
gevolg van een gif, hetwelk eene onfloffelijke gefleldheid in
u ontwikkeld heeft, waaruit die inwendige omwerking of
ziekte der ziel is ontflaan, welke men gewoon is geldzucht
te noemen. Similia riirnitibus curentur. Maar dewijl het geneesmiddel , in eene groote doffs toegediend , al te flerk op uwe
bewerktuiging zoude werken , en de zwakfle kunstmatige ver
gedachte , welke u beheerscht , vol -tegnwordiva
om in u de onfloffelijke magt te verdrijven, zoo-doenis,
ontvang dit zinnebeeld van het oneindig kleine, deze verdunning van het bedrag uwer rekening, welke een verfchijnfel
is van de inwendige of dynarnifche verandering uws herfengeflels. Het is inderdaad Hechts het honderdduizendfle deel
der fom ; maar het (iaat aan u, deszelfs vermogen , kracht en
deugd te verhoogen door plaatfelijke beweging, wrijving en
fchudding van boven naar beneden; met gepaste voorzorg
van niet te Clerk te fchudden: want de halve cent, in dit papier vervat, zou alsdan het vermogen verkrijgen van een
millioen. En hiermede, lieve Dokter, wensch ik u Talus,

honor atque bonus appetitus !"

